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Programförslag

Programkartan ger en bild av de ändamål som föreslås i planprogrammet
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Granuddens parkering 
ca 370 platser

Sjöbergs ängs
 parkering 
ca 160 platser

Talluddens
 parkering 
ca 150 platser

Södra
hamnplans
 parkering 
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Illustrationsplan visar en av många möjligheter att disponera och utforma de ytor 
som programkartan ritar upp.
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Mark och vatten

Grön- och blåstruktur
Planförslaget tar en mycket begränsad andel orörd mark i anspråk. Grönytorna före-
slås i stort bevaras förutom vid Sjöbergs äng där ett område för bostäder föreslås. En 
utveckling av områdets grönytor föreslås så att de kan fungera som översvämningsy-
tor och fördröjningsmagasin. Grönytorna, som kan vara parkmark, evenemangsyta 
eller parkering kan ges i stort sett vilken utformning som helst, så länge det som 
översvämmas inte skadas på ett sätt som är oacceptabelt. Träden bör vara av en 
sort som klara att stå med rotsystemen i vatten under den tid vattnet är kvar. Om 
man använder en parkeringsyta för att hantera skyfall bör man vara medveten om 
föroreningar från trafi kytan och eventuella kostnader om parkeringen används under 
tider då ytan riskerar att översvämmas och vattnet stiger så högt att det skadar bilarna. 
Ytorna kan utformas som dammar med vattenspegel eller som torra ytor som endast 
nyttjas när det behövs eller som en kombination med damm och översvämningsbara 
ytor. En översvämningsyta som planeras användas multifunktionellt kan dräneras för 
att den snabbare ska torka upp.
Inom programområdet kan Granuddens parkering och evenemangsplats tillåtas 
översvämmas.
Sjöbergs äng föreslås användas multifunktionellt, för både hantering av dagvatten, 
skyfall, som parkering och för evenemang. I söder fi nns en lågt liggande yta som kan 
utvecklas för både fördröjningsmagasin och som översvämningsyta vid skyfall. 
Talluddens parkering kan tillåtas översvämmas.
Genom att sänka delar av östra Skansenparken och grönytan väster om förskolan 
kan en större volym vatten samlas. Om parken knyts ihop med Sjöbergs äng kan 
ett dagvattenstråk skapas väster om Förskolan. En promenadstig föreslås genom 
Skansenparken vilket kan förtydliga allmänhetens tillgång till parkområdet och rätt 
utformat kan förståelsen för områdets rika kulturhistoria öka. 
I den västra delen av Skansenparken kan ytan utvecklas för att på ett mer kontrollerat 
sätt fördröja det vatten som samlas här. Ytan behöver också ha en koppling till övriga 
dagvattenstråk. 
I anslutning till programområdet har ytor pekats ut som också kan fungera som 
översvämningsytor och fördröjningsmagasin. Väster om Brovägen i höjd med Ölands 
Köpstad kan ytan utformas som en långsmal damm med koppling till Dämmet. Norr 
om Ölands Köpstad fi nns en yta där det idag fi nns ett dagvattenmagasin. Om de 
befi ntliga dammarna byggs ihop och utvidgas kan den större dammen till viss del 
avlasta Dämmet. Den tillåter också en utveckling av dagvattenhantering när Ölands 
Köpstad utvecklas. Öster om Kaptensgatan kan ytan sänkas och tydliggöras för att 
vattnet inte ska breda ut sig som det kan göra idag.
Planprogrammet innebär att en byggnation av en större brygga med kallbadhus kan 
byggas. I övrigt föreslås även fortsatt öppna vattenytor och hamnverksamhet.
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Geotekniska förhållanden och hydrologi
Geotekniska undersökningar krävs innan projektering för att slå fast vilken typ av 
grundläggning som krävs.
Anläggande av brygga ska ske där påverkan på erosion och strömmar är som minst. 
Ingen byggnation föreslås i övrigt i närheten kusten.
Beroende på grundläggning av byggnader kan grundvatten nivåer komma att påver-
kas.
Kustskyddets behov av erosionsskydd beror på hur långt från strandlinjen som 
skyddskonstruktionen lokaliseras. Vågornas kraft avtar betydligt på grunt vatten 
vilket innebär att ett erosionsskydd nära nuvarande strandlinjen behöver klara större 
krafter jämfört med ett kustskydd högre upp. Slänterna kan förses med matjord och 
vegetation, t ex gräs, alternativt erosionsskydd. Vallens yttre slänt mot havet kan ges 
ytterligare fl ackare slänt och istället kläs med exempelvis strandråg för att skapa en 
vall som efterliknar naturliga dyners förmåga att motstå havets krafter vid stormar. 
Det är svårt att skydda området mot en tryckstigning i grundvattnet eftersom den 
främst beror på ett ökat vattentryck på havsbotten utanför kusten. Det går dock att 
begränsa grundvattnets inträngning lokalt genom att täta marken under skyddskon-
struktionen. Behovet av sådan tätning kommer att vara begränsad under de närmaste 
30-40 åren men kommer sannolikt att behövas längre fram.

Topografi och klimatförändringar
Områdets låga läge och fl acka topografi  gör att även små förändringar i områdets 
höjder kan få stor visuell påverkan, Viss massförfl yttning krävs för att säkra områden 
från översvämningar och för att styra vattenmassorna till områden som är avsedda för 
ändamålet.
Enligt rapport från SMHI bör ett kustskydd med krön på +2,5 vara tillräckligt för 
att år 2100 skydda mot översvämningar med återkomsttid på 200-300 år, enligt 
Klimatanpassning Färjestaden, Ramböll 2016. Mark ska också avsättas så att skyddet 
kan byggas på till +3,0 för att kunna motsvara nästa skyddsnivå. För att kunna skydda 
centrala Färjestaden behöver hela kustskyddet runt dessa delar byggas ut innan år 
2050. När kustskyddet byggs bör det byggas upp till +2,5 redan från början för att 
uppfyllda ställda krav. Skyddet måste anslutas till befi ntlig mark där den har nivån 
+2,5. I kommande detaljplaner ska mark avsättas för att säkra möjligheten att bygga 
en vall med krönet på en +höjd på 3 meter. Det kan vara lämpligt att till vissa delar 
börja bygga kustskyddet i samband med genomförandet av pågående detaljplaner. På 
så vis fi nns goda möjligheter att utformningsmässigt integrera skyddet med omgiv-
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ningen. 
Kustskyddet bör ha en tät del upp till +1,5 m och kan utformas som en vall längs 
de delar av kusten som består av naturmark och som en mur längs de konstruerade 
kajkanterna. 
Beroende på den befi ntliga markens höjd byggs en vall med olika höjd för att nå 
ett krön på +2,5 m. Normalsektionen för föreslagen vall redovisar ett 0,5 m djupt 
jordlager schaktas bort och därefter byggs vallen upp med en släntlutning på 1:3. För 
att skydda mot ett högre medelvattenstånd behöver vallen och underliggande jord 

 

normalsektion vall från Klimatanpassning Färjestaden, Ramböll 2016

normalsektion mur från Klimatanpassning Färjestaden, Ramböll 2016

vara tät. 
För en mur är den klimatsäkrande delen en tätskärm som stödjs av en konstruktion. 
Muren kan vid behov också kompletteras med ett temporärt skydd ovanpå. Temporära 
skydd i form av en tät port, kan också användas i öppningar i muren. 
Tätning av muren och kajen kan göras med spont alternativt med lera. Vågbrytarna 
kan behöva höjas för att säkra småbåtshamnen. 
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+ 3 meters kurva

+ 2,5 meters kurva

kustskydd vall

kustskydd mur

Teckenförklaring

förslag på kustskydd
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Förorenad mark
Kompletterande provtagningar och sanering behöver göras i detaljplaneskedet för att 
säkerställa att marken uppfyller riktvärde för föreslagit ändamål. Då programområdet 
ligger centralt i Färjestaden och bostäder föreslås inom en stor del av området bör 
åtgärdsmålet vara KM, känslig markanvändning.

Radon
Innan exploatering bör en radonteknisk utredning göras. Om radonmätningar visar för 
höga värden ska byggnader konstrueras radonskyddat.

Natur, kultur och landskap

Fornlämningar
För att minimera risken att områdets kulturhistoriska värden påverkas negativt ska 
byggnationer och anläggningsarbeten kring och inom fornlämningsområdet föregås 
av erforderliga arkeologiska undersökningar. Påträffas fast fornlämning under 
byggskedet ska anläggningsarbetet avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas enligt 
kulturminneslagen 2 kap 10 §.

Kulturmiljö
I det fortsatt detaljplanearbete ska dokumentet Fotodokumentation av byggnader av 
kulturhistoriskt intresse fungera vägledande. 

Landskapsbild
Syftet med planprogrammet är att förtäta Färjestadens centrala delar och förtydliga 
ytor och rumsliga förhållanden. Landskapsbilden avses förändras till en mer stads-
mässig tätortskärna. 

Bebyggelse och markanvändning

Kommersiell, offentlig och social service
Planprogrammet föreslår ett generöst utnyttjande av kvartersmarken både vad gäller 
användningsområde och exploateringsgrad. 
Eftersom programmet ligger i Färjestadens centrala delar tillåts handel, kontor och 
kultur inom de fl esta kvarter. Vårdcentral är möjlig att uppföra inom två av program-
mets 21 kvarter. Skola kan uppföras inom ett av kvarteren och hotell inom fyra. 
Befi ntlig bilservice i söder föreslås ligga kvar. Ett område för kvartersmark föreskri-
ver hamnområde, ett annat har kompletterats med stuguthyrning och samlingslokal. 
Inom vattenområde får kallbadhus och bryggor anläggas. 
En illustrationsplan som visar ett av många sätt på vilket programområdet skulle 
kunna bebyggas. Den byggnation som är illustrerad innebär att tillkommande brut-
toarea för service kan uppgå till ca 55 000 m2. 
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Bostäder
Inom hälften av kvarteren tillåts bostadsändamål, varav det inom två tillåts service-
boende. Förutom befi ntliga villor föreslås enbart bostäder i fl erbostadshus i mellan 
två och fyra våningar. Enligt bilagd illustration och ytberäkning skulle området kunna 
utökas med ca 320 nya bostäder. Det fi nns ett behov för olika sorters boende, de fl esta 
boendeformer kan uppföras under beteckningen B och efterfrågan på dessa avgörs i 
detaljplaneskedet eller vid genomförandet.

Friluftsliv, rekreation och friytor
Stora natur- och rekreationsområden avses att bevaras och utvecklas. Det är viktigt 
för ett samhälle att ha fria ytor centralt för att kunna erbjuda invånarna utrymme 
för evenemang av olika slag. Grönområdet vid Granudden föreslås behålla sin 
beachfotbollsplan och karaktären av naturlig grönyta. Område kan vara lämpligt för 
valborgsfi rande och andra typer av evenemang. Talluddens badplats ska bevaras med 
hövder och lekredskap. Hela kustområdet säkras med bestämmelsen NATUR,
Platsmark med bestämmelsen PARK föreslås för den befi ntliga parken på Södra 
Hamnplan och för Skansenparken. 
Sjöbergs äng föreslås knytas samman med Storgatan via Skansenparken för att skapa 
ett tillgängligt stråk i programområdets östra gräns. Sjöbergs äng förselås också 
kunna användas för större evenemang.
Kustskydd kan användas för att förbättra allmänhetens tillgång till kusten. Vallens 
krön ska kunna kläs med ett slitlager av exempelvis asfalt så att vallen kan utgöra 
strandpromenad eller gång- och cykelväg längs havet. Utformning är viktig för att 
vallen ska upplevas som ett positivt inslag i stadsbilden och för att öka de ekologiska 
värdena. Vilken typ av gestaltning som kan bli aktuell beror på mycket på hur nära 
kusten vallen placeras.
Muren i hamnen föreslås kläs med en sittmöbel eller trappor för att skapa en ny funk-
tion som uppmuntrar folk att vistas i hamnen men också för att stadsbilden i hamnen 
inte ska påverkas negativt.
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exempel på hur en vall kan utformas beroende på hur långt ifrån kustlinjen den placeras. Havet ligger till 
vänster i samtliga förslag. Från klimatanpassning Färjestaden, Ramböll 2016
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Gator och trafik

Gatunätet
Färjestaden ska upplevas som ett enhetligt samhälle därför bör principerna för gestalt-
ningsprogrammet från 2003 gälla också för framtida gatuutveckling och bör kunna 
appliceras på ett vägnät med olika dignitet beroende på trafi kmängd. Gaturummets 
utformning ska också studeras noggrant i detaljplaneskedet när en närmare studie av 
bebyggelsen som ska sluta gaturummet kan presenteras. Av vikt är dock att gatunätet 
är öppet så att trafi ken kan fördela sig jämnt i samhället och där längre resor inte blir 
beroende av överbelastade utfartsvägar. 
En invallning i kustlinjen kommer inte nämnvärt påverka det befi ntliga gatunätet. 
Däremot kommer vallen stänga in programområdet vilket kan innebära att större ytor 
måste tillåtas att översvämmas. Parkeringsplatser eller lågprioriterade gator kan vara 
sådana ytor som kan tillåtas att översvämmas.

Gång- och cykelvägar
Kustskydd med vall innebär en möjlighet att realisera de visioner om tillgängligt stråk 
och cykelväg längs kusten som presenteras i Översiktsplan 2014. 
På tillkommande vägar föreslås trottoarer för gångtrafi k anordnas, trafi kbelastningen 
anses inte bli så stor på dessa att separata cykelvägar behövs. Säkra överfarter ska 
ordnas för gång- och cykeltrafi kanter över hårdare trafi kerade vägar. Brovägen är ett 
exempel på var säkra överfarter bör undersökas. 

Parkering
Planprogrammets har utformats så att de antal parkeringsytor som fi nns idag bibe-
hålls, genom att skapa strukturerade parkeringsytor kan ytterligare platser skapas. De 
befi ntliga allmänna parkeringsplatserna Talluddens parkering, Granuddens parkering 
och Södra Hamnplans parkering avses att bevaras. Planprogrammet föreslår även en 
ny, större allmän parkeringsplats på Sjöbergs äng vilket medför att fl er platser skapas 
nära de stora rekreationsområdena och evenemangsplatserna. Det är av intresse för 
ett samhälle att kunna ordna evenemang med goda möjligheter för parkering i ett 
centralt läge. Parkeringen vid Ölands Köpstad och Beijers föreslås krympa något till 
förmån för ytterligare byggnader. Parkeringsytorna bedöms klara även kommande 
parkeringsbehov på den minskade ytan.
Enligt upprättad illustrationsplan kan ca 1 850 parkeringsplatser skapas inom hela 
området, varav ca 700 av dessa är allmänna parkeringsplatser, ca 100 kantstenspar-
keringar och ca 1 050 parkeringsplatser inom kvartersmark. Den föreslagna exploate-
ringen kan antas ha ett behov av ca 1 250 parkeringsplatser vilket innebär att ca 600 
parkeringsplatser blir kvar för allmänhetens behov.
Den föreslagna exploateringen inom planprogrammet anses härmed lämna tillräckligt 
med fria ytor för att uppfylla de parkeringsbehov som både boende och besökare 
under sommarperioden kan komma att behöva. Antalet parkeringsplatser har räknats 
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utifrån uppskattningen att en bil kräver 25 m2 parkeringsyta med plantering, tillfart-
sväg och bilplats inkluderade.
Flertalet av föreslagna parkeringar föreslås bli multifunktionella och beroende på hur 
parkeringarna utformas kan de upplevas som naturliga öppna ytor eftersom de förblir 
obebyggda eller som ödsliga tomma parkeringsplatser, utformningen är därför viktig 
att studera. Det är också viktigt att utforma parkeringarna så att de vid behov kan stå 
under vatten. 

Kollektivtrafik
Ingen förändring

Trafik
Föreslagen exploatering kan komma att öka trafi kmängden med upp till närmare 
4 000 fordonsrörelser baserat på 4 fordonsrörelser per lägenhet och 4 fordonsrörelser 
per parkeringsplats för verksamheter. Området ligger centralt placerat vilket innebär 
att trafi kmängden kan komma att bli mindre än beräknat på grund av närheten till 
kollektivtrafi ken och service i området. 

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Kommunen bedömer att dricksvattenförsörjning till tillkommande invånare och 
verksamheter kan säkras. 
Färjestadens avloppsreningsverk har kapacitet för att klara tillkommande bebyggelse.
All tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten- och spillvatten- och 
dagvattennät. Ombyggnation av ledningsnätet kan bli aktuellt för att öka kapaciteten. 
Kommande detaljplaner ska minimera andelen hårdgjorda ytor för långsammare 
avrinning och upptagning av näringsämnen. Kommande detaljplaner ska styra anläg-
gandet av lokala, öppna dagvattensystem.
Plantering av växter som aktivt tar upp näringsämnen och gröna tak och fasader kan 
komma att bli aktuellt. 
En gemensam VA-anslutning för kolonistugorna i söder föreslås.
Om- och tillbyggnad av VA-nätet kan komma att behövas i samband med utbyggnad 
av kustskydd. Det fi nns ledningar som direkt påverkas av kustskyddets konstruktion. 
Dessa ledningars behöver kontrolleras för att bedöma om de klarar den tillkommande 
belastningen. 
På grund av de prognostiserade havsnivåhöjningarna kommer sannolikt allt dagvatten 
inom tätorten på sikt att behöva pumpas ut. Utlopp kan till att börja med förses med 
bakvattenstopp under en tid innan havsnivån stigit mycket. Att överväga pumpning 
när havets medelvattennivå börjar närma sig markavvattningsnivån kan vara en 
riktlinje. I hamnen är dagvattensystemet utformat med många utlopp. Utloppen 
föreslås dras ihop till en ledning som ansluts till den planerade pumpstationen vid 
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+ 3 meters kurva

+ 2,5 meters kurva

kustskydd vall

kustskydd mur

föreslagna grönstrukturer

föreslagna blåstrukturer

Teckenförklaring

förslag på klimatanpassning
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Norra Hamnplan. 
Stora ytor föreslås för hantering av dagvatten och de vattenmängder som uppstår vid 
skyfall. Dessa är placerade utifrån markens topografi , där vattnet naturligt ansamlas. 
Ytorna ger också i fl era fall en avlastande effekt på dagvattennätet vid skyfall. I 
Färjestaden saknas i princip möjlighet till infi ltration men ytorna kan fungera för 
fördröjning och rening.
Dimensionering av ytorna ska vara avpassad för att säkert kunna ta hand om
ett 100-årsregn. I de fall ytan ligger i anslutning till en planerad förtätning av staden 
kan ytan också användas för rening och fördröjning av dagvatten. Ytterligare en 
möjlighet är att använda ytan som bräddningsmagasin för dagvattensystemet det vill 
säga att vatten trycks upp i magasinet när dagvattensystemet är belastas med större 
nederbörd än det är dimensionerat för.

Brandvattenförsörjning
Vid ny tillkommande bebyggelse ska samråd hållas med Räddningstjänsten om 
komplettering av brandpostsystem. Framtida planläggning ska tillse att gällande 
VA-norm följs.

Energi
De befi ntliga transformatorstationerna bedöms räcka för föreslagen exploatering inom 
programområdet. E-områden ska reserveras vid respektive transformatorstation i 
kommande detaljplaner. 
Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt 
underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta till-
låtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel 
eller brännbart upplag upprätthålls. Det ska även vara möjligt att kunna ta sig till 
transformatorstationerna med tungt fordon. Där jordkablar ligger inom kvartersmark 
ska kommande detaljplaner säkra ett 4 m brett område där marken ska vara tillgänglig 
för underjordiska ledningar. I de fall en fl yttning krävs av befi ntliga jordkablar ska en 
överenskommelse träffas mellan E.on och exploatören. En ny högspänningsmatning 
från E.ons transformatorstation ”Torslunda” öster om Färjestadens samhälle kan 
komma att krävas. Sträckningen av en ny högspänningsmatning bör gå genom Fär-
jestaden ner mot hamnen. Ett lämpligt alternativ är att följa den skisserade Förbifart 
Färjestaden. Övriga alternativ får studeras då behovet uppkommer. 
Valet av uppvärmningsform påverkar elnätets dimensionering.
Kommunen ser positivt på att koldioxid neutrala energikällor används för uppvärm-
ning, anslutning till kommunens fjärrvärmenät är möjlig.

Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan.
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Störningar
I samband med detaljplaneläggning bör bullerberäkningar med avseende på biltrafi -
ken göras för att undvika att människor utsätts för nivåer som överstiger rekommen-
derade gränsvärden. Om rekommenderade gränsvärden för ny bebyggelse, 55 dBA 
ekvivalentnivå utomhus vid fasad och 70 dBA maxnivå för uteplatser, överskrids kan 
åtgärder föreskrivas i kommande detaljplaner.
Om bostäder nyanläggs i närheten av befi ntlig bensinstation, bör schablonavstånd i 
enlighet med handboken Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinsta-
tioner följas. Om dessa avstånd ej följs så skall riskutredning visa hur motsvarande 
säkerhetsnivå uppnåtts. Ev. kan åtgärder i fasad eller dylikt, utgöra kompensatorisk 
åtgärd.
Kommande detaljplaner ska säkra markområde så att kustskydd är möjligt att  bygga. 
Ingen förändring föreslås för de stora asfaltsytorna i norr. I övrigt bedöms program-
förslaget vara väl avvägt mellan grönska och byggnation för att kunna mildra effekten 
av ett varmare klimat.
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Områdesbeskrivningar
Beskriver förändringar inom programområdets 6 delområden
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1. Centrum
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Området är attraktivt och lämpligt att förtäta. För samtliga kvarter föreslår 
planprogrammet HKR vilket innebär att det inom hela delområdet är möjligt att 
uppföra byggnader för handel-, kontors- och kulturändamål. För alla kvarter utom 
Tingsplanen tillskapas möjligheten att uppföra bostäder, serviceboende kan ordnas på 
kvarteret i öster. Vårdcentral ges möjlighet att uppföras på kvarteren Tingsplanen och 
på kvarteret i öster. 
Befi ntliga verksamheter så som byggvaruhus, bensinstation och bilverkstad kan 
med fördel lokaliseras utanför de mest centrala delarna av Färjestaden. På en mindre 
central plats fi nns möjlighet att ta i anspråk större ytor för att lösa en utrymmeskrä-
vande logistik. Kundkretsen till dessa verksamheter är ofta bilburna. 
Sex av områdets befi ntliga byggnader anses kulturhistoriskt intressanta och vissa av 
byggnaderna anses ha goda möjligheter att bevaras. 
Den del av Storgatan som skiljer Busstorget från Tingsplanen föreslås att stängas 
av för biltrafi k för att skapa en bilfri zon. På så sätt skapas en plats var ett nytt torg 
skulle kunna vara lämpligt. För att torget inte ska upplevas som ytterligare en tom och 
öde yta bör det avgränsas med byggnadskroppar eller dylikt. Det är dock av största 
vikt att en siktlinje mot Hamntorget och Kalmarsund bevars. En ombyggnad av 
korsningen Gamla Storgatan/Storgatan/Lokstallsgatan föreslås för att möjliggöra en 
bättre vägsträckning runt kvarteret.
En utökad användning av Hamntorget innebär inte att behovet av en torgbildning 
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upphör. Dessa två torg fyller olika funktioner och kommer ha skilda karaktärer. 
Hamntorget är en plats för större evenemang som öppnar sig mot sundet. Kajen vid 
torget ska också vara tillgänglig för permanent och tillfällig båttrafi k. En ny torgbild-
ning skulle i motsats till Hamntorget vara en omsluten mer intim plats där torghandel 
och liknande verksamheter har möjlighet att pågå hela året på grund av det inte fullt 
så utsatta läget. Marken i den norra delen av området behöver höjas vid en exploa-
tering. Kvarteret ligger kustnära och skulle kunna skapa ytterligare en barriär mot 
havet. En höjning av marken ska noga studeras utifrån platsens och omgivningarnas 
förutsättningar.
Enligt illustrationen kan tillkommande byggnader uppföras från en till fyra våning. 
Att placera byggnader med upp till fyra våningar i norr gör att området ansluter till 
den planerade bostadsbebyggelsen på Norra hamnplan. Byggnadskropparna föreslås 
placeras längs med gatorna för att sluta gaturummet och skapa mer stadsmässighet. 
Inom kvarteret i öster föreslås innegården bebyggas med parkering och mindre förråd 
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och carport. Det före detta polishuset och före detta biblioteket föreslås bevaras och 
nytillkommande bebyggelse i form av en skolbyggnad i två våningar, vilken skulle 
kunna rymma ca 500 elever, bör ansluta till dessa. Skolgård föreslås orienteras i 
söderläge för att skapas en attraktiv utemiljö. Närheten till föreslaget nytt kulturhus 
möjliggör ett nära samarbete mellan verksamheterna. En förbindelsegång över gatan 
från skolbyggnaden till kulturhuset kan vara ett bra sätt att samutnyttja lokalerna. I 
det illustrerade kulturhuset har motorvagnsstallet införlivats. Genom att behålla en 
del av det gamla kombinerat med något nytt, skapas spännande arkitektur som kan 
lyfta hela kvarteret. En byggnad i två våningar är illustrerad i kvarteret Tingsplanens 
norra del. Busstorget föreslås förtätas med byggnader i tvåvåningar. Före detta 
Järnvägshotellet är i illustrationen ersatt med en ny större byggnad däremot visar il-
lustrationen en utformning där gamla  Postenhuset och Järnvägsstationen är bevarade. 
Kvartersmarken öster om Kråkeskärsvägen är illustrerad med ytterligare en byggnad 
mot Storgatan. Tillkommande enheter inom området kan enligt illustrerat förslag 
uppgå till ca 23 000 m2 bruttoarea. Ett antaget parkeringsbehov på ca 300 platser kan 
lösas inom kvarteret och på angränsande gators kantstensparkering.



 97 (114)

Mörbylånga
kommun

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

2. Södra Hamnplan
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Till skillnad från hamnens norra del som enbart innehåller bostäder föreslås södra 
delen av hamnen bli den publika delen där småbåtshamnen och övriga verksamheter 
kan utvecklas. Planprogrammet föreslår användningen V hamnområde för större 
delen av Södra Hamnplan. Inom området fi nns också förslag på att säkrar den befi nt-
liga parken, PARK och att verksamheter som handel, kontor och kultur är möjliga att 
bedriva. Hotell- och bostadsändamål möjliggörs också. För kuststräckan söder om 
hamnområdet föreslås användningen W vattenområde. 
Alla befi ntliga verksamheter kan enligt programförslaget fortsätta bedrivas inom om-
rådet. Förslaget ger också möjlighet till kompletterande verksamheter. Byggnaderna i 
området är av varierande kvalité, vissa har funnits på platsen väldigt länge men bara 
tvåvåningsbyggnaden i öster anses vara så pass välbevarad att den kan vara kultur-
historiskt intressant. Byggnaderna bör orienteras så att den nu uppdelade hamnplanen 
kan upplevas som en helhet. Mark ska avsättas för byggnation av kustskydd. På vall 
föreslås en upphöjd strandpromenad från Granudden till Södra Hamnplan. Den ska 
ansluta mot strandpromenadstråket som går genom Norra Hamnplan och mot dämmet 
i norr. En mur föreslås längs kajkanten, muren kan med fördel utformas så att den kan 
fungera som ett tillskott i miljön och så att den inte försvårar för verksamheterna i 
hamnen.
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Vid evenemang kan en tillfällig infartsväg till Hamntorget vara att föredra för att 
slippa trafi k genom bostadsområdet på Norra Hamnplan. 
Illustrationsplanen visar möjligheten att bygga ut och höja byggnaden till tre 
våningar. Två av områdets byggnader föreslås inte tilldelas någon ny byggrätt och är 
därför inte illustrerade. De publika verksamheterna i dessa byggnader kan med fördel 
omlokaliseras till tillkommande enheter som enligt illustrationen uppgår till 4 100 m2 
bruttoarea med ett beräknat parkeringsbehov på 125 platser. Parkeringsplatserna kan 
till viss del lösas inom kvartersmark men kräver att ett antal allmänna parkeringsplat-
ser på Talluddens parkering kan tas i anspråk.
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3. Skansen
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Planprogrammet föreslår användningen HK1R handel, kontor, hotell och kultur för 
kvartersmarken inom området. För Färjestadens Gård tillåts även bostadsändamål. 
Befi ntliga verksamheter inom området säkras, fl era olika användningar ges möjlighet 
att utveckla området i framtiden. 
Beteckningen PARK för befi ntliga grönområden innebär en bevarad skötsel av 
grönytorna. För området med försvarsanläggningen, Skansen, kan information öka 
besökarnas medvetenhet om Färjestadens historia. I de södra delarna av PARK-
området föreslås den befi ntliga lekplatsen säkras. Lekplatsen behöver öppnas upp så 
att dess tillgänglighet för allmänheten tydliggörs. Inom parkområden behöver öppna 
dagvattenlösningar anordnas. Planprogrammet föreslår ett tydligt allmäntillgängligt 
parkstråk som löper genom Skansenparken. Stråket kan med fördel samordnas med 
dagvattenhanteringen.
Planprogrammet föreslår att Tingshusgatan enbart ska fungera som infart till Hotel 
Skansen och övriga fastigheter angörs från Sjöbergs gata i öster. Det skapar bättre 
förutsättningar för hotellverksamheten att utnyttja och förtydliga de parkeringsytor 
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som krävs för verksamheten och en tydligare infart för boende och besökare till 
Färjestadens gård. Gång- och cykeltrafi k föreslås kunna fortsätta gå över hotellets 
parkering. 

Illustrationsplanen visar möjlig ny bebyggelse i en till två våningar inom området 
med en byggnad väster om hotellets entrésida och en mindre byggnad som sluter 
gaturummet i korsningen Gamla Storgatan/Storgatan. I och med en ombyggnad av 
korsningen frigörs markyta vid områdets nordvästra del. Ett förslag på parkstråkets 
sträckning fi nns också utritat.
Illustrationen visar en ökad exploatering med ca 600 m2, parkeringsbehovet inom 
området har bedömts vara ca 70 platser vilket kan lösas inom kvartersmark.
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4. Sjöbergsäng
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Planprogrammet föreslår användningen G bilservice och HK handel och kontor 
längst i norr, därefter B bostäder, NATUR med parkering och evenemang. Förslaget 
innebär att området i stort används på samma sätt som idag med tillkommande ytor 
för bostäder. Det råder brist på hyresrätter i Färjestaden och inom området föreslås 
möjligheten att uppföra nya fl erbostadshus på en attraktiv plats i samhället. Ingen 
förändring föreslås för befi ntliga byggnader. 
Avstängningen av Tingshusgatan, enligt förslag för område 3, Skansen, påverkar två 
av de tre privata fastigheterna längst i norr. För att underlätta trafi kfl ödet till och från 
befi ntliga fastigheter föreslås dessa angöras via en ny anslutning från Sjöbergs väg 
i öster. I det fall den mittesta av de befi ntliga fastigheterna ska bebyggas behöver 
möjligheten att ordna infart skapas, ett alternativ är att tillgodose behovet via servitut 
på angränsande fastighet. 
Söder om det nya bostadsområdet föreslås en yta för parkering som ska kunna använ-
das till evenemang under året. Parkeringsytan behöver inte nödvändigtvis grusas eller 
asfalteras, utformningen får studeras i kommande planarbete. Ytan behöver också 
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utformas så att behöver öppna lösningar för dagvattenhantering anordnas. 
Illustrationsplanen visar en möjlig disponering av de nya bostäderna med byggnader 
i högst två våningar placerade längs med den befi ntliga gång- och cykelvägen som 
stäcker sig mellan Sjöbergsgata och Runsbäcksvägen. Ytterligare byggnader föreslås 
tvärs de andra för att skapa gårdsmiljöer. Tillkommande illustrerade enheter innehar 
en yta av ca 4 000 m2 bruttoarea och ett beräknat parkerings behov på ca 120 platser 
som kan lösas inom den egna kvartersmarken.
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5. Kusten
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Längs kusten behöver mark avsättas för byggnation av vall, för att säkra lågt liggande 
delar av tätorten mot förväntade höjda havsnivåer. De fria utblickarna mot sundet i 
väster är karaktäristiskt för Färjestaden och en av tätortens kvalitéer som är viktiga 
att behålla. En vall kommer att påverka dessa utblickar vilket gör det viktigt att noga 
studera dess utformning. Längs med kusträckan från Södra Hamnplan föreslås ett ny 
gång- och cykelväg på föreslagen vall. Vägen som ska fungera som ett strandstråk 
mellan Granudden och hamnplanen. Strandstråket ansluter till det befi ntliga stråket 
mot Norra Hamnplan och dämmet. 
Närmast kusten föreslås ytor för NATUR bad, evenemang, dagvatten och parkering. 
Inom W vattenområde ges möjlighet att uppföra kallbadhus och bryggor. L koloniom-
råde, H handel och B bostäder säkrar redan befi ntliga funktioner inom området.
För Talludden utökas möjligheten att utnyttja marken genom att föreslå användningen 
BHNK2R bostäder, stuguthyrning, samlingslokal, hotell och kultur. Allmänhetens 
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tillträde till området ska bibehållas även vid en förtätning. Precis som idag ska man 
kunna röra sig mellan bebyggelsen och ha tillgång till strandområdet. 
För stugområdet i norr med beteckningen L är det särskilt viktigt att bevara områdets 
karaktär. Inom stugområdet kan det vara möjligt att uppföra en ny gemensam bygg-
nad för tvätt, dusch och toalett. Hälsohuset Solvik, områdets enda tvåvåningsbyggnad 
har ett visst bevarandevärde.
En möjlig ny infartsväg föreslås vid Talludden från Runsbäcksvägen i det fall området 
behöver struktureras om. 

Illustrationsplanen visar ingen förändring mot dagens på land. En förtätning av 
området sker uteslutande på redan ianspråktagen mark. Var den bästa lokaliseringen 
av ett kallbadhus är bör utredas i kommande detaljplan. 
Tillkommande bruttoarea är försumbar och ett parkeringsbehov på ca 200 platser 
löses till största del inom kvartersmarken.
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6. Ölands köpstad
Strax norr om området Centrum ligger Ölands Köpstad som området föreslås BHK, 
bostäder handel och kontor. Med fördel kan de stora volymer som dominerar platsen 
idag brytas upp. Den befi ntliga bilverkstaden kan med fördel omlokaliseras till en 
mindra central del av tätorten.

Illustrationsplanen visar hur man genom att skapa tydligare kvarter kan bryta ner 
den stora skalan i området. Genom att placera byggnadsvolymer på det som idag 
är parkeringsplats skapas mindre rum och tydligare gatustruktur. De illustrerade 
trevåningsbyggnaderna ut mor Brovägen tillsammans med en sexvåningsbyggnad 
som markerar områdets norra spets och en förtätning öster om den stora byggnaden 
Ölands Köpstad som enligt illustrationen kan minska något i omfattning skapas 
möjligheten att uppföra ca 150 bostäder och ca 30 000 m² för verksamheter. För en 
exploaterin i den storleken skulle det krävas ca 450 p-platser för verksamheter och 
va 165 p-platser för bostäder. Kommunen bedömmer att ett visst samutnyttjande av 
parkeringsplatser är möjligt. Parkeringsbehover gär att lösa inom kvartersmark.

SBD HKR

BHK

SBD HKR

1

6

3
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Illustrationer av möjlig förtätning vid Ölands Köpstad
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Koneskvenser av planens genomförande
Föreslagna exploateringar ligger på plushöjder som förväntas påverkas av stigande 
havsnivåer. Den stora andelen hårdgjorda ytor ökar känsligheten för förändringar i 
nederbörden. I detaljplanen behöver lägsta golvnivå regleras och andelen hårdgjorda 
ytor minimeras. Ett genomtänkt dagvattensystem och möjligheten att utföra åtgärder 
för att förhindra framtida risker ska utredas i detaljplaneskedet. 
Mark behöver avsättas för att säkra byggnation av kustskydd mot förväntade höjda 
havsnivåer. Den vall som föreslås kommer på vissa sträckor behöva anläggas på vad 
som idag är privatägd mark. Kommunen behöver inleda dialog och förhandling med 
berörda markägare.
Sanering av mark kommer på delar av området behöva genomföras för att byggnation 
av bostäder ska vara möjlig.
Förskolan Gullvivian behöver se över sin utemiljö för att kunna avlägsna staketet som  
stänger kopplingen mellan Sjöbergs äng och Skansenparken.
Planprogrammet är förenligt med ställningstaganden gjorda i kommunens översikts-
plan.
Planprogrammet anses inte medföra stor påverkan på miljön och naturen.
Planprogrammet föreslår en förtätning av Färjestadens centrala delar i ett attraktivt 
område med väl utbyggd infrastruktur och service.
Planprogrammet föreslår förtätning på till största del redan ianspråktagen mark. 
Vilket innebär att stora delar av den befi ntliga naturmarken och grönområden kan 
bevaras. 
Planprogrammet föreslår att naturområden längs med kuststräckan bevaras och skyd-
das genom användningen NATUR. Det medför att stora rekreationsvärden bibehålls i 
förslaget. 
Inom planprogrammet fi nns fl era gällande detaljplaner. Programförslaget stämmer i 
fl era avseenden överens med befi ntliga detaljplaner, men ändringar som delvis eller 
helt avviker från befi ntliga detaljplaner föreslås. 
Kommunen anser att det är viktigt att Södra Hamnplans ytor länkas samman. För 
att kunna förverkliga denna ambition behöver byggnaders placering inom området 
struktureras upp vilket innebär att idag gällande byggrätter föreslås upphöra. Den 
befi ntliga detaljplanen har genomförandetid kvar. Ifall en ny detaljplan upprättas för 
området där befi ntliga byggnader inte tilldelas någon byggrätt har fastighetsägaren 
som påverkas negativt ingen skyldighet att riva byggnaden men en möjlighet att kräva 
ersättning så länge genomförandetiden gäller.
Kommunen anser att det är viktigt med en förtätning av Färjestadens centrala delar. 
Natur och rekreationsområden längs med kusten är viktiga att bibehålla och bevara. 
Naturområdet på Sjöbergs äng anses vara mindre värdefullt att bevara i jämförelse 
med Talludden och Granudden och därför föreslår planprogrammet en förtätning i 
form av bostäder i den norra delen av området. Naturområdet Sjöbergsäng används 
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inte idag i samma utsträckning som naturområdena Talludden och Granudden. Even-
tuella evenemang som sker på Sjöbergsäng går att lokalisera tex till Granudden eller 
idrottsplatsen i Färjestaden. Planprogrammet föreslår bostäder och allmän parkering 
på Sjöbergs äng. Området har i gällande plan beteckningen naturmark. Den befi ntliga 
planen är från 1973, vilket innebär att genomförandetiden har gått ut. 

Administrativa och ekonomiska frågor
Kommunen är huvudman för allmän platsmark i angränsande planer.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvara för sophanteringen.
Respektive exploatör ansvara för och bekostar utbyggnaden av föreslagna exploate-
ringar. Hur arbetet ska utföras kan regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatören.
Till följd av programförslaget kan fastighetsregleringar och servitut behövas. Nya 
fastigheter kommer att bildas. Fastighetsreglering till följd av kustskydd initieras och 
bekostas av kommunen. Ledningsrätt initieras och bekostas av respektive ledningsä-
gare. Fastighetsrättsliga åtgärder på grund av uppkomna byggrätter initieras och 
bekostas av exploatören.
Upprättande av planprogrammet beräknas kosta ca 900 000 kronor inklusive 
utredningar. Kostnaden för planprogrammet faller på kommunen. Ersättning för 
planprogrammet tas ut av exploatörerna i detaljplaneskedet.
Utredningar och utbyggnad av infrastruktur så som vatten, spillvatten, dagvatten 
och brandvattenförsörjning bekostas av exploatören. Hur infrastruktur kan byggas ut 
beskrivs i detaljplaneskedet.
Hur ett väl fungerande dagvattensystem som klarar rening och fördröjning trots 
stigande havsnivåer och skyfall ska utredas i detaljplaneskedet.
Utredningar och utbyggnad av infrastruktur så som el, tele och bredband mm
bekostas av exploatören. 
Kommunen har tagit fram en preliminär kostnadskalkyl. Denna redovisar en beräknad
totalkostnad för utbyggnad av vägar, VA och allmänplatsmark på ca 75 miljoner 
kronor.
Byggnation av klimatskydd för att säkra tillkommande och befi ntlig bebyggelse 
beräknas kosta 60 miljoner.
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Tidplan för genomförande
Det fi nns sex inkomman ansökningar om detaljplaneläggning. Kommunstyrelsen har 
ställt sig positiv till att påbörja planläggning av dessa området för att utreda om det 
kan vara lämpligt för exploatering. Byggnation avses påbörjas när detaljplanerna har 
vunnit laga kraft. För övriga föreslagna utbyggnadsområde saknas konkreta uppdrag 
till kommunen. Fastighetsägare äger rätten att ansöka om planläggning, kommunen 
upprättar inga detaljplaner utan att dessa initieras av markägaren.
Kostnaderna för detaljplanläggning betalas av exploatören. 

Medverkande
Samrådshandlingarna till planprogrammet har utarbetats av  arkitekt, Ylva Hammar-
stedt tillsammans med

- Styrgrupp: Anna-Kajsa Arnesson, Per-Olof Johansson, Günter Ruchatz, Matilda 
Wärenfalk, Anne Wilks och Henrik Yngvesson.

- Arbetsgrupp: Magdalena Andersson, Niclas Beermann, Ingulf Fagö, Christian 
Forssell, Billy Gidö, Katrin Harmander, Martin Hedenmo, David Idermark, Bengt 
Johansson, Roland Nanberg, Anneli Sjöö och Marie-Christine Svensson.

Mörbylånga 2016-06-30

Ylva Hammarstedt   Marie-Christine Svensson

Arkitekt SAR/MSA   Stadsarkitekt



Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 
hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och 
vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger 
riktlinjerna för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan gö-
ras för avgränsande områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen 
och dess fördjupningar är inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas 
och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande doku-
ment och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till 
hur ett område ska utvecklas. Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.

Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med 
följande steg:
• Program
• Samrådsförslag
• Utställningsförslag
• Antagande

Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga




