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Inledning

Handläggning
Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, ska 
kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program enligt plan 
och bygglagen, PBL, 5 kap 10 §.

Ett planprogram upprättas så att kommunen i ett tidigt skede kan hämta in synpunkter 
från berörda parter och erbjuda insyn i processen och möjlighet att påverka. Plan-
programmet, som godkänns av kommunfullmäktige, syftar till att ge riktlinjer för 
kommande detaljplanearbete och är inte juridiskt bindande.

Handlingar 
Till planprogrammet hör följande

 -Programbeskrivning, upprättad 2016-06-30

 -Programkarta, upprättad 2016-06-30

 -Illustrationsplan upprättad 2016-06-30

 -Behovsbedömning, upprättad 2016-06-30

 -Social checklista, upprättad 2016-06-30

 -Aktuell fastighetsförteckning

 -PM Klimatanpassning Färjestaden 2016-05-10, Ramböll

Bakgrund och uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 § 63 att uppdra till förvaltningen 
att revidera 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 2011-12-21 av kommunfullmäk-
tige.
I miljö- och byggnadsnämndens beslut 2009-04-15 § 71 att påbörja planarbetet står 
bland annat:
- Kommunstyrelsen har i beslut 2008-12-02 uppdragit till Miljö- och byggnadsnämn-
den att upprätta planprogram för området söder om hamnpiren, Granudden. Området 
runt hamnen är i kommunens översiktsplan markerat som område för blandad 
bebyggelse (bostäder) Talludden är utpekat som befi ntligt område för rekreation och 
friluftsliv och Granudden är markerat som badplats. 
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- Vid arbete med planprogrammet är det viktigt att se till helheten i Färjestadens 
centrala delar och att knyta samman det aktuella området med den norra delen av 
hamnen samt den nyligen färdigställda hamnplanen. Även områdets koppling i öster 
och söder är viktiga. I söder ansluter området till nytt planområde vid Kaptensgatan 
och i öster fi nns idag outnyttjad mark intill Brovägen som bör ingå i planprogrammet. 
I början av arbetet med att ta fram Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl   som 
godkändes 2011-12-21 inbjöds berörda föreningar, fastighetsägare inom program-
området, näringsidkare samt kommunens dåvarande nämnder till inledande idémöten 
angående planprogrammets utveckling. I kommunstyrelsens arbetsutskott yttrande 
angående uppdraget står det bland annat:
- Planområdet är förhållandevis omfattande och ger förutsättningar med sina öppna 
ytor möjlighet att tänka annorlunda. Om ett av syftena med planprogrammet är att 
skapa en ny och hållbar identitet för Färjestaden är det av utomordentlig vikt att 
planarbetet sker fritt i förhållande till hur området är utformat idag.
- Det är av särskild vikt att planprogrammet har som intention att bidra till Färjesta-
dens status som ett självständigt samhälle. Det förutsätter utblickar till angränsande 
områden, t ex norra hamnen, Köpstaden och Storgatan från hamnen till Brandstations-
gatan.
- Tingsplanen kan vara ett av fl era områden för lokalisering av offentlig service, t ex 
kulturhus/bibliotek. Statusen på befi ntliga byggnader från järnvägstiden bör kunna 
omprövas med avseende på platsens alternativa användning.
- Området öster om Talludden och på andra sidan av Brovägen bör kunna användas 
för ”lågbyggda” hus för bostadsändamål. 
Inom planområdet bör fi nnas en bostadspotential på 150-200 lägenheter. Dimensione-
ring av torg och mötesplatser är av väsentlig betydelse.

Programmets syfte och huvuddrag
Planprogrammets syfte är att översiktligt utreda förutsättningar för förtätning inom 
de centrala delarna i Färjestaden. Vidare är syftet att undersöka möjligheterna att 
bibehålla rekreationsområden vid kusten och att stärka de rumsliga förhållandena på 
Södra Hamnplan.
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Plandata

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Färjestadens centrala delar.
Programområdet omfattar södra delen av Färjestadens hamn, sträcker sig sedan norrut 
öster om Brovägen och omfattar Ölands Köpstad. Österut omfattas Hotel Skansen och 
Färjestadens gård, söderut inkluderas Sjöbergs äng, Talludden och Granudden.

Areal
Planområdet omfattar ca 37 hektar, varav ca 30,2 är landareal och 6,8 är vattenareal.

Programområdet
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Planeringsförutsättningar

Planförhållande och politiska direktiv

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. 
Mörbylånga kommun har ett behov av att ingjuta liv i samhällenas centrumdelar. 
Centrumutvecklingen i Mörbylånga kring Köpmannagatan och i Färjestaden kring 
Storgatan ska prioriteras för att skapa levande samhällen med folkliv året runt. 
Planeringen ska stimulera denna utveckling genom att tillåta verksamheter och handel 
utmed dessa viktiga stråk. Förutom förutsättningar i plan så bör även utformning av 
miljö ses över för att kunna locka näringsidkare att våga och vilja satsa kring just 
dessa områden 
Inom aktuellt programområde är följande ställningstagande gjorda, betecknade: 

 -gc 5 – Hamnplan till Brofästet via Dämmet – Norrut från Färjestadens 
hamnområde fi nns behov av en gång- och cykelväg mot Brofästet. Den sydligaste 
delen av vägen är redan utbyggd och går i anslutning till dämmet väster om 
Köpstaden. Marken utmed sträckan ligger lågt, på många platser mellan noll och 
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FÄRJESTADEN
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utdrag ur Översiktsplan 2014
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två meter. Gång- och cykelvägen kan byggas på en vall. Vallen ska utformas på 
ett sätt som möjliggör en ytterligare höjning i mån av framtida behov orsakade av 
stigande havsnivå.

 -p 1 – Färjkarlsleden – Sträckan utanför Talluddens camping bör tydligt upplevas 
tillgänglig för allmänheten. Tydliga markeringar och skyltning ska visa hur 
man kan tas sig vidare från Talludden och via Kaptensgatan och vidare söderut 
utmed kusten. Sträckan utmed vattnet ska tillgängliggöras för fotgängare 
mellan Kaptensgatan och Sundsvägen genom gestaltning av den fysiska 
miljön. Kommunen ska verka för att behålla och eventuellt köpa till strategiska 
markområden utmed sträckan. Hela vägen söderut ska tillgängliggöras för att på 
sikt kunna knyta ihop passagen ner till campingen i Eriksöre och vidare söderut 
mot Mörbylånga.

 -p 3 – Skansenrundan – Skansenparken är ett viktigt grönområde i Färjestaden 
pga. dess centrala läge och kultur- och naturvärden. Entrén till Skansenparken 
vid Storgatan ska stärkas för att den ska kännas inbjudande och öppen för alla. 
En offentlig plats bör skapas någonstans i området öster om Brovägen. Passage 
i nordsydlig riktning väster om Gullvivans förskolegård ska skapas. Kopplingen 
mellan hamnområdet och övriga Färjestaden ska stärkas bl.a. genom att arbeta 
med markmaterial och trafi ksäkerhetshöjande åtgärder. Stråket utmed vattnet ska 
ytterligare tillgängliggöras genom hela hamnområdet.

 -n 1 – Kring Skansen – Området ska tillgängliggöras bättre och själva Skansen 
(som idag ligger under marken) bör delvis lyftas fram för att åskådliggöra 
ett fornminne av betydande allmänintresse. En passage ska skapas genom 
Skansenparken och vidare ut mot Storgatan. Förskolans ska fl ytta sitt staket 
till tomtgränsen för att möjliggöra att allmänheten kan passera väster om 
förskolegården. 

 -b 1 – Tingsplan och Beijers – Området är lämpligt att förtäta på ett stadsmässigt 
sätt med gatuhus i anslutning till gatorna och slutna kvarter. Bostäder kan byggas i 
området i högst tre eller fyra våningar. Möjlighet ska fi nnas även för verksamheter 
som handel-, kontor- och kulturändamål. Servicebostäder kan vara lämpliga i 
området, liksom andra boendeformer. 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. Lägsta 
tillåtna färdig golvhöjd bör beaktas i samband med byggnation. Storskaliga 
byggnader och strukturer ska om möjligt styckas upp i mindre enheter.

 -b2 – Sjöbergs Äng – Kopplingen till havet och Södra Hamnplan är viktig 
att beakta vid planering. Lägsta färdig golvhöjd bör beaktas i samband med 
byggnation. Befi ntliga bostäder öster om det föreslagna området ska beaktas i 
samband med planeringen.
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 -v 3 – Hamnplan – Utformningen av området öster om Brovägen blir viktig för att 
knyta samman de båda sidorna av Brovägen och skapa ett centrum i Färjestaden 
Planprogrammet för centrala Färjestaden föreskriver att området öster om 
Brovägen är lämpligt för bostäder, handel, serviceboende och kontor. Samma 
planprogram föreskriver att Hamnplan väster om Brovägen är lämplig för handel, 
kontor, hotell och kultur.

Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns även generella som rör landskapet, 
infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi, 
verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering. 
För aktuellt programområde kan nämnas att i samband med ny bebyggelse ska befi nt-
liga kulturvärden samt de bebyggda områdenas karaktär alltid beaktas och utnyttjas. 
I samband med planering av nya bebyggelseområden eller förtätning i befi ntliga 
bebyggelseområden ska behovet av spridningskorridorer och grönområden beaktas 
för att gynna den biologiska mångfalden samt för att ge utrymme till närrekreation. 
Värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas vid all planläggning. En inventering av 
bevarandevärda träd ska alltid göras. Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden 
i den fysiska miljön, kommunen ska verka för en öppen dagvattenhantering och för 
att lyfta fram och tillgängliggöra befi ntliga vattenområden. Kommunen ska verka för 
att det alltid ska vara möjligt att ta med cykeln på kollektiva färdmedel, framför allt 
på sträckan över Ölandbron. Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt så nära 
källan som möjligt. Förorenat dagvatten ska i mesta möjliga mån renas innan det når 
diken, vattendrag eller havet. För att arbeta strategiskt med klimatanpassning av den 
fysiska miljön ska lägsta tillåten golvnivå för nybyggnation +2,5 meter över havets 
medelnivå regleras. Siffran kan komma att justeras i samband med fastställandet av 
regionala riktlinjer. 
Programmet stämmer överens med översiktplanen.
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Planprogram
Planprogram Färjestaden 20-hundra, dnr 99/148-212 
Planprogrammets syfte är att redovisa kommunens vilja och avsikter gällande 
markanvändning och bebyggelseutformning i Färjestadens centrum. Arbetet fokuserar 
på bilden av hamnstad, sjöstad och handelsstad med små torg, gränder, bryggor och 
kvarter med blandat innehåll. På kvarteret norr om Storgatan föreslås hantverks- och 
handelsändamål och restaurang. På kvarteret söder om Storgatan föreslås bostäder 
i form av radhusbebyggelse i 2 ½ plan, med möjlighet till verksamhet i bottenplan. 
Planprogrammet Färjestaden 20-hundra var på samråd 1999-11-01 - 1999-12-01 och 
godkändes av kommunfullmäktige 2001-02-29 § 10. Planprogrammet låg till grund 
för detaljplanen F153 för Tingsplan 1:2 och detaljplanearbete för Färjestaden 1:10, 
1:40 m fl , Bussterminal och bostäder, dnr 05/71. 

Planprogram Färjestaden 20-hundra
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Planprogram för Färjestaden 1:40, 1:10 m fl  fastigheter, Bussterminal, Hotell Skan-
sen, Paradis, Färjestaden, dnr 04/156 
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra byggrätt inom Tingshusparken med 
anknytning till hotell Skansens verksamhet, bibehålla kopplingen mellan de kultur-
historiskt värdefulla parkerna i området, möjliggöra ersättning av bussterminalen 
med nya fristående hållplatser samt en ny bussgata inom del av Storgatan och Gamla 
Storgatan och slutligen att möjliggöra bostadsbebyggelse inom kvarteret mellan 
Storgatan, Gamla Storgatan och Brovägen
Planprogrammet var ute på samråd 2004-08-18 - 2004-09-17.
Planprogrammet låg till grund för två detaljplaneärenden F169, Färjestaden 1:232, 
Hotell Skansen, laga kraft 2005-07-14 och detaljplanearbete för Färjestaden 1:10, 
1:40 m fl , Bussterminal och bostäder, dnr 05/71

Planprogram för Färjestaden 1:40, 1:10 m fl fastigheter
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Planprogram för fastigheterna Färjestaden 1:232 och Runsbäck 2:137 m fl  däremellan 
utmed Runsbäcksstranden, dnr 04/58.
Planprogrammets syfte är att ge nya och ändrade byggrätter genom minskad prick-
mark, säkerställa område för badplats, göra nuvarande strandområde inom parkmark 
mer tillgänglig för allmänheten genom att ange sträckning av vandringsled Färjkarl-
leden och att säkerställa biltillgänglighet med parkering för besökare till leden.  
För fritidsbostäderna längst norrut på kartan föreslogs ingen förändring.
Gällande en ny vandringsled föreslogs vidare studier huruvida en vandringsled 
skulle anläggas på samma sträckning som Färjkarlleden, eller om sträckningen skulle 
anpassa mer till dagens situation.
Planprogrammet var ute på samråd 2004-07-29 - 2004-08-23.
I samrådsredogörelsen för planprogrammet skriver kommunen bla:
Vandringsledens och cykelstråkets framtida sträckning ska utarbetas i samråd med 
berörda fastighetsägare och föreningar i området samt i samråd med kulturförvalt-
ningen, för att sedan regleras i detaljplan. Renodlad vandringsled föreslås förläggas 
strandnära. Cykelstråk bör förläggas mer centralt och berör därmed endast delvis 
detta programområde.
Planprogrammet låg till grund för detaljplan F189 för Kaptensgatan. 

utdrag ur planprogram för fastigheterna Färjestaden 1:232 och Runsbäck 2:137 m fl 
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F1: Färjestadens samhälle, fastställd 1942-02-05
I de delar planen fortfarande är giltig inom programområdet medges Nb ändamål 
för friluftsbad, där endast byggnader som hör ihop med ändamålet får uppföras, 
för Granuddens rekreationsområde. På del av planen tillåts bostäder med högsta 
byggnadshöjd 5,2 m för huvudbyggnad och 2,5 m för komplementbyggnad. Högst 
en femtedel av fastigheten får bebyggas, men inte mer än 140 m2 för huvudbyggnad. 
Taklutningen ska vara 30 grader, minsta tomtstorlek är 1 200 m2. I området med 
beteckningen som bostadsändamål får även lokaler för handel och hantverk inredas.

F20: Färjestadens samhälle, Björnhovda 6:9 m fl , fastställd 1964-06-04 
Två delar av planen är fortfarande gällande inom programområdet. På området i 
nordväst föreskrivs upplagsändamål. Högsta byggnadshöjd är 7 m.
Området i sydost betecknas som bostadsändamål. Högsta byggnadshöjd är 7,6 m, 
högst två våningar tillåts. Högsta byggnadshöjden för komplementbyggnad är 3 m. 
Byggnaden får ej inrymma fl er än fyra lägenheter. Största byggnadsarea är en femte-
del av fastighetsarean.

F43: Färjestadens samhälle, Färjestaden 1:42, 1:46, m fl , fastställd 1973-06-28
Tre delar av planen är fortfarande gällande inom programområdet. Området i öster 
har beteckningen Bk hotell- och bostadsändamål, Pk användning kulturreservat 
(fornminnespark) och NATUR. Riksantikvariens (numera länsstyrelsens) tillstånd ska 
hämtas in vid varje nybyggnation.
Området söder därom har beteckningen NATUR, vilket innebär att området ska vara 
tillgängligt för allmänheten. 
I sydväst föreskriver planen V vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas.

del av detaljplan F1
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del av detaljplan F20

del av detaljplan F43
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F66: Björnhovda 2:135, 6:9, 27:10, 27:11 m fl , fastställd 1982-04-14
Två delar av planen är fortfarande gällande inom programområdet. I området i norr 
föreskrivs användningen Jm, småindustriändamål som inte vållas olägenheter för när-
boende. Byggnader får uppföras med en största byggnadshöjd på 5 m. Inom samma 
kvarter fi nns beteckningen U för upplagsändamål. Den södra delen är vägmark.

del av detaljplan F66

F83: Färjestaden 1:215 och 1:232 m fl . Fastställd 1986-12-05.
De delar av planen som berörs av planprogrammet föreskriver vägmark, park eller 
plantering och transformatorkiosk.

F84: Färjestadens hamn, fastställd 1988-03-18
De delar av planen som fortfarande gäller inom programområdet medger bostäder 
och handel i kvarteret söder om Storgatan. Ett busstorg och omgivande gator har 
beteckningen vägmark. Inom kvartersmarken tillåts byggnader i två våningar 
med max 7 m byggnadshöjd för huvudbyggnad och 3 m för komplementbyggnad.  
Byggnadsarean är inte reglerad. Söder om Gamla Storgatan ligger fyra kvarter, Pk 
för kulturreservat (fornminnespark), H handel med en högsta tillåten byggnadshöjd 
på 5 m, G garageändamål där högsta våningsantal är en våning och BF bostäder. 
Större delen av kvartersmarken för bostäder är prickmark, vilket innebär att den inte 
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del av detaljplan F83

del av detaljplan F84
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får bebyggas. Huvudbyggnaden får högst vara 150 m2, och komplementbyggnaden 
högst 50 m2. Endast en huvudbyggnad och en komplementbyggnad tillåts. Planen 
föreskriver en våning med en högsta byggnadshöjd på 4 m. Utfartsförbud råder mot 
Runsbäcksvägen.

F91: Björnhovda 27:10 och 27:11 m fl  Ölands Köpcenter, laga kraft 1990-02-14
De delar av detaljplanen som ligger inom programområdet föreskriver handel, små-
industri och tekniska anläggningar. Byggnad för handel är möjlig att uppföra i en och 
två våningar. Byggnad för småindustri får max uppföras med en byggnadshöjd på 5 
meter. I öster avser den tekniska anläggningen en avloppspumpstation och i väster en 
transformatorstation. Allmän platsmark reglerar område för LOKLAGATA.
Genomförandetiden är 5 år.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

detaljplan F91
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F126: Färjestaden 5:3, 5:4 m fl , laga kraft 1995-12-15
Planen föreskriver lager- och centrumändamål, med centrumändamål menas butik, 
restaurang, kontor m.m. I norr tillåts max en våning och i öster och söder två 
våningar. Största byggnadsarea är inte angiven men 40 parkeringsplatser ska anordnas 
per 1000 m2 bruttoarea över mark. Byggnaden mot Storgatan har minsta taklutning 
på 22 grader och en högsta på 30 grader. För kvarteret med lagerändamål är tillåtna 
högsta byggnadshöjd är 8,5 m, största byggnadsarea anges ej. 
Utfarter får inte anordnas mot Storgatan eller Kråkeskärsvägen.
I söder och öster fi nns område för LOKALGATA.
Genomförandetiden är 5 år.
Annan än kommunen är huvudman för allmän plats.

detaljplan F126

F150: Tillägg till planbeskrivning i samband med kommunens övertagande av huvud-
mannaskap Färjestadens, Kastlösas, Skogsbys, Snäckstrands och Södra Möcklebys 
vägföreningars område, laga kraft 2003-04-21
Planen föreskriver att kommunen övertar huvudmannaskapet, alltså driften och 
underhållet av vägarna samt ansvaret att sköta den park- och naturmark som fi nns 
inom områdena.
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F153: Del av Brovägen, Björnhovda 2:135, Tingsplanen 1:2 m fl , 
laga kraft 2003-08-21
De delar av planen som berörs medger parkering i den norra delen, marken får bebyg-
gas med komplementbyggnader med en största sammanhängande byggnadsarea på 
150 m² och max 30 m² per byggnad. Inom kvarteret Tingsplanen medger detaljplanen 
användningen handel, hantverk och kultur i den norra delen. Största byggnadsarean 
är en tredjedel av kvartersmarken. Byggnader ska utföras med fasad av träpanel, 
kalksten eller puts, högsta antal våningar är två och vind får inte inredas. 
I öster ligger kvartersmark där garage-, handel-, hantverks- och kulturändamål tillåts. 
Byggnader får endast uppföras i en våning.
På området närmast Storgatan tillåts ändamålen bostäder, handel, hantverk och kultur. 
Byggnader får uppföras i tre våningar och fasaden ska vara av träpanel eller puts. 
Byggnader som uppförs i 3 eller 2½ våning får högst ha 15 graders takvinkel.
Planområdets två kalkstensmurade byggnader anses vara värdefull bebyggelse och är 
försedda med varsamhetsbestämmelse vilket innebär att byggnaderna ska bevaras och 
får ej förvanskas.
Genomförandetiden är 15 år.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

F163: Färjestaden 5:1, 5:8 m fl , Färjestadens hamn, laga kraft 2004-10-21.
De delar av planen som berörs medger för vattenområdet fyra olika bestämmelser 
W1 öppet vattenområde, W2 hamn, W3 nödfärjehamn, och WV bryggor får anläggas. 
Allmän platsmark fi nns i form av KAJ hårdgjord kaj med angöringsytor och använd-
ning för småbåtsverksamhetens ändamål och allmänt gångstråk, HAMNTORG, 
LOKALGATA, P-PLATS, PARK och NATUR. Parkeringen i söder ska anordnas 
med plantering. För kvartersmark med hamnändamål fi nns två bestämmelser V1 och 
V2. För V1 gäller färjehamn, angöring, kaj med körbara ytor, lastzon, tillfällig handel 
och publik verksamhet. Utformning av hamnytan ska möjliggöra tillfällig angöring 
av bilfärjetrafi k. För V2 gäller småbåtshamn, bryggor, kaj med körbara ytor, inom 
kvarteret får en båtmack uppföras med en största byggnadsarea på 50 m2. Vidare fi nns 
sex områden med kvartersmark. Med början i nordväst är dessa, handel och kontor 
HK för detta kvarter gäller att den norra delen får ha en högsta byggnadshöjd på 14 m 
med 30° som högsta taklutning, den södra delen får högst uppföras med en byggnads-
höjd på 7 m. Byggnadsarean får högst uppta 80 % av fastighetsarean. Därefter följer 
transformatorstation E och handel H. Inom kvarteret betecknat med H får byggnad 
i en våning med högsta byggnadshöjd på 3 m uppföras. Med användningen handel 
avses småskalig handel, galleri, museum, hantverk, hotell och restaurang. HKRN2 
handel, kontor, kultur och båtklubb, gästhamnsservice och servicebyggnad, högsta 
byggnadshöjd inom kvarteret är 4 m. N2 båtklubb, gästhamnsservice och servicebygg-
nad fasader ska vara av träpanel, högsta byggnadshöjd är 4 m, och takvinkeln ska 
vara mellan 15 och 35 grader.
Bebyggelsen söder om Södra Hamnplan har beteckningen HK, handel och kontor i en 
våning. Fasader ska vara av träpanel med högsta byggnadshöjd på 3,5 m och högsta 
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del av detaljplan F153

del av detaljplan F163
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detaljplan F164

takvinkel 10 grader. I öster fi nns kvartersmark med beteckningen HKBR, handel, 
kontor, bostäder och kultur. Byggnaden har en skyddsbestämmelse q, värdefull miljö. 
Ändring av byggnad får inte förvanska dess nuvarande karaktär. Befi ntliga fasad-
detaljer ska bevaras.
Genomförandetiden är 15 år.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

 F164: Färjestaden 1:149 m fl , Talluddens camping, laga kraft 2005-02-10
Planen medger ändamålet Y(N) för områdets norra del, idrott och dessförinnan 
campingverksamhet fram till år 2009. Hela detta område består av prickad mark 
vilket innebär att det inte får bebyggas. Längs med kuststräckan fi nns användningen 
N2 friluftsområde, badplats, allmänheten ska ha tillträde till området. Vid området 
närmast udden fi nns beteckningen N3 vilket innebär campingverksamhet, endast tält.
Resterande del av området har beteckningen N1 vilket innebär campingverksamhet 
såsom tält, husvagnar och husbilar, uthyrningsstugor, reception, kursgård, restaurang 
och service. Gemensamt för området är att byggnader får uppföras i en våning, 
ska vara källarlösa och att ny bebyggelse ska utformas med sadeltak och träfasad i 
enhetlig färgsättning. Högsta byggnadshöjd är 3 m men exploateringsgraden varierar 
för de olika ytorna.
För vattenområdet gäller bestämmelserna W1 öppet vattenområde där mindre bad-
bryggor får anläggas, W2 vattenområde för bryggor, småbåtar, rutschkanor m.m. och 
W3 vattenområde för badbryggor, bad- och roddbåtar.
Genomförandetiden är 10 år.
Detaljplanen omfattar ingen allmän plats.
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detaljplan F167

F169: Färjestaden 1:232, Hotell Skansen, laga kraft 2005-07-14
Planen medger användningen hotell och restaurang i högst tre våningar. Byggnader 
ska utformas med fasad av träpanel, högsta totalhöjd är 13 m och frontespis får 
uppföras med en högsta byggnadshöjd på 9 m. 
I planens södra del fi nns ett x-område där marken ska vara tillgänglig för allmän 
gång- och cykeltrafi k och ett område för parkering.  Genomförandetiden är 10 år.
Kommunen är huvudman för allmän plats.

F167:del av Björnhovda 27:12 m fl , laga kraft 2005-06-16.
Detaljplanen föreskriver handel i två våningar med prickmark, mark som inte får 
bebyggas i sydost och +mark, mark som enbart får bebyggas med komplementbygg-
nader i nordost tillsammans med område för LOKALGATA. Exploateringsgrad är 
inte reglerad.
Genomförandetiden är 5 år.
I beskrivningen anges att detaljplanen inte omfattar allmän plats.
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del av detaljplan F189

F189: Färjestaden 1:232, Kaptensgatan, laga kraft 2008-07-16
Planen medger ändamålet bostäder fördelat på 5 tomter. Största byggnadsarean är 
175 m2 för huvudbyggnad och 75 m2 för komplementbyggnad. Taklutningen ska vara 
mellan 22 och 27 grader och vind får inredas. Källare får inte anordnas och lägsta 
golvhöjden ska vara på minst +2,5 meter över havet. 
En större del av planen är naturområde med gång- och cykelväg.
De delar av detaljplanen som berörs av planprogrammet reglerar allmän platsmark för 
LOKALGATA och NATUR.
Genomförandetiden är 10 år.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Detaljplan för 
Björnhovda 27:12 m fl 

Detaljplan för 
Björnhovda 6:122

Detaljplan för 
Tingsplanen 1:2 m fl 

Detaljplan för 
Färjestaden 1:291 m fl 

Detaljplan för 
Färjestaden 5:1 m fl 

Detaljplan för 
Färjestaden 1:298

Pågående planer
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Detaljplan för Björnhovda 27:12, Ölands Köpstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handel, kontor och bostäder. 
Utmed Brovägen samt söder om Ölands köpstad skall det möjliggöras en funktions-
blandning med handel och kontor i botten samt bostäder ovanpå. Funktionsblandning 
innebär kortare avstånd som bidrar till ett minskat beroende av fordonstrafi k. Syftet 
är även att skapa en kvartersstruktur i området vilket kan bryta ner den stora skalan i 
området samt skapa mindre rum och tydligare gatustruktur.   
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-06-18 § 116 att sökanden på egen 
bekostnad får påbörja planläggning enligt reglerna för enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-06-17 § 130 att planarbetet ska ske 
enligt reglerna för normalt planförfarande eftersom ärendet anses ha stor betydelse för 
allmänheten.

Detaljplan för Tingsplanen 1:2 m fl 
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en utveckling i Färjestaden och 
skapa ett levande centrum. Genom en ändring av detaljplanen skapas möjligheter för 
arbetsplatser, kultur och handel i centralt läge.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-20 § 165 att ge förvaltningens plan- och 
byggverksamhet i uppdrag att påbörja ändring av detaljplan for kvarteret Tingsplanen 
i Färjestaden. 

Detaljplan för Färjestaden 1:291 m fl , Busstorget
Mörbylånga Bostads AB inkom 2014-06-12 med en ansökan om att förändra planen 
så att utökad bostadsbebyggelse samt handel och kontorsverksamhet blir möjlig och 
att området skulle utvecklas tillsammans med angränsande fastigheter bussplan och 
OK/Q8 samt södra hamnplan.
Jävsnämnden beslutade 2014-09-30 § 58 att ställa sig positiv till att pröva ansökan om 
att ändra detaljplan genom detaljplanprocess och att planarbete ska utföras tillsam-
mans med detaljplan för kvarteret Tingsplanen och detaljplan för Södra hamnplan. 

Detaljplan för Färjestaden 5:1 m fl , Södra hamnplan
Mörbylånga bostads AB inkom 2014-03-13 med en planansökan som innebär att 
byggnader som avgränsar Färjestadens hamn i söder, får möjlighet att kompletteras 
med ytterligare byggrätter för bostäder, handel och kontorsverksamhet mot söder. 
Ansökan avser även att möjliggöra får utökade servicebyggnader för bad/hamnverk-
samhet.
Jävsnämnden beslutade 2014-04-22 § 24 att ställa sig positiv till att pröva ansökan 
om att ändra detaljplan genom detaljplanprocess.

Detaljplan för Björnhovda 6:122, sol och vindar
2015-02-13 inkom en ansökan från fastighetsägaren. Ansökan avser ändring av 
detaljplan för fastigheten Björnhovda 6:122 i Färjestaden. Syftet med ändringen är att 
kunna möjliggöra för byggnation av bostäder samt handel. 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutade 2015-05-13 § 72 att ställa sig positiv till att 
pröva ansökan om att ändra detaljplan genom detaljplanprocess.
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Detaljplan för Färjestaden 1:298, Hotell Skansen
Ansökan inkom 2011-10-28 om planändring för Hotell Skansen. Syftet med plan-
ändringen är att utreda möjlighet för ytterligare byggnation på fastigheten genom att 
bygga lagerhus/kallager.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-10 § 5 att ställa sig positiv till att pröva ansökan 
om detaljplan genom detaljplaneprocess med enkelt planförfarande

Politiska direktiv
En handelsstrategi för Mörbylånga kommun för perioden 2015 – 2019 antogs i 
kommunfullmäktige 2015-09-22 § 131. Strategin pekar ut var olika former av 
handel främst är lämpliga att lokalisera. Dagligvaruhandel så som livsmedel, tobak, 
tidningar, blommor, systembolagsvaror, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter 
ska i första hand etableras i tätorternas centrala delar. Shoppinghandel avser främst 
inköp av sådant man kan bära med sig såsom kläder, skor, böcker och mobiltelefoner 
Shopping skall i första hand etableras i tätorternas centrala delar. Volymhandel avser 
varor som handlas mer sällan och som ofta är skrymmande. Exempel är byggvaror 
och trädgårdsprodukter. Ny volymhandel i Färjestaden skall i första hand etableras 
i ett samlat kluster utanför de centrala delarna t.ex. vid Brofästet. I övriga delar av 
kommunen kan volymhandel etableras vid tätorter.

En näringslivsstrategi för Mörbylånga kommun för perioden 2016 – 2025 antogs i 
kommunfullmäktige 2016-04-26 § 88.
Näringslivsstrategins syfte är att skapa förutsättningar till och peka ut vägval för 
en näringslivsutveckling där redan befi ntliga företag kan växa och utvecklas och 
där det är attraktivt och lätt att etablera nya företag som kontinuerligt genererar nya 
arbetstillfällen. 
De förslag till mål och åtgärder som utgör näringslivsstrategin är samlade under ned-
anstående sex rubriker.  Hållbar infrastruktur i hela kommunen, Effektiva kommunala 
processer, Utveckla tillsammans, Samverkan med näringslivet, Samverkan med andra 
parter/myndigheter och Samverkan inom kommunkoncernen. Den rubrik som främst 
berörs av planprogrammet är Hållbar infrastruktur i hela kommunen. Där står bland 
annat att kommunen ska arbeta för att ha tillgång till redan detaljplanelagd kommunal 
mark med lämplig infrastruktur för snabb nyetablering av industri-, kontors- och 
annan näringslivsverksamhet i attraktiva lägen enligt översiktsplanen och att planer-
nas utformning inte bör vara för detaljstyrande. Kommunen bör också differentiera 
servicenivåerna för badstränderna till att vara ”naturstränder och fullservicestränder”, 
samt i högre grad ge privata aktörer möjlighet att bidra till en utveckling av badsträn-
derna och därmed hela sol- och badturismen inom kommunen.

En kulturstrategi för Mörbylånga kommun för perioden 2016–2025 antogs av 
kommunfullmäktige 2016-03-22 § 53. Strategins inriktningsmål ska uppfattas som 
beredningens strategiska slutsatser om de olika beslut som måste fattas och om de 
olika vägval som måste göras för att åstadkomma den önskade utvecklingen. 
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Inriktningsmålen sorteras under rubrikerna En ledande kulturkommun, Kulturlivet 
i Mörbylånga kommun, Hur fi nansieras kultur, Världsarvet, Kultur och hållbar 
utveckling, Kommunal infrastruktur, Kulturell infrastruktur, Kultur och besöksnäring, 
Kulturliv och näringsliv, Jämställdhet och Integration. De rubriker och aktiviteter 
som berör planprogrammet är följande. En ledande kulturkommun: Vid all nybyggnad 
och ombyggnad som initieras inom kommunkoncernen, ska minst 1 % av totalkost-
naden avsättas för konstnärlig utsmyckning. Den anlitade konstnären ska beredas 
möjlighet att delta i projekteringsarbetet redan från start. Kulturell infrastruktur: 
Kommunen bör ha två stationära mötesplatser för kultur. Från dessa mötesplatser ska 
utvecklingen inom kulturområdet stödjas och samordnas söder ut och på östra sidan. 
Kommunen ska arbeta för att kunna tillhandahålla lämpliga lokaler eller verkstäder 
som kan användas för en inkubatorverksamhet anpassad för de kulturella och konst-
närliga näringarna. Kulturliv och näringsliv: Stöd med lokaler, verkstäder, scener, 
stipendier och andra åtgärder som räknas in i den grundläggande nivån.
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Riksintressen och övriga områdesskydd

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Programområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Strandskyddsbestämmelsen är avsedd att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor, på land och i vatten, för växt- och 
djurlivet. Strandskydd råder vid havet, insjöar och naturliga vattendrag och gäller 
både land- och vattenområdet. På Öland gäller strandskyddsbestämmelserna 300 
meter vid havet och 100 meter vid insjöar och naturliga vattendrag. 
Strandskyddet är upphävt inom den största delen av programområdet. Delar av den 
västra parkeringen vid Ölands Köpstad berörs av strandskydd. I de fall en detaljplan 
ändras eller upphävs återinträder strandskyddet enligt tidigare bestämmelser med 100 
meter eftersom planlagd mark inte omfattades av länsstyrelsens beslut 2012-01-27 att 
utöka strandskyddet 
Programförslaget innebär exploatering inom strandskyddat område. Marken är redan 
ianspråktagen och ligger inom tätorten varför strandskyddet kan upphävas. Strand-
skyddet föreslås upphävas inom detaljplan.

Karta över befintligt strandskydd, skrafferad yta. Karta över hur stor del av programområdet som omfattas 
av strandskydd i de fall områdets detaljplaner upphävs 
eller ändras. 
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Vattenskydd
Programområdet berörs inte av vattenskydd.

Riksintressen (3 kap MB)
Reservfärjeled, sträckan Omböjningen till Färjestaden med farledsklass 2 är utpekad 
som riksintresse för sjöfart enligt 3 kap 8 § MB med en skyddad höjd på 65 meter 
och ett skyddat djup på 4 meter. Farleden sträcker sig rakt västerut från Färjestadens 
hamn. I planarbetet ska hänsyn tas, så att planerade åtgärder ej inkräktar på sjöfarten 
eller försämrar sjöfartens framkomlighet, tillgänglighet eller säkerhet.

Riksintresse för sjöfart

Riksintressen (4 kap MB)
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 inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kravet för undantag 
från bestämmelser. 

Områdesskydd (7 kap MB)
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB.
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Miljökvalitetsnormer (MKN) 5 kap MB

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska medföra 
skadliga effekter på människors hälsa. 
Buller från trafi k och verksamheter är inte idag så höga och bedöms inte öka så att 
MKN överträds. 

Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och 
miljön.
Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité och bedöms inte försämras 
av aktuellt programförslag.

Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten syftar till att bevara och förbättra kvaliteten på vårt 
vatten. Vattnet är indelat i grundvattenförekomst och ytvattenförekomst.
Programområdet ligger inom grundvattenförekomsten Mörbylånga- Borgholms 
kalkberg (SE628596-154217) med så väl kvantitativ som kemisk god status. Miljö-
kvalitetsnormen innebär att statusen ska vara fortsatt god. Påverkan på grundvattnet 
till följd av stigande havsnivå eller ökad frekvens av skyfall är att förvänta.
Ny bebyggelse avses anslutas till kommunalt VA-nät och MKN för grundvattenföre-
komsterna bedöms kunna uppnås.

På grund av att övergödningen är så påtaglig i Kalmarsund leder det till att ekologisk 
statusklassning på ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-
162271 blir måttlig. Den kemiska statusen uppnås ej. Det saknas bedömningar av 
många andra kvalitetsfaktorer, bland annat de morfologiska faktorerna. Förekomst av 
konstgjorda kustskydd påverkar statusen för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som 
vattenståndsvariation i kustzon, vågregim, sedimentdynamik och bottenstruktur. 
Den prognostiserade havsnivåhöjningen i sig påverkar inte möjligheten att klara 
kraven i miljökvalitetsnormen men skyddsåtgärder i form av olika sorters barriärer 
innebär att naturliga processer hindras och de morfologiska förhållandena blir påver-
kade. Om byggande av skyddsbarriärer begränsas till tätbebyggda områden kommer 
troligen återstående delar av kusten att kunna fortsätta att vara dynamisk så att 
kustvattnet som helhet ändå kan klassas som god ekologisk status. Ökad frekvens av 
skyfall kan leda till högre belastning av föroreningar till kustvattnet om inte förebyg-
gande åtgärder vidtas. Ökad näringsbelastning kan innebära problem att uppnå god 
ekologisk status.
Kommande detaljplaner ska minimera andelen hårdgjorda ytor för långsammare 
avrinning och upptagning av näringsämnen. Kommande detaljplaner ska i möjligaste 
mån styra anläggandet av öppna dagvattensystem i naturliga lågpunkter. Dagvatten-
hanteringen ska ske så att rening och fördröjning kan ske även vid skyfall och vid 
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höjda havsnivåer.
Plantering av växter som aktivt tar upp näringsämnen och gröna tak och fasader kan 
komma att bli aktuellt att föreskriva. 
Kommunen bedömer att det i kommande detaljplaner fi nns utrymme att avsätta ytor 
och formulera bestämmelser som gör att MKN för ytvattenförekomsten kan uppnås.

Checklistor

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen genomföra 
en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda om de kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande 
görs först en behovsbedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista för miljöbedömning, upprättad 2016-06-30 bifogas programbeskriv-
ningen. Enligt ställningstagande behöver ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
för den befi ntliga camping med stuguthyrning inom programområdet. Vid eventuell 
ändring eller utökning av campingverksamheten behöver ställningstagande göras om 
en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 
Inför byggande av en skyddsvall mot höjda havsnivåer kan en miljökonsekvens-
beskrivning behöva upprättas, om vallen placeras så att kustlinjen kan ändras. 
Ställningstagande behöver göras då vallens placering och utformning har utretts mer i 
detalj.
Ett genomförande av planen bedöms i övrigt inte medföra en betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljökonse-
kvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva 
genomföras.

Planens behov av en checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att tidigt i beslutsprocessen få fram så bra 
besluts- och kunskapsunderlag som möjligt. Ett led i detta är att upprätta och ta del 
av en checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs. En checklista för so-
ciala konsekvenser upprättad 2016-06-30 följer med som bilaga till planprogrammet.
Enligt sammanfattningen av de sociala checklistan är tillgängligheten för personer 
med funktionshinder främst en fråga om god och sammanhållen gestaltning. Tillgäng-
lighet ska beaktas i projekterings- och byggskedet. Gällande bygglagstiftning reglerar.
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. 
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Planprogrammet tar ställning för de principer som uttrycks för ett säkrare samhälle. 
För att åstadkomma ett säkrare samhälle behöver gaturum och andra offentliga rum 
förtydligas. Gestaltningen av de offentliga 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 offentliga 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 synnerligen viktigt för att få ett mångsidigt 
socialt liv i de offentliga rummen.
Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till samråd och 
beredas möjlighet att inkomma med synpunkter via utskick och annonser. Kommunen 
planerar därutöver en rad möten, diskussioner och workshops för att kunna ta del av 
den samlade kunskapen om tätorten och få en samsyn om hur orten ska utvecklas. 
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Programområdets grönytor

områden som enligt länsstyrels
översvämmas eller riskerar att

befintliga grönområden

områden som regelbundet öve

Teckenförklaring: 

områden som enligt länsstyrelsen 
översvämmas eller riskerar att 
översvämmas

befintliga grönområden

områden som regelbundet översvämmas

Teckenförklaring: 

Områdesförutsättningar

Mark och vatten

Grön- och blåstruktur
Längst kusten 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. Öster om Runsbäcksvägen ligger 
Sjöbergs äng, en ca 1,4 hektar stor öppen gräsyta. Nordost därom ligger parkområdet 
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vid Skansen. De båda områdena saknar koppling eftersom delar av grönområdet är 
omgärdat av staket. Skansenparken är uppdelad i två delar vilka tillsammans omfattar 
ca 1,2 hektar. På Södra Hamnplan fi nns en mindre park ca 0,05 hektar, de tidigare 
små parkträden har vuxit upp och gör att parken ligger i skugga. I programområdets 
norra del saknas grönområden vilket innebär att det saknas en grönstruktur som 
kopplar ihop Dämmet, nordväst om programområdet. 
I princip blir vatten stående i alla grönområden vid intensiva regn. Det östra grönom-
rådet vid Skansen är en plats där vatten samlas även vid små regn och blir kvar länge.
Grönområden kan utvecklas till grönblå strukturer som syftar på gröna och öppna ytor 
med förmåga och lämplighet att använda för att fördröja, infi ltrera och rena dagvatten 
i tätorter. De gröna ytorna ses då som en struktur i staden som ger ett fl ertal olika 
nyttor så som rekreation för människor, habitat för djurliv och reglerande av vattnets 
fl öden. Norr om programområdet ligger Dämmet. Vegetationen består här främst av 
gräsytor och vass. 
Planprogrammet omfattar ca 6,8 hektar vattenområde. Vid södra hamnplan fi nns 
en småbåtshamn för fritidsbåtar, i de västra delarna har småbåtsverksamhet fått stå 
tillbaka för färjetrafi ken. I övrigt är vattenområde öppet med badplatser utmed kusten. 
Fasta bryggor saknas.

Geotekniska förhållanden och hydrologi
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sandig morän, post 
glacial silt, postglacial fi nsand och utfylld mark. 
Finkorniga jordarter är potentiellt mer känsliga för skred. På Öland saknas i princip 
fi nkorniga jordar med skredbenägenhet enligt SGU Risköversikt över fi nkorniga 
jordarters skredbenägenhet. Marken har generellt låg genomsläpplighet. 
Kuststräckorna längs programområdet består av sand eller grus, morän och fyllning. 
Sand och grus har potentiell hög eroderbarhet. Kalmarsund är långgrunt och strand-
kanterna i området är fl acka vilket minska risken för erosion. Vid Granudden fi nns 
dock 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 inom området att där människan har gjort 
utfyllnader och byggt fasta anordningar ändrar sig kusten mer än där naturen själv 
fl yttar sand. 
Grundvatten förekommer i området dels ytligt i jordlagren och dels i underliggande 
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. 
Med ökad nederbörd ökar markens skredbenägenhet. Inom det fl ackt lutande pro-
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gramområdet bedöms den ökade risken för skred vara begränsad.
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.
En stigande medelhavsnivå kommer att medföra att grundvattennivå 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-

morän

sand eller grus

fyllning

sandig morän

postglacial silt

postglacial finsand

fyllning

Teckenförklaring

Programområdets grönytor
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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.

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

2,5 - 3,0 m

>3,0  m

Teckenförklaring

Markens höjdförhållande inom programområdet
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Topografi och klimatförändringar 
Marken inom programområdet 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 
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. 
Enligt samma prognoser 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 för-
väntas också öka med några dagar om året. Inom programområdet 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. 
Till följd av högre medeltemperatur förväntas medelhavsnivån stiga.
SMHI gör bedömningen att vi bör räkna med cirka 1,0 meters havsnivåhöjning på 
100 år sikt. 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. 
Till ytor som bedöms alstra värme räknas stora asfaltsytor och en tät byggnadsstruktur 
i mörka färger.  Inom programområdet fi nns stora asfaltsytor men byggnadsstrukturen 
är gles och majoriteten av byggnaderna har ljusa fasadkulörer.
Regionala rekommendationerna för strandnära byggnation med hänsyn till ett föränd-
rat 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 
grundläggningsnivåer än de rekommenderade accepteras om det fi nns en teknisk 
lösning som kan säkerställa byggnadens konstruktion vid höga fl öden. Det fi nns tre 
principer för att bygga robust mot prognostiserade förändringar i klimatet. Attack, 
reträtt och försvar. 
Inom programområdet, 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 eller att bygga 
klimatskydd.
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Markens höjdförhållande inom programområdet

+ 3 meters kurva

+ 2,5 meters kurva

Kalmarsund idag

Kalmarsund + 0,5 m

Kalmarsund + 1 m

Kalmarsund + 1,5 m

Kalmarsund + 2 m

Kalmarsund + 2,5 m

Teckenförklaring
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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 programområdet fi nns åtta kända MIFO-objekt varav de fl esta är nedlagda 
verksamheter. I anslutning till programområdet fi nns ytterligare några MIFO-objekt. 
En gammal kommunal soptipp har legat vid parkeringen på Köpstadens sydöstra 
sida. Soptippen ska ha forslats bort innan byggnation av området påbörjades. Det kan 

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

Teckenförklaring: 

Kända MIFO-objekt 

Övriga kända potentiella 
föroreningsområden

Kartan visar områden som är eller kan vara förorenade. 
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fi nnas rester av föroreningar kvar i marken. I planprogrammets nordöstra del, i anslut-
ning till Köpstaden, ligger en bilverkstad. Provtagningar har genomförts i mark, vilka 
har visat på föroreningar. 
De norra delarna av hamnområdet har tidigare sanerats inför byggande av bostäder. 
Provtagning gjordes i samband med ombyggnation av Brovägen i norra delen av 
programområdet. Provtagning och sanering har också skett vid gamla OKQ8 och 
Norsk Hydro, men inte till nivåer för bostadsbyggande.

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.
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Natur, kultur och landskap

Fornlämningar
Inom programområdet fi nns en fast fornlämning, Skansen, en typ av befästningsan-
läggning 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 påträffades den så kallade Torslundakragen vid Skansens södra spets.
I närheten av programområdet återfi nns ytterligare fyra lämningar. I väster en fartygs-
lämning, ett välbevarat vrak från ca 1800-tal som återdeponerats efter ett påträffande 
i Färjestadens småbåtshamn. I söder en plats för gammal borttagen begravningsplats, 
tidigare kallad Fiendekyrkogården. I norr fi nns dels en domarring av resta stenar i en 
svagt böjd linje, dels en fyndplats för 2 fragmentariska stenyxor och 5 keramikskär-
vor. Keramiken består av såväl botten som sidofragment i gråbrunt gods med rödbrun 
yta.

Karta över fornminnen i och i anslutning till programområdet. Programområdet är 
markerad med röd linje
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Kulturmiljö
Kalmar Läns Museum gjorde 1981, Från Kråkeskär till Färjestaden - ett samhälles 
uppkomst och utveckling kring hamnen, en kulturhistorisk utredning om Färjestadens 
framväxt och karaktär. I den utredningen anser Kalmar Läns Museum att hamnmiljön 
i Färjestaden, Skansen och järnvägsstationen är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
En fotodokumentation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader av kulturhistoriskt 
intresse har upprättats 2011-12-21, här redovisas byggår, kända ombyggnationer, 
användning och kommunens bedömning av det kulturhistoriska värdet för nio 
byggnader inom planprogrammet. Vissa byggnader har inte redovisats, bland annat 
godsmagasinet i hamnen och Tingshuset (1811 - ca 1890) då dessa anses vara så 
kraftigt ombyggda att de ursprungliga värdena gått förlorade.
Miljöer som spårområdet och järnvägens koppling till hamnen har i stort byggts bort 
varför det inte kan anses nödvändigt att ta hänsyn till dessa.

Översikt över byggnader med visst kulturhistoriskt intresse
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Landskapsbilden

Området ligger i en glest bebyggd tätortsmiljö där kvarter och gator generellt är 
svagt defi nierade. Stora ytor är ostrukturerade och ineffektivt utnyttjade vilket inger 
en känsla av att området saknar övergripande planering. Den förtätning som skett 
på andra platser i Färjestaden har inte skett i tätortens kärna. Öster om väg 943 kan 
bristen på förtätning och tydliga rumsliga förhållanden bidra till att Färjestaden 
upplevs sakna centrum. Väster om väg 943 är bristen på förtätning en stor tillgång 
eftersom Kalmar sund upplevs som en ständigt närvarande del av tätortens kärna.

Vy över stranden vid Talludden och södra hamplan

Vy över Busstorget
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Offentlig och social ser

Kommersiell service

Kontor

Bostäder

Teckenförklaring: 

Kartan visar befintlig bebyggelse i området.

Bebyggelse och markanvändning

Kommersiell service och kontor
Programområdet 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. 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. 
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Offentlig och social service
Den offentliga servicen är nästan lika rik som den kommersiella med serviceboende, 
bibliotek, samlingslokal med hamnservice och arbetsförmedling. I anslutning till 
programområdet fi nns en av Färjestadens förskolor.

Bostäder
För att vara en så pass central del av en tätort fi nns relativt många bebyggda villatom-
ter inom programområdet. Här fi nns också två fl erbostadshus, ett koloniområde med 
mindre stugor och två badstugor. 

Bebyggelsestruktur
Den befi ntliga bebyggelsen varierar stort inom området. I storlek sträcker bebyg-
gelsen sig från små badstugor i söder vid kusten till storskaliga köplador i norr. I 
angränsning till programområdet reser sig ett nybyggt fl erbostadshus i hamnen och en 
silobyggnad strax nordost därom. Byggnaderna i området har uppförts från 1800-talet 
fram till idag. Det är fortfarande byggnader som uppfördes på grund av järnvägen 
som dominerar i antal. Materialvariationen är lika stor som variationen i volym. Inom 
området återfi nns byggnader i trä, puts, skivmaterial och tegel.
Färjan som ligger i Färjestadens inre hamn upplevs som ett landmärke från tiden då 
färjor trafi kerade Kalmarsund. 

Koloniområdet med mindre stugor i södra delen av programområdet.
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Friluftsliv, rekreation och friytor
De av områdets grön- och friytor som används för rekreation är Granudden, Tallud-
den, hamnen och Dämmet. Kuststräckan vid Granudden är fylld med stora stenar för 
att förhindra stranderosion men försvårar samtidigt badmöjligheten. En nyanlagd 
beachfotbollsplan fi nns också här. En badstrand med långgrund sandbotten fi nns 
vid Talludden och mot piren vid Södra Hamnplan. Badplatsen är iordninggjord med 
lekredskap och stranden har försetts med hövder för att undvika sandfl ykt.
I Färjestadens hamn fi nns större öppna ytor som används som parkering, prome-
nadstråk och till småbåtshamnens verksamhet. Hamntorget används till större eve-
nemang, som marknader och fordonsträffar, vilka lockar många besökare. På södra 
hamnpiren fi nns en badramp.
Nordväst om programområdet fi nns Dämmet med gångstigar, bänkar och broar. 
Dämmets relativt centrala placering i orten gör att det blir ett lätt tillgängligt rekrea-
tionsområde som leder vidare till vidare rekreation längs kusten. 
Sjöbergsäng och Skansenparken används måttligt för rekreation. Tillgängligheten är 
på vissa delar begränsad. 

Vy från Talludden mot väster, ett populärt rekreationsområde



 59 (114)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 16/396
SAMRÅDSHANDLING 2016-06-30
GODKÄND

H

H

H

H

H
H

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

Teckenförklaring: 
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Gatunät 
Genom programområdet sträcker sig väg 943, som i de norra delarna av Färjestaden 
heter Brovägen för att i höjd med Södra Hamnplan byta namn till Runsbäcksvägen. 
I februari 2003 togs ett gestaltningsprogram för Brovägen fram, gestaltningspro-
grammets zon 3 gäller för planprogrammet. Viktiga gestaltningselement utgörs av 
exempelvis beläggning, belysning, skyltning, möbler och vegetation. Gestaltnings-
programmets utformningsprinciper ska skapa tydlighet, samhörighet, kontinuitet. 
Gestaltningsidéerna ska omfatta helheten vara igenkännande med en röd tråd i det 
lokala och öländska. Ju närmare centrum desto lägre hastighet. I och med lägre 
hastigheter behöver miljön en större detaljeringsgrad i utformningen. Vägområdet ska 
vara vackert gestaltat och tilltalande såväl för trafi kanter som för dem som vistas i och 
i anslutning till gaturummet. Utformningen ska bidra till att minska vägens barriärver-
kan i centrum. Alla ombyggnationer intill vägen bör beakta samspelet med vägen. 
Från Brovägen sträcker sig Storgatan rakt österut. Gamla Storgatan och Lokstalls-
gatan avgränsar kvarteren Busstorget och Tingsplanen. Tingshusgatan leder in mot 
Hotel Skansen och fortsätter söderut, från Tingshusgatan har Färjestadens gård och en 
privatägda fastighet sina infarter.  
Byggnation av Åkervägen har minskat trafi ken något inom programområdet. Tillsam-
mans med vägprojektet Förbifart Färjestaden antas trafi kmängderna i Färjestadens 
centrala delar minska ytterligare och förbättra trafi kförutsättningarna. Upplevelsen 
av väg 943 som barriär skulle minska. Trafi kverket har upprättat en förstudie för 

Illustrationer för zon 3 i Gestalningsprogrammet
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Väg 136 förbi Färjestaden, Förbifart Färjestaden. Förstudien redovisar ett möjligt 
område för ny väg med sträckning öster om Färjestadens tätort. Samrådshandlingar är 
upprättade och samråd pågick mellan 2011-06-04 - 2011-08-17. Sträckan fi nns också 
utpekad i kommunens översiktsplan.
Förväntade höjda havsnivåer kan komma att påverka samtliga gator inom program-
området. En byggnation av ett kustskydd säkrar vägarna från högre havsnivåer och 
omgivande naturmark ligger generellt lägre än vägarna viket innebär att de klarar 
större regn utan att översvämmas.

Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelvägen löper längs med Runsbäcksvägen och fortsätter längs 
Brovägen. 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 parkeringsplatser utmarkerade. Detta medför att områ-
dets allmäntillgängligt inte upplevs så tydligt som avsikten var. 
Utmed Storgatan, Gamla Storgatan och Lokstallsgatan fi nns trottoarer på vardera sida 
vägen. 
Inom området fi nns ett antal platser var gång och cykeltrafi kanter på ett säkert sätt 
kan korsa bilvägar. Vid Talludden saknas dock en säker överfart över Brovägen.

Kollektivtrafik
KLT har gjort en kollektivtrafi ksatsning med målet att underlätta pendling, öka resan-
det och verka för en miljövänligare kollektivtrafi ksituation. Detta ska ske med den så 
kallade stråksatsningen. Stråktrafi ken ska köra närmaste vägen mellan två platser med 
många resenärer, utan att svänga in i mindre samhällen som ligger utanför stråken. På 
så vis går det fortare för alla de resenärer som vill ta sig mellan de större orterna.
Inom programområdet fi nns hållplatserna Färjestadens centrum, Ölands köpstad och 
Södra hamnplan. 
Färjestadens centrum trafi keras av linjerna102 mellan Borgholm och Färjestaden, 104 
mellan Glömminge och Vickleby, 404 mellan Kalmar och Färjestaden och 512 mellan 
Norra Möckleby och Mörbylånga. Ölands köpstad trafi keras av turerna 102, 104, 
404, 512 och 105. Busstur 105 går mellan Kalmar och Mörbylånga. Södra hamnplan 
trafi keras av turerna 105 och 404.
Från Södra Hamnplans västra del avgår regelbundet en cykelfärja under sommarhalv-
året. Under vinterhalvåret är det betydligt svårare att cykeln över bron.

Parkering
Allmänna parkeringsplatser fi nns vid Talludden, Granudden och på Södra Hamnplan. 
Längs med Storgatan fi nns kantstensparkeringar på båda sidor vägen. Vid Ölands 
Köpstad och Beijers fi nns stora parkeringsytor som väl täcker verksamheternas 
behov. Norra delen av parkeringen används för ställplatser för husbilar under som-
maren. Parkeringsbehovet varierar med årstiden. Under sommaren är de allmänna 
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parkeringarna fullt utnyttjade av gäster till badplatserna Granudden och Talludden och 
till Färjestadens hamn. När antalet besökare är som störst upplevs parkeringsplatserna 
inte räcka till. 
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 uppskattats vilket har 
legat till grund för programförslaget. Parkeringsinventeringen daterad 2011-06-07 
fi nns som bilaga till planprogrammet. 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 Skansenområ-
dets parkering in. 
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.

Trafik
Trafi kverket utför kontinuerligt mätningar av antalet trafi krörelser på sina vägar. 
Mätningarna visar det totala antalet trafi krörelser med både tung och lätt trafi k 
inräknade. 
Sommartrafi ken beräknas innebära en ökning med 50% gentemot årsmedeltrafi ken.
På Ölandbron mättes år 2012 till 16 800 trafi krörelser, vilket 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 Lokstallsgatan och Storgatan.
Söderut mot Mörbylånga fortsätter ca 4 700 fordon på Runsbäcksvägen som efter 
Järnvägsgatan har minskar till 4 000. I den södra utkanten av Färjestaden har trafi k-
mängden minskat ytterligare. Trafi ken inom programområdet beräknas ha minskat 
något efter byggnationen av Åkervägen 2012.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Kommunen lider av brist på grundvatten för uttag av dricksvatten till kommunens 
invånare och verksamheter. Arbete pågår för att både kortsiktigt och långsiktigt lösa 
problemet.
Programområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. De fl esta fastigheter inom planområdet är anslutna till 
kommunens VA-nät. 
Ledningsnätet är av varierad ålder och kvalité och arbetet pågår kontinuerligt för att 
förbättra och effektivisera nätet. Ledningarna ligger till största del inom vägmark eller 
annan allmän platsmark.
Det mesta dagvattnet inom programområdet leds via Dämmet men från delar av 
området och från Färjestaden i stort fi nns utlopp direkt till havet. Nätet, som täcker 
all stadsbebyggelse har fl era tvärkopplingar vilket innebär att om en del i dagvat-
tensystemet blir överbelastat fi nns möjligheten för vattnet att ledas till en annan del 
av systemet. Ledningarna är till största del förlagda med självfall men pumpstationer 
fi nns på ett fåtal stället.

Naturområdet väster om hotell Skansen blir vatten stående även vid små regn.
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Dämmet utgör en serie med dammar strax innanför kustlinjen i norra delen av 
programområdet. Dämmet är anlagt med syfte att rena dagvatten från näringsämnen 
och som rekreationsområde. Tillfl öden till Dämmet sker genom avrinning och 
genom pumpning av dagvatten. Utlopp med självfall fi nns till Kalmarsund. Marken 
runt dammarna ligger på ca +1,5 och marken vid Brovägen ligger på ca +1,8. Vid 
skyfall samlas stora vattenmängder på fl era platser i staden. 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. Runsbäcksvägen och Brovägen 
fungerar lite som barriärer för ytavrinningen mot havet i de västra och nordvästra 
delarna av centrala Färjestaden. Innanför gatorna är marken lägre vilket gör att 
skyfallet samlas bland annat på Köpstadens parkeringsytor, inne på fastigheten mellan 
Brovägen och Lokstallsgatan och på Sjöbergs äng.
I utkanterna av tätorten fi nns stråk som översvämmas och i vissa fall leds skyfallsvat-
ten ner mot de mer centrala delarna i staden. Kommunen har planer på att utveckla 
dessa stråk genom att t ex anlägga fördröjningsmagasin. Magasinen kommer att 
mildra effekterna av skyfallet i dagvattensystemet nedströms och på nedströms 
belägen mark.  
Höjda grundvattennivåer kommer att medföra ökat inläckage till dräneringsledningar 
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 då större delar än idag 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 dräneringsfl öden kan 
förväntas på grund av att fl er dräneringssystem kommer att ligga under grundvatten-
nivån. Vissa dräneringssystem kan komma att behöva pumpas. Havsnivåhöjningen 
kan också göra att fl er dagvattenutlopp kommer att behöva pumpas.
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.

Brandvattenförsörjning
Det fi nns åtta befi ntliga brandposter belägna inom programområdet och ett fl ertal 
brandposter i dess nära anslutning. 
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VA-nät inom programområdet
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dagvattenledning

spillvattenledning

Teckenförklaring
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Energi

E.on ansvarar för elförsörjningen i området.
Inom och i anslutning till planprogrammet fi nns ett befi ntligt elnät med 10 kV och 
0,4 kV jordkablar och befi ntliga transformatorstationer. Bland annat Hamnen, N. 
Hamnplanen, Hamnen Västra, Hotell Skansen och Skansen.

Fjärrvärme
Kommunens fjärrvärmenät är till en viss del utbyggt i området. Ledningar fi nns bland 
annat dragna fram till korsningen Brovägen/Storgtan vid hamnplanen, till Hotel 
Skansen och till bostadsområdet söder om förskolan Gullvivan.

Tele
Telia Skanova ansvarar för teleförsörjningen inom programområdet.

Störningar
Genom programområdet stäcker sig Brovägen som sedan blir Runsbäcksvägen. 
Vägen kan skapa bullerstörningar för närliggande fastigheter. Enligt en bullerutred-
ning för område längre söderut längs Runsbäcksvägen kan gällande riktvärden uppnås 
ca 20 meter från vägkant. 
Inom området ligger en bensinstation. Schablonavstånd mellan bensinstation och 
bostäder fi nns angivna i handboken Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på 
bensinstationer.
Höjda havsnivåer och mer intensiva regn ökar risken för ras, skred och översvämning.
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till följd av dominerande jordar-
ter och den platta eller lätt sluttande topografi n. Längs vissa kuststräckor i kommunen 
fi nns risk för stranderosion, programområdet föreslår ingen byggnation inom eller i 
närheten av något område där det fi nns risk för stranderosion. 
Vid prognostiserade höjda havsnivåer och ökade regnmängder kommer programom-
rådet översvämmas. Åtgärder är nödvändiga för att undvika översvämning. Byggna-
tion av kustskydd hindrar översvämning från höjda havsnivåer. Översvämning på 
grund av skyfall kan till viss del mildras med ett effektivt dagvattensystem men ytor 
som kan översvämmas behöver avsättas.
Stora asfaltsytor inom programområdet bedöms alstrar värme och kan förhöja ef-
fekten av värmeböljor. 
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Områdesbeskrivning
Beskriver områdesförutsättningarna för programområdets sex delområden.



68 (114)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl 
BESKRIVNING
Dnr 16/396
SAMRÅDSHANDLING 2016-06-30
GODKÄND

1

6

32

Den norra delen av området Centrum

1. Centrum

Området är uppdelat på tre kvarter. Det östra, upptas till största del av ett byggva-
ruhus men här återfi nns också kontor och affärslokaler i det före detta polishuset 
och före detta bibliotek. I öster ligger ett mindre fl erbostadshus. På byggvaruhusets 
södra sida ligger lastgården där de fl esta större transporter sker. 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. Norr om byggvaruhuset fi nns en 
större, grusad yta som för det mesta är tom. En känsla av ödslighet kan uppkomma 
vid betraktande av området. 
Kvarteret Tingsplanen i nordväst inrymmer en nedlagd bensinstation och de så 
kallade lokstallarna. Den lägre av de så kallade lokastallarna var ett bussgarage, den 
högre var ett motorvagnsstall. Båda byggnaderna är uppförda runt 1935. Från bensin-
stationen fi nns byggnaden för butik, verkstad och tvätthall kvar. 
 Den norra delen av detta kvarter består också av en öppen yta, området upplevs 
oordnat med otydliga rumsliga förhållanden. 
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Det tredje kvarteret, i sydväst, Busstorget är områdets livligaste plats med bussar 
som stannar och går och kollektivtrafi kanter som stiger av och på. Bebyggelsen öster 
om Busstorget har kopplingen till tiden då järnvägen gick genom Färjestaden. Här 
fi nns byggnader som förr användes som järnvägsstation, järnvägshotell och posthus. 
Kvarterets norra del består av en större grönyta med ett antal större träd. Kvarteret 
avgränsas mot norr av ett villastaket.
Längs Storgatan sluts gaturummet med hjälp av byggnader och staket vilket skapar 
ett lägre tempo på trafi ken. Kantstensparkeringen gör att det är lätt att stanna till och 
uträtta ärenden. En av gaturummets stora förtjänster är att Kalmarsund ligger i fonden 
och skapar en känsla av rymd.

2. Södra Hamnplan

Södra Hamnplan delas upp i en ostlig och en västlig del
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Södra Hamnplan är välbesökt under alla årstider, fl est besökare är det under som-
marperioden då kajerna och hamnplanen fl ödar av liv. Hamntorget används för 
evenemang, som marknad och fordonsträffar, vilka lockar många besökare.  
Bebyggelsen på Södra Hamnplan består av ett bostadshus från 1922, före detta 
godsmagasinet som nu är ombyggt till hotell och restaurang, servicebyggnad för 
gästbåtar, ett förråd, en länga med byggnader där det fi nns försäljning, café och 
restaurang, Hamngrillen och ytterligare byggnad för försäljning. Bostadshuset och 
före detta godsmagasinet är i två våningar. Resten av byggnaderna är i ett plan. Flera 
av dem har en känsla av tillfällighet över sig. Alla byggnader förutom bostadshuset 
har blivit utbyggda och ombyggda under årens lopp. Orienteringen av byggnaderna 
delar upp Södra Hamnplan i en ostlig och en västlig del och skapar oreda i rumslighe-
ten på platsen.
Ett mindre grönområde, Paradiset, fi nns på hamnplan, höga träd erbjuder en plats i 
skugga. I parken fi nns lotteristånd och en transformatorstation. 
Södra hamnplans hårdgjorda ytor används främst för parkering. 

3. Skansen

Cykelväg från Gamla Storgatan via hotellets parkering
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Inom Skansenområdet ligger ett fl erbostadshus och tre verksamheter Hotel Skansen, 
Annikas hantverksbutik och ett möbelinredningssnickeri. De båda senare verksamhe-
terna och fl erbostadshuset återfi nns i Färjestadens gårds komplementbyggnader och 
mangårdsbyggnad. Gården har totalt fyra komplementbyggnader. Byggnaderna och 
gårdsmiljön anses ha ett stort kulturhistoriskt värde.
Trafi ksituationen till Färjestadens gård och en av villorna i område 4 är löst med 
en lokalgata via Hotel Skansen, vilket orsakar otydlighet då hotellets angöring och 
parkering också fungerar som genomfartsgata. En cykelväg leder genom parkeringen 
och allmänhetens tillgänglighet säkras i detaljplanen. Cykelvägen är dock ej utmarke-
rad och infarten vid Gamla Storgatan blockeras emellanåt. 
Omkring bebyggelsen ligger en park, Skansenparken, med lämningar efter den 
försvarsanläggning som gett hotellet och parken dess namn. I samband med upprät-
tandet av gällande detaljplan skrev kommunen ett avtal med Hotel Skansen om att 
kommunen äger rätt att göra parkområdet tillgängligt för allmänheten. 
Parken är omgärdad av vita staket med enbart en mindre öppning mot Storgatan och 
anlagd promenadstig saknas. Parken upplevs i och med detta som halvprivat vilket 
medför att allmänheten inte utnyttjar den för rekreation. Söder om Skansenparken 
fi nns lekredskap och en bollplan. Lekplatsen ligger på mark som enligt gällande 
detaljplan ska vara tillgänglig för allmänheten. Dock är lekplatsen omgärdad av staket 
och nyttjas av förskolan Gullvivan, belägen strax väster om programområdet. Staketet 
gör att lekparken inte uppfattas som tillgänglig. Intrycket förstärks av att det enbart 
går att komma till lekplatsen från söder. Skansenparkens västra del är mer tillgänglig. 
I lågpunkter i området samlas vatten vid större regn. I den västra delen blir vattnet 
stående länge efter nederbörd
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24. Sjöbergsäng

Trafiksituationen är otydlig och snålt tilltagen

Bebyggelsen inom området Sjöbergsäng består av två friliggande villor på generösa 
fastigheter, en bensinstation och en större byggnad som rymmer gym och kontor. 
Mellan de bebyggda villafastigheterna ligger en tredje, obebyggd fastighet. Den 
befi ntliga planen tillåter inte utfart mot Runsbäcksvägen och kopplingen till Tingshus-
gatan saknar den bredd som krävs för en infart. Det innebär att fastigheten helt saknar 
möjlighet att angöras med bil. 
Söder om villafastigheterna fi nns ett större grönområde, Sjöbergs äng. Området består 
av en gräsbevuxen yta. Ytan översvämmas till stora delar vid intensiva regn. 
Flera trafi klösningar i området är otydliga och ytorna är snålt tilltagna vilket gör att 
trafi ksäkerheten äventyras, främst för gång- och cykeltrafi kanter.
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5. Kusten

Granuddens badplats

Längs med den öppna kuststräckan i Färjestadens centrala delar ligger Granudden 
och Talludden. Bebyggelsen på Talludden består av ett antal små stugor för uthyrning 
och en större byggnad, hälsohuset Solvik byggd ca 1920. Mellan Talludden och 
Granudden ligger två fastigheter. Den ena med en äldre sommarstuga, på den andra 
byggs en större villa. Byggnaderna vid Granuddens består av en kiosk med offentliga 
toaletter, några mindre byggnader för omklädning och förråd och två små badstugor. 
Badstugorna säkras via servitut. Längst i söder fi nns ett område med ett antal stugor 
på en gemensam fastighet, vilka skapar ett småskaligt och trivsamt inslag. 
Det stora, öppna natur- och rekreationsområdet 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.
Badplats vid Talludden är iordninggjord men hövder för att behålla sanden, lekred-
skap och en skyddande mur. 
Badplatsen vid Granuddens har en stenskoning vilket innebär att det kan vara svårt 
att ta sig ut i vattnet. Önskemål fi nns om att omforma Granudden till en badplats 
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med sandstrand. Kommunen anser att det är viktigt att behålla stenskoningen för att 
förhindra stranderosion men även för att fokusera på skötsel av badplatsen på Tallud-
den och i Färjestadens hamn.
Granuddens parkeringsplatser upplevs sommartid som full men på grund av att den 
saknar tydlig struktur sker inte parkeringen yteffektivt. Här samlas också vatten under 
vissa delar av året i samband med snösmältning och vid hög belastning i dagvat-
tensystemet, det medför att parkeringen inte kan utnyttjas under hela året. Talluddens 
parkering är iordninggjord och asfalterad. 

6. Ölands köpstad

Området domineras av den stora byggnaden som rymmer Ölands Köpstad. I sydväst 
ligger en mindre byggnad med en pågående verksamhet i form av en bilverkstad.
Byggnaderna omges av väl tilltagna asfaltsytor för parkering.
Vid köpstadens nordöstra entré blir vatten stående vid intensiva regn.




