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Programkartan ger en bild av de ändamål som föreslås i planprogrammet
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Illustrationsplan visar en av många möjligheter att disponera och utforma de ytor 
som programkartan ritar upp.
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RIKSINTRESSEN OCH ÖVRIGA OMRÅDESSKYDD
Riksintressen

Planområdet anses inte påverka riksintressena nödfärjeläget vid Färje-
stadens hamn eller allmän farled 313B. Tillgängligheten till hamnplanen 
föreslås att bestå och farleden avses inte blockeras.

MARK OCH VATTEN
Grönstruktur

Planförslaget tar en mycket begränsad andel orörd mark i anspråk. 
Grönytorna föreslås i stort bevaras förutom vid Sjöbergs äng där ett 
område för bostäder och ett för parkering föreslås. I gengäld avses 
grönområdet vid Talludden utökas något. En promenadstig föreslås runt 
Skansenparken vilket kan förtydliga allmänhetens tillgång till parkom-
rådet och rätt utformat kan förståelsen för områdets rika kulturhistoria 
öka. Förslaget innebär att den befi ntliga grönytans 24% av planområdet 
totala yta föreslås minskas till 22%.

Geotekniska förhållanden och hydrologi
Vid kommande detaljplanearbete ska geologiska och hydrologiska 
förutsättningar utredas. Särskilt nogsamt bör exploatering och parke-
ringsplats vid Sjöberg äng och parkeringsplats på Granudden studeras.
Kommunen följer rekommendationen om en lägsta golvnivå på 2,5 
m över havet. Vid exploatering i områden med längre marknivåer ska 
dessa noga studeras så att tillkommande bebyggelse anpassas till de 
befi ntliga byggnaderna och dess nivåer.

Topografi och klimatförändringar
Programmet förslår en gång- och cykelväg längs kuststräckan som 
genom ett upphöjt läge kan bilda en barriär mot höga vattenfl öden och 
översvämningar. Från Södra Hamnplan och norrut fi nns inget naturligt 
sammanhängande sätt att skapa detta skydd. De bebyggda kvarteren 
på Norra hamnplan är förhöjda och klarar sig vid eventuell höjning av 
havsnivån, dock skapas ingen sammanhållen barriär vilket gör att yt-
terligare åtgärder bör undersökas. En möjlighet kan till exempel vara att 
höja Brovägen, ett dyrt men effektivt alternativ. Södra Hamnplan utgör 
ett större hinder, eftersom hamnen används fl itigt för fritidsbåtar kan 
eventuella förhöjningar av marknivån försvåra för den verksamheten 
vilket inte är önskvärt.
Det är viktigt att samhället kan skyddas vid eventuella översvämningar 
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men det är av yttersta vikt att åtgärder studera noggrant så att de anpas-
sas till den omgivande miljön. 
Konsekvenser av klimatförändringar bör belysas i kommande detalj-
planer eftersom varje detaljplan kan påverka och skapa åtgärder för 
eventuella klimatförändringar. 

Förorenad mark
De områden där MIFO-objekt fi nns registrerade ska föroreningssituatio-
nen utredas noggrant. 

Radon
Innan exploatering bör en radonteknisk utredning göras. Om radonmät-
ningar visar för höga värden bör 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 forn-
lämningsområdet 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 stadsmässig tätortskärna. 
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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 programmets 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 föreskriver hamnområde, ett 
annat har kompletterats med stuguthyrning och samlingslokal. Inom 
vattenområde får kallbadhus och bryggor anläggas. 
Enligt bilagd illustration och ytberäkning kan tillkommande bruttoarea 
för service uppgå till ca 25 000 m2.

Bostäder
Inom hälften av kvarteren tillåts bostadsändamål, varav det inom två 
tillåts serviceboende. 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 200 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.
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Föreslagna friytor i planprogrammet



 75 (104)

Planprogram för Färjestaden 1:153, m fl

PLANPROGRAM
Dnr 09/227
SAMRÅDSHANDLING 2011-06-07, rev 2011-12-21
GODKÄND  KF  2011-12-21  § 216

Friluftsliv, rekreation och friytor
Stora natur- och rekreationsområden avses att bevaras. Grönområdet 
vid Granudden föreslås behålla sin karaktär av naturlig grönyta och 
anses vara ett lämpligt område för valborgsfi rande och andra typer av 
evenemang. Granuddens naturområde har därför förutom ändamålet 
NATUR försetts med beteckningen Bad och Evenemang.
Talluddens badplats har beteckningen BAD vilket innebär att området 
ska bevaras som badplats. Stranderosionen påverkar även Talluddens 
badplats därför har stenpirar anlagts för att minska sandfl yttningen från 
badplatsen. Den större gräsytan norr om Talludden föreslås säkras med 
bestämmelsen NATUR för att på sätt bevara den öppenhet mot sundet 
som i dessa delar av Färjestaden anses vara en kvalité.
Platsmark med bestämmelsen PARK föreslås dels för den befi ntliga 
parken på Södra Hamnplan, dels för Skansenparken. 
Planprogrammet föreslår tre stora ytor för parkering och evenemang, 
vid Granudden, Talludden och vid Sjöbergs äng.
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 viktigt för ett samhälle att ha fria ytor centralt för att kunna 
erbjuda invånarna evenemang av olika slag. 

GATOR OCH TRAFIK
Gatunätet

I februari 2003 togs ett gestaltningsprogram för Brovägen fram, 
gestaltningsprogrammets zon 3 gäller för planprogrammet. Ett antal 
utformningsprinciper presenteras viktiga gestaltningselement utgörs av 
exempelvis beläggning, belysning, skyltning, möbler och vegetation
Som mål för utformningen anges

Tydlighet, samhörighet, kontinuitet-
Helhetsgrepp - gestaltningsidéerna ska omfatta helheten.-
Igenkännande - en röd tråd med lokal, öländsk anknytning.-
Ju närmare centrum desto lägre hastighet med större detaljeringsgrad -
i utformning.
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 barriärverkan i -
centrum.
Alla ombyggnationer intill vägen bör beakta samspelet med vägen. -
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Illustrationer för zon 3 i Gestalningsprogrammet

Färjestaden ska upplevas som ett enhetligt samhälle därför bör princi-
perna gälla också för framtida gatuutveckling och bör kunna appliceras 
på ett vägnät med olika dignitet beroende på trafi kmängd. Gaturum-
mets 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. Planområdets låga läge innebär att höjder 
på gatorna måste studeras noggrant dels för att kunna fungera som ett 
skydd för framtida översvämningar dels för att passa in med omgivande 
befi ntliga byggnader och strukturer. 

Gång- och cykelvägar
Planprogrammet föreslår en ny gång- och cykelväg längs med kust-
sträckan från Granuddens parkering till Södra Hamnplan. Tankar fi nns 
på att fortsätta strandstråket söderut genom Runsbäcksområdet, men 
det är ännu i sin linda. Samma sak gäller en fortsättning efter dämmet 
i norr mot Snäckstrandsområdet. Gång- och cykelvägen föreslås höjas 
upp så att den kan bli en framtida barriär mot översvämningar och höga 
vattenfl öden. 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 cykeltra-
fi kanter över hårdare trafi kerade vägar. Brovägen är ett exempel på var 
säkra överfarter bör undersökas. 
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Parkering
Planprogrammets har utformats så att de antal parkeringsytor som fi nns 
idag bibehålls, genom att skapa strukturerade parkeringsytor kan ytterli-
gare platser skapas. De befi ntliga allmänna parkeringsplatserna Tallud-
dens 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 möjlig-
heter för parkering i ett centralt läge. Enligt upprättad illustrationsplan 
kan ca 1 500 parkeringsplatser skapas inom hela området, varav ca 750 
av dessa är allmänna parkeringsplatser, ca 100 kantstensparkeringar och 
ca 650 parkeringsplatser inom kvartersmark. Den föreslagna exploate-
ringen kan antas ha ett behov av ca 850 parkeringsplatser vilket innebär 
att ca 650 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 utifrån uppskattningen 
att en bil kräver 25 m2 parkeringsyta med plantering, tillfartsväg och 
bilplats inkluderade.

Kollektivtrafik
Planprogrammet föreslår att det befi ntliga busstorget ersätts med en 
omstigningsplats vid Hamntorget. Vid en omstigningsplats ska det 
fi nnas möjlighet för fl era bussar att stanna på en längre hållplats. 

Föreslagen placering av busshållplats vid Hamntorget
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Hållplatsen är placerad nära det befi ntliga busstorget och Storgatan 
vilket borde vara den mest centrala delen av Färjestaden. I dagsläget är 
det tänkt att passagen över Brovägen ska ske i samförstånd mellan de 
olika trafi kslagen och därmed är möjligheten att säkert röra sig från en 
buss till en annan tillgodosedd med dagens utformning, men ytterligare 
översyn av trafi ksäkerheten behöver göras.

Trafik
Föreslagen exploatering kan komma att öka trafi kmängden med upp till 
drygt 3 000 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 
minska på grund av närheten till kollektivtrafi ken och service i området. 
Kommande exploateringar centralt i Färjestaden påverkas indirekt av 
planerade och snart genomförda vägprojekt eftersom de nya vägarna 
kan komma att minska trafi ken genom de centrala delarna av Färjesta-
den med mellan 2 000  och 3 000 ÅDT. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp

Tillkommande bebyggelse ska anslutas till det kommunala vatten-, 
dagvatten- och spillvattenledningsnätet. Dimensionering av dagvat-
tensystem och annan markavvattning behöver utredas och anpassas till 
framtida förtätning för att få bukt med de problem som kan uppstå vid 
kraftig nederbörd och snösmältning. En gemensam VA-anslutning för 
kolonistugorna i söder föreslås.

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

Energi
De fem befi ntliga transformatorstationerna anses 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 tillåtna 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 ett 4 m brett u-område, markens ska vara tillgänglig 
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för underjordiska ledningar, ritas in i kommande detaljplaner. 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 Färjestaden 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 uppvärmning, anslutning till kommunens fjärrvärmenät är möjlig.

Avfall 
Avfallet ska hanteras enligt KSRR:s avfallsplan.

STÖRNINGAR
I samband med detaljplaneläggning bör bullerberäkningar med avseende 
på biltrafi ken göras för att undvika att människor utsätts för nivåer som 
överstiger rekommenderade gränsvärden. Om rekommenderade gräns-
värden för ny bebyggelse, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad 
och 70 dBA maxnivå för uteplatser, överskrids kan åtgärder föreslås 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 bensinstationer följas. Om dessa avstånd ej följs 
så skall riskutredning visa hur motsvarande säkerhetsnivå uppnåtts. Ev. 
kan åtgärder i fasad eller dylikt, utgöra kompensatorisk åtgärd.

Planprogrammet ger möjlighet till kallbadhus och bryggor. Detta 
kan orsaka förändrade strömförhållanden och därmed förändrade 
erosions- och ackumulationsförhållanden. Risken för detta bör utredas i 
kommande detaljplan. Anmälan eller tillstånd om vattenverksamhet ska 
sökas hos länsstyrelsen. 
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR
Beskriver förändringar inom programområdets 6 delområden

1
2

3

4
5

6

Busstorget

Tingsplanen

Biblioteket
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1. Centrum

1
2

3

45

6

Området är attraktivt och lämpligt att förtäta. För samtliga kvarter före-
slår 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 Biblioteket. Vårdcentral 
ges möjlighet att uppföras på kvarteren Tingsplanen och Biblioteket 
Befi ntliga verksamheter så som byggvaruhus, bensinstation och bil-
verkstad 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 utrymmeskrävande 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 

Busstorget

Tingsplanen

Biblioteket
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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 upphör. Dessa två torg fyller olika funktioner och kommer 
ha skilda karaktärer. Hamntorget är en plats för större evenemang som  
öppnar sig mot sundet och ska också vara tillgänglig för permanent 
och tillfällig båttrafi k. En ny torgbildning skulle i motsats till Hamn-
torget 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. Vid exploatering på Tingsplanen, kvarteret Biblioteket 
och Busstorget behöver marknivån höjas upp till 1,5 meter för att 
lägsta golvnivå ska bli 2,5 meter över havet. Kvarteret ligger kustnära 
och skulle kunna skapa ytterligare en barriär mot havet. En höjning av 
marken ska noga studeras utifrån platsens och omgivningarnas förutsätt-
ningar.

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 
Biblioteket föreslås innegården bebyggas med parkering och mindre 
förråd och carport. Färjestadens bibliotek och före detta polishuset 
föreslås bevaras och nytillkommande bebyggelse i form av en skolbygg-
nad 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 Järnvägshotel-
let är i illustrationen ersatt med en ny större byggnad däremot visar 
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illustrationen en utformning där gamla  Postenhuset och Järnvägs-
stationen 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.

Strax norr om området Centrum ligger Ölands Köpstad i och med 
pågående planarbete har skisser tagits fram för att illustrera möjlig 
förtätning av området med tex bostäder, handel och kontor. En förtät-
ning av Färjestaden bör ske konsekvent och de båda områdenas närhet 
gör dem beroende av varandra. Skissförslaget visar hur man genom 
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att skapa ett 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. 
Skisserna är till för att visa hur det kan vara möjligt att förtäta samhället 
även norr om aktuellt planprogram.
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2. Södra Hamnplan

1
2

3

45

6

Till skillnad från hamnens norra del som enbart innehåller bostäder 
föreslås södra delen av hamnen bli den publika delen där småbåtsham-
nen och övriga verksamheter kan utvecklas. Planprogrammet föreslår 
användningen V hamnområde för större delen av Södra Hamnplan. 
Inom området fi nns också förslag på att PARK ska kunna anordnas, 
vilket säkrar den befi ntliga parken 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 be-
drivas inom området. 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 kulturhistoriskt intres-
sant. Vad gäller orienteringen av byggnaderna bör detta ske så att den nu 
uppdelade hamnplanen kan upplevas som en helhet. Det fi nns däremot 
ingen motsättning att låta platsen ramas in för att ge den stadga och tyd-
lighet och tillåta en utökning av lämpligt placerade byggnader. Tydligt 
defi nierade ytor för bilar och gångtrafi kanter ska skapas med attraktiva 
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platser i sköna lägen. En ny strandpromenad föreslås från Granudden till 
Södra Hamnplan. Den ska ansluta mot strandpromenadstråket som går 
genom Norra Hamnplan och mot dämmet i norr. 
Vid evenemang kan en tillfällig infartsväg till Hamntorget vara att 
föredra för att slippa trafi k genom bostadsområdet på Norra Hamnplan. 
Genom att fl ytta den offentliga toaletten och eventuellt gallra träden 
kan den befi ntliga parken öppnas upp och tillgängliggöras med bänkar 
och en mindre stensatt gångstig. Nya offentliga toaletter föreslås istället 
anordnas vid Trossen.

Illustrationsplanen visar möjligheten att bygga ut och höja vissa befi nt-
liga byggnader till två eller 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 omlo-
kaliseras till tillkommande enheter som enligt illustrationen uppgår till 
6 500 m2 bruttoarea med ett beräknat parkeringsbehov på 200 platser. 
Parkeringsplatserna kan till viss del lösas inom kvartersmark men kräver 
att ett antal allmänna parkeringsplatser på Talluddens parkering kan tas i 
anspråk.
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3. Skansen
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Planprogrammet föreslås användningen HK1R handel, kontor, hotell och 
kultur för kvartersmarken inom området. För Färjestadens Gård tillåts 
även bostadsändamål. Beteckningen PARK för befi ntliga grönområden 
innebär en ökad skötsel av grönytorna. För området med försvarsan-
läggningen, Skansen, kan information öka besökarnas medvetenhet om 
Färjestadens historia. I de södra delarna av PARK-området föreslås den 
befi ntliga lekplatsen säkras. Det är önskvärt att lekplatsen öppnas upp 
och att dess tillgänglighet för allmänheten tydliggörs. 
Befi ntliga verksamheter inom området säkras, fl era olika användningar 
ges möjlighet att utveckla området i framtiden.
Planprogrammet föreslår att Tingshusgatan enbart ska fungera som 
infart till Hotel Skansen och övriga fastigheter angörs från en ny 
lokalgata via Runsbäcksvägen. Det skapar bättre förutsättningar för 
hotellverksamheten att utnyttja och förtydliga de parkeringsytor som 
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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, parkerings-
behovet inom området har bedömts vara ca 70 platser vilket kan lösas 
inom kvartersmark.

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. Planprogrammet föreslår ett tydligt allmäntill-
gängligt parkstråk som löper runt Skansenparken. 
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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, P parkering, evenemang och 
längst i söder NATUR. Förslaget innebär att området i stort används på 
samma sätt som idag med tillkommande ytor för bostäder och parkering. 
Ingen förändring föreslås heller för befi ntliga byggnader. Det råder brist 
på hyresrätter i Färjestaden och inom området föreslås möjligheten att 
uppföra nya fl erbostadshus på en attraktiv plats i samhället. 
Avstängningen av Tingshusgatan, enligt förslag för område 3, Skansen, 
påverkar 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 Runsbäcksvägen. 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 
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ska kunna användas till evenemang under året. Parkeringsytan behöver 
inte nödvändigtvis grusas eller asfalteras, utformningen får studeras i 
kommande planarbete. Resterande yta på Sjöbergsäng föreslås att sparas 
som naturområde. 

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 Runs-
bäcksvägen. 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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De fria utblickarna mot sundet i väster är karaktäristiskt för Färjestaden 
och en av tätortens kvalitéer som är viktiga att behålla. 
Programmet förslår därför att i stort bevara området. Förtätning föreslås 
ske på redan ianspråktagen mark.
Närmast kusten föreslås ytor för BAD och NATUR bad och evenemang 
förtydligar programmets intentioner med platsen. Inom W vattenområde
ges möjlighet att uppföra kallbadhus och bryggor. L koloniområde, H
handel, P parkering, evenemang 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 tillträde till området ska bibehållas även vid en 
förtätning. Precis som idag ska man kunna röra sig mellan bebyggelsen 
och ha tillgång till strandområdet. En hotellbyggnad med utåtriktat 
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verksamhet kan bli en målpunkt för Färjestadens invånare året runt.
Ingen möjlighet ges att bygga om eller till befi ntliga byggnader, 
förutom servicebyggnaden vid Granudden. För badstugorna i väster 
och stugområdet i norr båda med beteckningen L är det särskilt viktigt 
att bevara områdets karaktär. Inom stugområdet kan det däremot vara 
möjligt att uppföra en ny gemensam byggnad för tvätt, dusch och 
toalett. Hälsohuset Solvik, områdets enda tvåvåningsbyggnad har ett 
visst bevarandevärde.
Längs med kusträckan från Södra Hamnplan föreslås ett ny gång- och 
cykelväg som ska fungera som ett strandstråk mellan Granudden och 
hamnplanen. Strandstråket ansluter till det befi ntliga stråket mot Norra 
Hamnplan och dämmet. I söder fi nns anslutning mot gång- och cykelväg 
vid Kaptensgatan. 
En möjlig ny infartsväg föreslås vid Talludden från Runsbäcksvägen i 
det fall området behöver struktureras om. 
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Illustrationsplanen visar en möjlig utformning av vad planprogram-
met föreslår, med utgångspunkt i användningsområden som tex 
stuguthyrning, bostäder och hotell. En förtätning av området sker 
uteslutande på redan ianspråktagen mark. Befi ntliga enplansbyggnader 
i norr kompletteras. I anslutning till det befi ntliga tvåvåningshuset kan 
ytterligare byggnader i två våningar uppföras och med talldungen som 
avgränsning kan en trevånings hotellbyggnad vara möjlig att uppföra. 
Vid Granuddens kustområde är ett kallbadhus illustrerat med badhytter 
för omklädning. Var den bästa lokaliseringen av ett kallbadhus är bör 
utredas i kommande detaljplan. 
Kiosken på Granudden kan utökas och en gemensam byggnad för VA 
uppföras inom koloniområdet. I det fall illustrationen följs tillkommer 
ca 7 000 m2 bruttoarea och ett parkeringsbehov på ca 200 platser löses 
till största del inom kvartersmarken.
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6. Vasatomten
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Planprogrammet föreslås användningen BHDKR för Vasatomten, vilket 
innebär bostäder, handel, serviceboende, kontor och kultur. 
Planprogrammet föreslår en förtätning på fastigheten främst för att 
kunna tillgodose behovet av lägenheter i tätorten.
Befi ntliga gång- och cykelstråken över fastigheten föreslås bevaras.

Illustrationsplanen visar en möjlig utformning av tillkommande bebyg-
gelse i två våningar och parkeringsplats. Tillkommande enheter kan 
komma att uppgå till ca 3 000 m2 med ett parkeringsbehov på ca 40 
platser vilka kan lösas inom den egna fastigheten. Illustrationen visar en 
möjlig utfart på Järnvägsgatan.




