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NORRA KOMMUNDELEN

Landskap – kultur/natur/upplevt
Norra kommundelen präglas till stor del av öppna jordbruk-
smarker. Utmed Kalmarsund breder de kustnära löv- och 
barrskoga rna ut sig och i kommundelens mitt ligger Mitt-
landsskogen som är norra Europas största sammanhängande 
lövskogsområde, söder om fjällkedjan. Mittlandsskogen är ett 
varierat skogsområde, med bl.a. betesmarker, ängar, ädellöv-
skogar och våtmarker och en unik fauna. Öster om Mittlands-
skogen är landskapet huvudsakligen präglat av jordbruket 
genom åker- och betesmarker, såsom Stora alvaret och Östra 
Ölands sjömarker utmed Östersjön. Östra Ölands sjömarker har 
betats sedan drygt 2000 år och sträcker sig från Böda i norr till 
Ottenby i söder. I norra kommundelen fi nns också många äldre 
välbevarade bebyggelsemiljöer och radbyar såsom Törnbotten 
och Södra Sandby.  Ute på östra sidans sjömarker, i höjd med 
radbyn Södra Sandby ligger Sandby borg. Borgen har under de 
senaste åren uppmärksammats tack vare sin häpnadsväckande 
historia och sina arkeologiska fynd.    

Infrastruktur/Kommunikation
Kollektivtrafi ken har täta förbindelser från Färjestaden till 
Kalmar och utmed väg 136 mot Borgholm via Algutsrum och 
Glömminge. Däremot är utbytet mellan Borgholms och Mör-
bylångas kommun bristfälliga, eftersom det är betydligt enklare 
att resa mellan södra Öland och Kalmar än mellan Borgholm 
och södra Öland. Till östra delen av Norra Kommundelen fi nns 
väl fungerande vägar, men tillgängligheten med kollektivtrafi k 
är högst begränsad och helt obefi ntlig under veckosluten. 

Snabbt bredband (minst 100 Mbit/s) fi nns idag i delar av 
Färjestaden. 

Boende/Service
Norra kommundelen präglas till stor del av Ölandsbron och 
närheten till fastlandet och Kalmar. Många väljer att bosätta sig 
i kommundelen för att ha nära till arbetstillfällen och service, 
samtidigt som man vill kunna bo på Öland med närhet till hav, 
stränder, natur- och kulturmiljöer. Bebyggelsen i den norra 
kommundelen är på sina håll tät och de fl esta av kommunens 
tätorter ligger i den här delen. Ölands största tätort Färjestaden 
ligger mitt i den Norra kommundelen och strax söder om 
Ölandsbron. Mer än hälften av alla kommuninvånare bor i 
den Norra kommundelen. Det är också den del av kommunen 
som växer snabbast och där trycket på infl yttning är som mest 
påtagligt. Framför allt är det områden i nära anslutning till 
vattnet och Kalmarsund som är speciellt attraktiva. Sedan 
1970-talet har befolkningen stadigt ökat i kommundelen och år 
2012 bodde 9907 människor här permanent. 

I Norra kommundelen fi nns det största utbudet av olika boen-
deformer. Det är samtidigt här som trycket på att bosätta sig 
är som störst, vilket innebär långa kötider till de kommunala 
bostäderna. På grund av det höga exploateringstrycket har 
kommunen under längre tid arbetat för att ha planberedskap i 
norra delen av kommunen, vilket medfört att det fortfarande 

fi nns ett antal planlagda områden för enfamiljshus som ännu 
inte är fullt utbyggda. Enfamiljshus är den absolut vanligaste 
boendeformen i kommundelen, i förhållande till t.ex. hy-
resrätter. Det kommunala bostadsbolaget arbetar aktivt med 
att tillgodose behovet av bostadsförsörjning och behovet av 
hyreslägenheter är idag mycket stort i kommundelen. Ett fåtal 
kommunala hyresrätter fi nns i Gårdby och Algutsrum, men 
främst i Färjestaden. 

Servicen är generellt god i Norra kommundelen och i synnerhet 
i och kring huvudorten Färjestaden. I Färjestaden fi nns bland 
annat hälso- och familjecentral, ett stort utbud av kommunal 
service inom skola, vård och omsorg samt kommersiell service. 
På östra sidan är servicen främst koncentrerad till Gårdby. 
I Gårdby fi nns för- och grundskola upp till årskurs sex och 
viss kommersiell service, men däremot ingen livsmedelsaffär. 
En kommande överföringsledning för vatten och avlopp till 
Gårdby kommer troligen innebära en bebyggelseutveckling i 
och kring Gårdby.

Klimat/Energi
Framför allt Färjestaden har idag problem i samband med höga 
fl öden av vatten. Speciellt i samband med kraftiga regnväder 
och då marken öster om Färjestaden redan är mättad på vatten 
eller frusen så rinner stora mängder dagvatten rakt ner till 
tätorten. En utredning för att peka ut behov för framtida dag-
vattenhantering håller på att tas fram för tätorten. Färjestaden 
kan också komma att få omfattande problem i samband med 
havsnivåhöjningar eftersom en stor del av de centrala delarna 
ligger lågt i förhållande till havsnivån i Kalmarsund.

Kommundelen har ett fjärrvärmenät som idag omfattar delar av 
centrala Färjestaden men som kommunen framöver vill utveck-
la och bygga ut till närliggande områden, t.ex till Skogsby och 
Torslunda där kommunala som andra omfattande verksamheter 
fi nns.

Delaktighet/Säkerhet
I den Norra kommundelen fi nns huvuddelen av de aktiviteter 
som erbjuds i kommunen. Detta är kopplat till att det är här 
som de fl esta kommuninvånarna är bosatta. Ett brett utbud 
fi nns med aktiviteter kopplade till framförallt idrott. Då det 
gäller övriga kulturaktiviteter fi nns ett beroende av närheten till 
Kalmar och det betydligt större utbud som fi nns där.

Verksamheter/Areella näringar 
En stor del av de arbetstillfällen som fi nns i kommunen fi nns 
just i Norra kommundelen. Många arbetar inom den offentliga 
sektorn, såsom inom skolan eller vården. I Norra kommundelen 
fi nns också de fl esta av de verksamheter som har öppet under 
hela året. Många av de boende i den här delen av kommunen 
pendlar dagligen till arbete på fastlandet. Dagligvaruhandeln 
är stark och det fi nns även ett fl ertal specialbutiker och restau-
ranger som håller öppet under hela året. 
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BOSTÄDER 

B (detaljplanelagda)

B1 – Bröttorpstäkten (ca 8-16 lägenheter)

Platsen ligger i västra Norra Möckleby och är jordbruksmark. 
Platsen bär spår från 1900-talets järnväg med den f.d. järnvägs-
banken som sträcker i sig fram i nord- sydlig riktning genom 
platsen och väster om Norra Möcklebys bebyggelse. Banken 
är idag bevuxen med vegetation och skog. Platsen ansluter 
till enfamiljshus i öster och i väster tar jordbrukslandskapet 
vid. I gällande detaljplan från 1993 anges bostadsändamål för 
platsen. Enligt detaljplanen får platsen bebyggas med en- eller 
tvåfamiljshus med maximalt två lägenheter per byggnad. 
Byggnaderna får bara ha en våning. Söder om platsen som 
markerats med gult i kartan är ett lika stort område avsatt för 
natur i detaljplanen. En mer ingående beskrivning av området 
fi nns i Detaljplan för Bröttorpstäkten 1:18 m.fl . fastigheter.  

B2 – Eriksöre (35 tomter)

Planområdet är cirka 8 hektar stort och beläget 4 kilometer 
söder om Färjestaden, mellan väg 943 (kustvägen) och 
Kalmarsund. Området ligger i anslutning till befi ntligt 
fritidshusområde och Eriksöre camping och omgärdas av jord-
bruksmark och mindre lövskogsområden. Detaljplanens syfte 
är att redovisa hur området kan utvecklas på ett varsamt sätt 
och under beaktande av befi ntliga förutsättningar. Områdets 
kvalitéer d.v.s. dess läge och nära kontakt till naturen lyfts in 
i exploateringstankarna, likväl befi ntliga natur-, kultur- och 
friluftsvärden. Planförslaget redovisar sammanlagt cirka 35 
bostadstomter, fördelade på de tre fastigheterna. Planerade 
bostadsområden är en måttlig komplettering av det befi ntliga 
bebyggelseområdet och skapar nya naturnära boenden. En mer 
ingående beskrivning av området fi nns i Detaljplan för Del av 
Eriksöre 5:1, del av Eriksöre 6:1 och Eriksöre 6:14.

BOSTÄDER 

b (föreslagna)

b1 – Linsänkevägen (ca 20 bostäder)

Nedanför landborgssluttningen och Isgärde tar de öppna 
åkermarkerna vid som övergår i bland-, ek- och tallskogar. 
Här nere i skogen fi nns bostadsbebyggelse som bebos både 
permanent och under sommarhalvåret. Linsänkevägen går 
från Isgärde bygata ned till de öppna markerna, omsluts av en 
ståtlig allé och fortsätter in i skogarna. Här nere bland träden 
ligger bostadshusen glest och på stora, ofta naturlika tomter. 
Bebyggelsen ligger också långt in från Linsänkevägen och 
många träd har sparats på tomterna, vilket gör att husen smälter 
in i skogen. Flera av de tomter som ligger öster om vägen har 
dessutom kontakt med de öppna åkermarkerna i öster, vilket 
ger morgonljus. Bebyggelsen bildar ingen radby, men följer 
vägen. Från husen kan man lätt ta sig ut i naturen och nå 
vackra strövstigar genom de kustnära skogarna i väster eller de 
odlade jordbruksmarkerna i öster. 

Det föreslagna området ligger utmed och framför allt väster om 
Linsänkevägen. Området är idag ett skogsområde med hög och 
mogen barrskog, men med inslag av löv i undervegetationen. 
Öster om vägen ligger ett antal bostadshus ett stycke in från 
vägen. Bebyggelsen skyddas delvis av en ridå av tallar och 
upplevs därför smyga bland träden och ligga i skogen. Den 
halvöppna karaktären med tallridån är tilltalande och ger en 
privat känsla. 

 - Ny bebyggelse ska läggas en bit in från vägen för att spara 
befi ntliga träd och områdets skogskaraktär. 

 - Ny bebyggelse inne bland träden ska vara mörk i kulör och 
materialitet för att smälta in i skogen.

 - Ny bebyggelse ska ansluta till skogen med mindre 
strövstigar och bidra till att det är enkelt att nå skogen, 
också för allmänheten på samma sätt som den befi ntliga 
bebyggelsen idag gör.

 - Eventuell ny bebyggelse längs med Linsänkevägens mer 
öppna platser ska ligga närmre vägen än bebyggelsen inne 
i skogen. 

 - Exploateringsgraden per fastighet för ny bebyggelse ska 
inte vara högre än den befi ntliga bebyggelsens.FÖ
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b2 – Isgärde (ca 5 bostäder)

Isgärde är en liten sammanhållen radby med kringbyggda 
gårdar. Bebyggelsen ligger i landborgssluttningen i nord- 
sydlig riktning. Flera av gårdarna sträcker sig över bygatan 
med byggnader på ömse sidor om bygatan, vilket bidrar till 
en mycket välkomnande och inkluderande bebyggelsemiljö 
som är typisk för många radbyar. Sammanhållenheten fi nns 
i bebyggelsens gemensamma utsträckning i landskapet, men 
också i bebyggelsens gemensamma färg- och materialval. Det 
samlade uttrycket för Isgärde är en röd bebyggelse i trä och 
vitputsad murad kalksten. Flera av träbyggnaderna är dessutom 
byggda i s.k. skiftesverk som är en traditionell byggteknik på 
Öland. Det dominerande takmaterialet i Isgärde är rött tegel 
och till jordbrukets ekonomibyggnader har nästan uteslutande 
grå eternit eller plåt använts som taktäckningsmaterial idag. 
Isgärdes bebyggelse är också småskalig och tät. I Isgärde fi nns 
också lummiga trädgårdar, gårdar med lador, olika uthus, 
bostadshus och mindre hus för deltidsboende. Här fi nns också 
lokal produktion av bl.a. ölandsvete som odlas på omslutande 
marker och säljs lokalt utmed byvägen. All bebyggelse i 
Isgärde har utblickar över omgivande öppna marker. I väster 
övergår åkermarkerna till skogar med strövstigar, som några 
kilometer bort möter stränder och Kalmarsund. Öster om 
Isgärdes bebyggelse angränsar åker- och betesmarker i land-
borgens sluttning. Uppe på landborgen går väg 136. I Isgärde 
fi nns kommunalt vatten och avlopp, med undantag för sträckan 
utmed Bastugatan.

 - Genom att följa byns koppling till landborgen i nord- sydlig 
riktning ska ny bebyggelse vara en förlängning av radbyns 
befi ntliga bebyggelsestruktur. Ny bebyggelse ska bygga 
vidare på radbyns tydliga koppling till landborgen, som går 
likt en rygg i nord- sydlig riktning.  

 - Ny bebyggelse ska bevara befi ntliga utblickar över de 
omgivande markerna och sluttningen ned till kustskogarna 
i väster.

 - Ny bebyggelse ska underordna sig Isgärdes gemensamma 
kulör- och materialval för att stämma in i radbyns 
sammanhållna identitet. I första hand är det rödmålade 
byggnader (slammade med falurött) med inslag av tjärade 
partier som dominerar. 

 - Ny bebyggelse ska stämma överens med den befi ntliga 
bebyggelsens skala och proportioner för att smälta in i 
Isgärdes helhet.

 - Vatten och avlopp måste byggas till, lämpligen utmed 
Bastugatan, om utveckling av det föreslagna området ska 
kunna ske.
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b3 – Norra Möckleby (ca 5 bostäder)

Det föreslagna området ligger öster om den östra landsvägen 
och i anslutning till befi ntlig bebyggelse i Norra Möckleby. 
Området som föreslås är ett mindre skifte som används som 
betesmark för hästar i första hand. Precis i anslutning till 
området ligger vatten och avloppsledningar nedgrävda. I det 
föreslagna områdets sydvästra del fi nns en ridå med tät vege-
tation mot intilliggande bebyggelse. Längre norrut är marken 
öppen med en del buskar och träd.

 - Innan exploatering kan bli aktuell måste området invänta 
en överföringsledning för avlopp från västra sidan. 
Kapaciteten är idag för dålig för att koppla på ytterligare 
abonnenter på befi ntligt vatten och avloppsledningsnät.

 - Vegetationsridåer mot befi ntlig bebyggelse ska bevaras och 
utvecklas.

 - Ny bebyggelse ska om möjligt placeras i linje med vägen 
för att följa befi ntlig struktur såväl öster som väster om den 
östra landsvägen (väg 925). 

b4 – Barnkolonin vid Stora Rör (ca 2 bostäder)

Det föreslagna området är en före detta barnkoloni som på 
senare tid har haft annan användning. Barnkolonin ligger i 
ett vackert halvöppet naturområde, precis vid vattnet med 
stora ekar i trädskiktet. I samband med ändring av detaljplan i 
området återinträder strandskydd på 100 meter.   

 - Området föreslås även som lämpligt för utveckling 
av verksamheter, i första hand med koppling till 
besöksnäringen (v2).

 - Bebyggelse ska inte förläggas i nära anslutning till 
kusten. Printzskavillan ska fortsatt vara västlig gräns för 
bebyggelsen i området.

 - Allmänheten ska ha möjlighet att passera genom området.
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b12 – Runsbäck södra

Området söder om befi ntlig bebyggelse i Runsbäck består av 
varierad skog (se även område n8) med allt från renodlade 
planterade granskogsområden till fl erskiktad öppen ädellöv-
skog. Ett fl ertal vägar och traktorvägar fi nns från kustvägen 
(väg 943) som går vinkelrätt ner mot Kalmarsund. Dessa vägar 
försörjer mindre bostadsområden och fritidsbebyggelse som 
fi nns i anslutning till området. Den bebyggelse som fi nns i 
området har tillkommit genom enstaka bygglov och förhands-
besked, så behov av ett större grepp i delar av området fi nns. 
Marken är delvis väldigt sank, speciellt i de delområden som 
består av alskog. Kommunen motiverar det föreslagna området 
som ett viktigt område för tätortsutveckling av Färjestadens 
tätort. Det föreslagna området ligger på jordbruksmark snarare 
än på skogbevuxen mark, eftersom naturvärdena uppskattas 
som höga i området (se område n8)

 - Naturvärden ska beaktas i samband med planläggning och 
vegetation i trädskiktet ska sparas.

 - I den västra delen är befi ntligt granskogsområde och 
blandskogsområde bäst lämpade för exploatering ur 
naturvärdessynpunkt.

 - Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma i anslutning till 
redan befi ntligt bebyggelseområde.

 - Dagvattenfrågan ska beaktas och utredas i samband med 
planläggning.

 - Höjden över havet ska beaktas i samband med 
planläggning.

 - Detaljplaneläggning är en förutsättning för att ny 
bebyggelse ska få tillkomma i området.

 - I samband med detaljplaneläggning ska vägar samordnas 
för att minimera antalet utfarter på väg 943 som är en del 
av det prioriterade vägnätet (enligt Trafi kverket).

 - Strandskyddet ska alltid beaktas i samband med planering 
i området.

 - Bedömning av värdet på jordbruksmark ska föregå 
planläggning.

DAMM/VATTENOMRÅDE 

d (föreslagna)

d1 – Strandskogen

Strandskogen har ett fastställt vattenskyddsområde och 
är en regionalt viktig vattentäkt och ett område med god 
vattenkvalitet. Grundvattenuttag sker ur isälvsavlagring och 
strandbildning. Uttagen sker i huvudsak under sommarhalvåret 
och semesterperioden. Det fi nns mycket goda geologiska 
förutsättningar för att kunna förstärka grundvattenförekomsten 
genom konstgjord infi ltration. Det skulle öka uttagsmöjlig-
heterna avsevärt och medföra att uttag kan ske över hela året. 
Området tar upp vatten från ett nederbördsområde som är ca 
2,3 km² stort. Den nuvarande uttagskapaciteten är på ca 46 000 
m³/år. Tidigare har hela ca 100 000 m³ tagits ut från vattenföre-
komsten under enstaka år. Idag fi nns en produktionsbrunn som 
nyttjas i huvudsak med en brunn i reserv. Kommunen håller 
på att arbeta med att få en vattendom för ytterligare en brunn 
som ligger väster om befi ntliga brunnar i Röhällaområdet. 
Under korta perioder fi nns en kapacitet att utvinna 700 m³/d. 
Den tillgängliga grundvattenvolymen i vattenförekomsten är ca 
200 000 m³/år vilket kan sjunka till 80 000 m³ i samband med 
torrår. Magasinsvolym i grundvattenförekomsten bedöms till 
300 000 m³.

Med konstgjord infi ltration uppskattas att ca 400 000 m³/år 
skulle kunna tas ut från förekomsten. Ytvatten för infi ltration 
skulle eventuellt kunna tas från området öster om väg 136 (se 
område d5) och/eller kustdiken (se område d6). Kommunen har 
utrett vilket område som skulle lämpa sig bäst för infi ltrations-
dammar, detta område strax väster om Sandens väg redovisas i 
kartan.  

 - Området är mycket högt prioriterat för framtida 
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Yta måste avsättas i Strandskogenområdet för ett framtida 
infi ltrationsområde. På denna yta måste vattenförsörjningen 
vara det prioriterade intresset.

 - Vidare undersökningar av möjligheterna att hitta lämpligt 
vatten för att infi ltrera i Strandskogenförekomsten bör 
utredas av kommunen.

 - Förslag till revidering av befi ntligt vattenskyddsområde 
(se kartan i förslaget för Glömminge/Algutsrum) och 
föreskrifter fi nns, detta ska fastställas så snart som möjligt. 

d2 – Tveta

Tveta/Igelmossen har ett fastslaget vattenskyddsområde och 
är en regional viktig vattentäkt. Uttagen sker ur tämligen 
grunda (<20 m) bergborrade brunnar med överlagrande morän. 
I området fi nns tre brunnsområden. Tveta med sex brunnar, 
Igelmossen med tre brunnar och Bröttorp med fyra brunnar. 
Tillrinningsområdet för hela vattenförekomsten är ca 19 km². 
Magasinvolymen under mark för hela området är större än 
2 miljoner m³. Det tillgängliga grundvattnet är vid normalår 
ca 1,2 miljoner m³/år. Vid torrår är ca 700 000 m³ tillgängligt 
för uttag. Området omfattas till stor del av naturskydd, bl.a. 
riksintresse för naturvården och naturreservat.

 - Området är mycket högt prioriterat för framtida 
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.
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 - Möjligheten att kunna förstärka grundvattenmagasinet eller 
brunnsområdena genom konstgjord infi ltration bör utredas.

 - Åtgärder för att få en hållbar vattenförsörjning över 
hela året ska prioriteras. En viss dämning kan vara 
nödvändig för att hålla kvar grundvattenavrinning under 
sommarhalvåret. I samband med sådana åtgärder ska 
påverkan på växt och djurlivet beaktas.

 - Området måste skyddas från nedsmutsning och påverkan 
på grund- och ytvatten.

 - Vattenuttaget kan öka genom uttag från nya brunnar i 
Bröttorp. Vattenskyddsområdet ska revideras så att dessa 
brunnar innefattas. 

d3 – Gårdby

I Gårdby fi nns två bergbrunnar med en kapacitet på ca 30 
m³/timme. Den bedömda kapaciteten i hela formationen är 
25-30 000 m³. Med konstgjord infi ltration skulle den siffran 
eventuellt kunna höjas till 50-100 000 m³/år. Brunnarna Gårdby 
är avstängda sedan 2006 pga. främst höga nitrathalter. Idag är 
påverkan tydlig från kringliggande lantbruk och djurhållning.

 - Området är mycket högt prioriterat för framtida 
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Vattentäkten utgör en reserv som kan komma att tas i drift 
vid behov.

 - Grundvattenkvaliteten bör provtas så att den inte försämras.

d4 – Rälla (främst Borgholms kommun)

Vattenförekomsten i Rälla sträcker sig delvis in i de norra 
delarna av Mörbylånga kommun. Täkten redovisas eftersom 
den i hög grad utgör ett mellankommunalt intresse med 
Borgholms kommun (även om Vattenförsörjningen på Öland 
generellt kan anses vara ett mellankommunalt intresse mellan 
Ölandskommunerna). I Rälla sker grundvattenuttag ur en 
avlagring klassifi cerad som isälvssediment. Vattentäkten 
nyttjas endast i reserv. Överföring av vatten till Rälla sker från 
Köpingsviks vattenverk. Området omfattar en yta av 5 km² och 
har en kapacitet på ca 110 000 m³/år. Två brunnar fi nns som 
nyttjas i första hand sommartid. Tillgänglig grundvattenvolym 
är 230 000 m³/år men bara knappt hälften av det i samband 
med torrår. Kvaliteten på vattnet är mindre bra då höga halter 
av järn och mangan förekommer, dessutom går väg 136 går 
genom området. Förusättningar fi nns för att förstärka täkten 
genom konstgjord infi ltration.

 - Området är mycket högt prioriterat för framtida 
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.

d5 – Ytvatten från Gillsättra/Jordtorp 

Det föreslagna området innebär uppsamling av yt- och 
grundvatten inom området mellan Övertorp/Gillsättra med 
infi ltration i Strandskogentäkten. Åtgärden skulle innebära 
ett viktigt led i att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörj-
ningen i kommunen. Tidshorizonten för projekten är ca 10-15 
år eftersom vattnet i det föreslagna området idag har höga 
nitratvärden, bl.a. pga. av urlakning från jordbruksmarken i 
området. Delar av vattenfl ödet i det markerade området mellan 
Gillsättra och Övertorp ska samlas upp, pumpas och infi ltreras 
i Strandskogenområdet för att nå grundvattenförekomsten. 
Uppsamlingen av yt- och grundvatten är inte tänkt att bli ett 
permanent uttag utan ska ske i första hand under vinter och 

vår i samband med höga fl öden av ytvatten. Endast en del av 
vårfl ödet kommer att samlas upp för att inte störa natur- och 
vattenmiljöer österut.

Området vid Övertorp/Gillsättra är ett av få områden inom 
kommunen som är lämpligt för uttag av ytvatten och som 
ligger inom rimlig närhet till en Strandskogens sandformation 
som har goda förutsättningar för infi ltration. 

I fortsatta utredningar krävs bl.a. fl ödesmätningar och att 
vattenkvaliteten i aktuella bäckar studeras. Diskussion med 
markägare och länsstyrelse krävs för att gemensamt arbeta 
mot att sänka kvävevärdena i vattnet kring Pelnarbrobäcken. 
Det föreslagna området är ett projekt som fi nns med för 
utredning på längre sikt. Mark har avsatts avsättas för ett 
område som kan vara lämpligt som infi ltrationsområde i 
anslutning till Strandskogens vattenförekomst. Tillgänglig 
grundvattentillgång i Strandskogen med konstgjord infi ltration 
bedöms till 400 000 m³/år vilket skulle innebära en fördubbling 
jämfört med dagens nivå.

 - Området är högt prioriterat för framtida vattenförsörjning i 
Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Kommunen ska se över vilka utredningar och 
kostnadskalkyler som behöver tas fram för att kunna ta 
beslut om projektets rimlighet.

 - Vattenprover ska tas i området Gillsättra/Jordtorp för att se 
om nitratvärdena är så höga som befarat.

 - Mark ska avsättas i det tänkta framtida infi ltrationsområdet 
i anslutning till Strandskogens vattenförekomst.

d6 – Strandskogen, kustdiken/ytvatten

Det föreslagna området innebär uppsamling av i första hand 
ytvatten från diken och vattendrag söder om grundvatten-
förekomsten i Strandskogen. Förslaget skulle innebära en 
uppsamling av vatten inom ett område från befi ntligt yttre 
vattenskyddsområde i norr, en bit ner i Porskärr i söder och 
med väg 136 som avgränsning i öster. Det uppsamlade vattnet 
skulle sedan genom infi ltration i Strandskogenområdet nå ner 
till grundvattenförekomsten. 

Området är ett av få områden (tillsammans med d5 ovan) inom 
kommunen som är lämpligt för uttag av ytvatten och som 
ligger inom rimlig närhet till en Strandskogens sandformation, 
vilken har goda förutsättningar för infi ltration. 

I fortsatta utredningar krävs bl.a. fl ödesmätningar och att 
vattenkvaliteten i aktuella bäckar studeras. Mark har avsatts 
avsättas för ett område som kan vara lämpligt som infi ltra-
tionsområde i anslutning till Strandskogens vattenförekomst. 
Tillgänglig grundvattentillgång i Strandskogen med konstgjord 
infi ltration bedöms till 400 000 m³/år vilket skulle innebära en 
fördubbling jämfört med dagens nivå.

 - Området är högt prioriterat för framtida vattenförsörjning i 
Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Kommunen ska se över vilka utredningar och 
kostnadskalkyler som behöver tas fram för att kunna ta 
beslut om projektets rimlighet.

 - Mark ska avsättas i det tänkta framtida infi ltrationsområdet 
i anslutning till Strandskogens vattenförekomst.
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d7 – Norra Möckleby

Norra Möcklebys vattenverk utgörs av en bergborrad brunn. 
I området fi nns mycket bostäder och ett aktivt jordbruk som 
påverkar vattenkvaliteten i vattenförekomsten. Vattenverket i 
Norra Möckleby är taget ur drift sedan 2008 pga. höga kväve- 
och nitrathalter i grundvattnet. Då verket var i bruk hade det en 
kapacitet på ca 15000 m³/år

 - Området är prioriterat för framtida vattenförsörjning i 
Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Miljöförhållandena i området måste förändras om verket 
ska kunna tas i bruk igen i framtiden.

d8 – Hagby Strandbildning

Hagby Strandbildning omfattar en yta på ca 2,1 km². 
Grundvattentillgången är ca 200 000 m³/år om man sammantar 
hela området. Förutsättningar fi nns för att genom konstgjord 
infi ltration öka kapaciteten till ca 400 000 m³/år. Magasinet har 
en volym på ca 300 000 m³. 

 - Området är prioriterat för framtida vattenförsörjning i 
Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Området skulle kunna vara särskilt intressant vid 
förstärkning med konstgjord infi ltration.

 - Lämpliga lägen och geologiska betingelser för brunnar 
måste utredas för att det på sikt ska fi nnas förutsättningar 
för grundvattenuttag.

d9 – Sandby

Sandby omfattar en yta på ca 1 km². Grundvattentillgången är 
ca 100 000 m³/år för hela området. Genom konstgjord infi ltra-
tion fi nns förutsättningar för att dubbla kapaciteten till ca 200 
000 m³/år.  Östra landsvägen går genom området och kan utgö-
ra en riskfaktor för vattenkvaliteten i grundvattentillgången.

 - Området är prioriterat för framtida vattenförsörjning i 
Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Lämpliga lägen och geologiska betingelser för brunnar 
måste utredas för att det på sikt ska fi nnas förutsättningar 
för grundvattenuttag.

d10 – Överföringsledning Gårdby/Norra Möckleby

En överföringsledning för vatten och avlopp ska byggas mellan 
det kommunala ledningsnätet på västra sidan och samhällena 
Norra Möckleby och Gårdby på östra sidan. Dragningen av 
ledningen har projekterats under 2014 och förväntad byggstart 
sker under 2015. Tack vare ledningen kan de undermåliga 
biodammarna i Gårdby och Norra Möckleby tas ur bruk. 
Reningsverket i Färjestaden har tillräcklig kapacitet för att 
klara ytterligare belastning jämfört med idag. 

 - Anslutning till kommunalt VA-nät med tillräcklig 
kapacitet skapar utvecklingsmöjligheter på östra sidan 
och möjliggöra utbyggnad av de utvecklingsområden 
som föreslås i förslaget för Kring Gårdby och föreslagna 
områden i Norra Möckleby som redovisas i förslaget för 
Norra Kommundelen.
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GATA/VÄGUTBYGGNAD

g (föreslagna)

g2 – Väg 136, norra delen

Se karta och beskrivning i förslagsdelen för Algutsrum/
Glömminge, område g2.

GÅNG- OCH CYKELVÄG

g/c (föreslagna)

g/c1 – Röhällakrysset till Stora Rör

Den föreslagna sträckan är en del av Ölands turistcykelprojekt 
Fyr till fyr. Norr om Röhällakrysset fi nns idag ingen utbyggd 
cykelväg men vägen är relativt lågt trafi kerad och kan fungera 
för blandtrafi k. Längre norrut behöver genomfartsvägar för 
cykel- och gångtrafi k skapas för att leda cykelvägen vidare upp 
mot Ispeudde och Störa Rör.

 - De delsträckor där framkomligheten för cyklister idag är 
begränsad eller obefi ntlig ska prioriteras utmed den aktuella 
sträckan.

 - Gång och cykelvägen är ett viktigt mellankommunalt 
intresse, inte minst med tanke på planerad utbyggnad 
omkring Stora Rör och Rälla. Kommunen ställer sig därför 
positiv till en samfi nansiering med Borgholms kommun av 
vissa delsträckor i den norra kommundelen.

g/c2 – Glömminge mot Rälla

Den föreslagna sträckan löper utmed väg 136 där stort behov 
fi nns av en koppling för cyklister mellan de största orterna i 
respektive kommun. Såväl pendlande ölänningar som cykeltu-
rister och sommarboende efterfrågar en möjlighet att kunna ta 
sig utmed eller parallellt med väg 136 som är den trafi kled av 
störst dignitet och betydelse på Öland och som löper längs med 
hela ön. Den föreslagna sträckningen innebär att man i stor 
utsträckning kan utnyttja redan befi ntligt vägnät och genom 
förbättringar av vissa sträckor kan man skapa ett stråk som 
löper från Färjestaden och ända upp till Borgholms kommun.

 - Kommunen ställer sig positiv till att fi nansiering av 
sträckan kan ske med hjälp av de pengar som fi nns avsatta 
i den regionala planen för sträckan mellan Algutsrum och 
Borgholm.

 - Sträckan kan till stor del byggas på redan befi ntligt vägnät.

 - Dragningen genom eller kring Glömminge måste ses 
över mer detaljerat och samordnas med planerna för 
vägprojektet ”förbi Glömminge”.

 - Kopplingen över kommungränsen i norr måste samordnas 
med de planer som fi nns för utbyggnad av cykelvägnätet i 
Borgholms kommun.

g/c7 – Gårdby till Norra Möckleby

Den föreslagna sträckningen kopplar samman Gårdby med 
Norra Möckleby. G/c-vägen förslås gå utmed befi ntligt banvall 
(f.d. järnvägsbanken), i vilken det idag fi nns vatten- och 
avloppsledningar nedgrävda. En överföringsledning till östra 
sidan av kommunen och byggande av nya VA-ledningar mellan 
Gårdby och Norra Möckleby är prioriterat i kommunens VA-
plan. 

 - Samordning med utbyggnaden av vatten och avlopp skulle 
kunna underlätta och få ner kostnaderna för utbyggnaden 
av en ny gång- och cykelväg. 

 - Den nya g/c-vägen blir viktigt för att koppla samman de 
båda samhällena i samband med ökad exploatering och 
infl yttning.

 - Vägen kan komma att fungera som en del av skolväg för de 
mellanstadiebarn  på Gårdbyskolan som bor längre norrut

NATUROMRÅDEN

Föreslaget (n) 

n8 – Kustnära lövskogsområden - söder om Färjestaden

Utmed hela nordvästra kuststräckan fi nns stora sammanhäng-
ande områden med kustnära lövskog. Framför allt är det ädel-
lövskog som dominerar ofta med ek i trädskiktet. Skogen är på 
många ställen fl erskiktad och med mycket grova träd, hålträd 
och död ved. Skogsområdena utmed sträckan är omväxlande 
och förväntas innehålla ett fl ertal rödlistade arter.

 - I samband med eventuella exploateringar i kustnära 
lövskogar ska inventering alltid göras för att säkerställa 
bevarandet av befi ntliga naturvärden.

 - De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga 
natur- och upplevelsevärden.

 - På platser där ek och gran växer tillsammans fi nns behov 
av att utreda om det går att rensa bort gran då dessa annars 
riskerar att kväva ekar och andra ädla lövträd.

 - Områden med grova träd och stor andel död ved ska 
prioriteras för framtida utveckling av naturvärden.

n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör 

Utmed hela nordvästra kuststräckan fi nns stora samman-
hängande områden med kustnära lövskog. Framför allt är det 
ädellövskog som dominerar ofta med ek i trädskiktet. Skogen 
är på många ställen fl erskiktad.

 - I samband med eventuella exploateringar i kustnära 
lövskogar ska inventering alltid göras för att säkerställa 
bevarandet av befi ntliga naturvärden.

 - De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga 
natur- och upplevelsevärden.

 - På platser där ek och gran växer tillsammans fi nns behov 
av att utreda om det går att rensa bort gran då dessa annars 
riskerar att kväva ekar och andra ädla lövträd.

 - Områden med grova träd och stor andel död ved ska 
prioriteras för framtida utveckling av naturvärden.
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VERKSAMHET

Färdigplanerad (V)  

V1 – Norra Möckleby

Platsen är detaljplanerad men ej utbyggd för verksamheter. 
Platsen är centralt belägen i Norra Möckleby och ligger 
utmed östra landsvägen. Platsen omsluts av enfamiljshus från 
1900-talets början och slut och är idag en öppen, gräsbevuxen 
plats som tidigare varit betesmark. I gällande plan från 1980 
för platsen anges handel i en plan. En mer ingående beskriv-
ning av området fi nns i Förslag till ändring och utvidgning av 
byggnadsplanen för Norra Möckleby samhälle, fast Bröttorp-
stäkten 1:18 m.fl . Norra Möckleby 1:5.  

VERKSAMHET

Föreslagen (v)  

v1 – Strandtorp 4:2, camping, stugor och bostäder 
(ca 18 tomter + 15 uthyrningsstugor)

Strandtorp 4:2 ligger i kommunens nordöstra del och gränsar i 
norr till Borgholms kommun. Strandtorp ligger ca 16 km öster 
om Färjestaden och i anslutning till Östersjön och de östra 
sjömarkerna. Ett planprogram har tagits fram för området vid 
Strandtorp. Programområdet gränsar i söder och väster till jord-
bruksmark, i norr mot Docke mosse samt i öster av Östersjön. 
Området omfattar cirka 120 hektar. Planprogrammet visar en 
utveckling av området för campingverksamhet med stugor för 
uthyrning samt bostäder. 

 - Utveckling av området kan inte bli aktuell förrän 
vatten och avloppsfrågan är löst. I samband med den 
överföringsledning till kommunens östra sida som är 
prioriterad i kommunens VA-plan samt dragning vidare 
norrut mot Borgholm kommun, så kan ledningar dras ner 
till Strandtorp.

v2 – Barnkolonin

Det föreslagna området är en före detta barnkoloni som på 
senare tid har haft annan användning. Barnkolonin ligger i 
ett vackert halvöppet naturområde, precis vid vattnet med 
stora ekar i trädskiktet. I samband med ändring av detaljplan i 
området återinträder strandskydd på 100 meter.   

 - Området föreslås även som lämpligt för utveckling av 
bostäder (se b4) Lämpliga verksamheter i området är 
exempelvis hotell- och pensionatsverksamhet

 - Allmänheten ska ha möjlighet att passera genom området.

v3 – Station Linné

Station Linné är en forskningsstation inom biologi, men också 
ett populärt besöksmål, beläget strax söder om Skogsby, i 
gränslandet mellan det storskaliga odlingslandskapet, Mitt-
landsskogen och Stora Alvaret. Stationen har stor internationell 
betydelse inom sina forskningsområden och erbjuder kurser, 
vandringar och exkursioner för allmänheten samt tillfälliga 
boenden för forskare och besökare. 

Station Linnés byggnad är ritad av den erkände lundaarkitekten 
Klas Anshelm, som också är arkitekten bakom bl.a. Malmö 
Konsthall och Lunds Tekniska Högskola. Bygganden är 
belägen ensam ute på markerna, ett läge som gör att den 

avviker från den öländska traditionen med hus samlade i tätt 
bebyggda byar, tydligt avskiljbara från jordbruksmarkerna. 
Men bygganden är i sig en sammanlänkning av fl era mindre 
byggnader, vilket gör att den också kan upplevas som en alvar-
by. Byggnadens läge ute på markerna, i kombination med dess 
horisontella utbredning i landskapet bakom en höjd, gör den 
till en del av det vida och outforskade landskapet och relativt 
hemlig för de förbipasserande på landvägen (väg 136) som går 
ett stycke intill.  

Byggnaden är uppförd i s.k. skiftesverk med synliga stolpar 
och vilande bräder. En stor andel lokala material, såsom 
öländsk kalksten och trä har använts. Materialen och 
konstruktionen har tydlig platsbundenhet och konstruktionen 
är avläsbar, samtidigt som också den rumsliga gestaltningen 
kopplar till Ölands kringbyggda gårdar och rum med utsikt 
över odlingslandskapet och det betade alvaret. 

 - Det utpekade utvecklingsområdet för verksamhet är i första 
hand avsedd för att utveckla befi ntlig verksamhet.

 - Framtida bebyggelse bör inte förläggas längre söder- 
eller österut än befi ntlig byggnad, för att minimera 
ianspråktagande av produktiv odlingsmark.

 - Ny bebyggelse ska anpassas till befi ntlig struktur och 
utseende, och får inte skymma utsikten västerut från 
befi ntlig byggnad.
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Karta från planprogram för Strandtorp 4:2
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FÄRJESTADEN
Färjestaden är kommunens största tätort med en tredjedel av 
kommunens invånare. Som namnet antyder var orten från 
början uppbyggd kring färjetrafi ken. Färjeläget innebar att Fär-
jestaden länge fungerade som en av huvudportarna till Öland. 
Färjestadens expansion tilltog emellertid kraftigt i samband 
med byggandet av Ölandsbrons i början av 1970-talet och idag 
är Färjestaden kommunens största handelsort och centrum för 
fl era kommunala verksamheter.

Färjestaden har de senaste decennierna vuxit fort och periodvis 
nästan okontrollerat. En övergripande strategisk planering 
som ser utvecklingen på längre sikt har saknats. Detta har bl.a. 
lett till att bebyggelsens utbredning har fått bli normgivande 
för hur tätorten har vuxit fram. En angelägen fråga idag är att 
ta fram en planering över gröna strukturer, för att få med den 
aspekten i styrandet av Färjestadens framtida utveckling. I 
samband med att man planerar de gröna strukturerna kan man 
också lyfta vissa områden som är av extra stor betydelse pga. 
sina rekreations- eller naturvärden. I första hand är det vikten 
av närrekreation som är den centrala frågan när det gäller fram-
tida utveckling och förtätning av Färjestadens tätort. En stor 
kvalité i Färjestadenområdet är de många kvarlämnade skiftena 
med ädellövskog och vackra marker med tät vegetation och 
höga naturvärden. Det fi nns följaktligen stor potential som kan 
realiseras, tack vare framtagandet av en grönstrukturplan. Vissa 
övergripande riktlinjer för de gröna strukturernas framtida ut-
veckling presenteras i samband med denna översiktsplan, men 
på sikt behöver en mer preciserad bild av framtida riktlinjer tas 
fram. De gröna strukturerna och bebyggelsens struktur avgör 
bl.a. hur lätt det är att överblicka och orientera sig i staden. 
På grund av hur orten vuxit fram är orienterbarheten högst 
bristfällig i stora delar av Färjestaden, såväl centralt som i 
periferin. Orienterbarheten påverkar också tillgängligheten och 
den upplevda tryggheten för den som rör sig med t.ex. cykel 
eller till fots.

Färjestaden har idag inget tydligt centrum, men mycket av 
servicen och handeln utgår fortfarande från hamnplan och det 
gamla färjeläget som än idag är centralpunkt trots att det var 
mer än 40 år sedan byggandet av Ölandsbron, som stod färdig 
1972. Det är i vid hamnplan, i området kring Köpstaden och 
Storgatan i väster som de fl esta rör sig. Storgatan är ortens 
huvudgata. Kopplingen mellan hamnplan och området väster 
om Brovägen och Storgatan är dock svag och otydlig pga. 
Brovägens betydande barriäreffekt och brister i miljön kring 
Brovägen. Åtgärder krävs för att på ett bättre sätt koppla 
samman de båda sidorna av Brovägen och de centrala delarna 
av Färjestaden. En förbifart öster om Färjestaden kan vara ett 
sätt att avlasta trafi ken på Brovägen genom Färjestaden. Västra 
delen av Storgatan, bl.a. kring Tingsplanen har också stort 
behov av upprustning och en enhetlig utformning som knyter 
ihop området med kringliggande strukturer och delar. Köpsta-
den, Storgatan och hamnplan är givna dragplåster i centrala 
Färjestaden som måste kopplas samman på ett sätt som gör 
det naturligt och attraktivt för människor att röra sig utomhus, 
snarare än att ta sig fram med bil.

Kopplingar mellan hamnplan och Köpstaden samt med områ-
den längre österut på Storgatan är viktiga för att stärka och kan 
skapa en mer attraktiv stadsmiljö i Färjestaden, samtidigt som 
de möjliggör att människor enklare kan röra sig till fots och på 
cykel.

Vägnätets struktur i Färjestaden påminner mycket om 
strukturen i en småstad, men många vägar i villakvarteren är 
dock återvändsgränder som saknar möjlighet till genomfart. 
Strukturen bidrar till trygga smågator som är viktiga lek- och 
utemiljöer för framför allt barn och ungdomar. Samtidigt 
begränsar de i hög grad tillgängligheten för allmänheten genom 
stora delar av Färjestaden. Eftersom dessa områden ofta ligger 
centralt belägna, medför de till en begränsad framkomlighet. 
I samband med framtida planering är det därför viktigt att 
beakta framkomligheten även i och genom bostadsområden. I 
första hand är det framkomligheten för fotgängare och cyklister 
som ska beaktas, men om möjligt även för biltrafi k. Ett sätt 
att åstadkomma detta kan vara genom att skapa släpp mellan 
fastigheter på strategiska platser.

Ett av kommunens högt prioriterade projekt är en framtida 
förbifart öster om Färjestaden. Förbifarten kan komma att 
medföra stora vinster för Färjestaden och stadsmiljön i de mer 
centrala delarna, eftersom den kan avlasta väg 943 med en 
stor andel av den genomfartstrafi k som idag passerar nere vid 
hamnplan och på så vis skär av kopplingen mellan hamnplan 
och övriga Färjestaden. En förbifart öster om Färjestaden skul-
le skapa helt nya förutsättningar för näringsliv och handel såväl 
nere i hamnområdet som uppe i anslutning till det nya vägom-
rådet. Den tänkta sträckningen skulle gå ungefär i samma läge 
som väg 136 från trafi kplats Algutsrum och bort mot kvarnarna 
vid Almérs. Där ska förbifarten vika av västerut och snedda 
innanför kvarnarna och vidare i en båge runt Färjestaden. Det 
område som skulle hamna mellan den befi ntliga väg 136 och 
den nya förbifarten skulle komma att utgöra ett lämpligt läge 
för olika verksamheter med behov av att vara synbara från för-
bipasserande trafi k. Många av de redan små jordbruksskiftena 
som idag fi nns öster om Färjestaden och väster om Skogsby, 
kommer att fragmenteras ytterligare medan dess lämplighet 
för handel och andra verksamheter ökar. Även kring de anslut-
ningsvägar som kopplas på förbifartsvägen uppstår attraktiva 
lägen för verksamheter. Färjestadens industriområde kan på så 
vis ges möjlighet att på sikt växa ytterligare österut. Förbifart 
Färjestaden blir en naturlig geografi sk gräns för Färjestadens 
utbredning i östlig och sydlig riktning, men blir också ett stort 
ingrepp i landskapsbilden kring Färjestaden med omnejd. 

De kringliggande byarna Björnhovda och Runsbäck bör i 
mesta möjliga mån ges möjlighet att behålla sina befi ntliga 
strukturer utan att helt växa ihop med Färjestaden som 
expanderande tätort. Södra Björnhovda by tillåts till viss del att 
kopplas samman med Färjestaden i området utmed Storgatan, 
dels för att bebyggelsestrukturen utmed Storgatan redan till 
viss del är uppluckrad och dels pga. att läget lämpar sig väl 
för olika typer av verksamheter med behov av synbarhet och 
bebyggelse i allmänhet.
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Ett framtida problem för Färjestadens tätort är att en stor del av 
samhällets västra delar ligger lågt i förhållande till havsnivå. 
På sikt förväntas havsnivåerna stiga, vilket kan innebära att 
stora delar av Färjestaden skulle kunna hamna helt eller delvis 
under vatten. Kommunen ska framöver titta på hur man kan 
arbeta förebyggande för att hindra att översvämning av västra 
och centrala Färjestaden. Det fi nns planer på att delvis bygga 
bort riskerna genom att upprätta en gång- och cykelbana utmed 
kuststräckan som kan fungera som en skyddsvall för den 
bebyggelse som ligger lågt och nära Kalmarsund. Arbetet med 
klimatanpassning blir en av de stora utmaningarna för Färjesta-
den och kommunen som helhet under kommande decennier.

Färjestaden är i dag kommunens centrum för såväl kommunal 
som kommersiell service. En stor del av sällanvaruhandeln är 
fortfarande kopplad till närliggande Kalmar, men kommunen 
vill arbeta för att skapa alternativa lägen på Ölandssidan av 
bron. Färjestaden är en expansiv ort och därför vill kommunen 
peka ut ett fl ertal olika områden som är lämpliga för handel och 
verksamheter i olika skalor. Kommunen arbetar också aktivt 
med att skapa boenden för alla. Fler lägenheter ska byggas, 
både bostadsrätter och hyresrätter samt i olika storlekar. Detta 
ska möjliggöra att fl er kan bosätta sig och även bo kvar i 
kommunen. Idag råder en obalans i bostadsutbudet med ett 
underskott på hyresrätter och framför allt mindre lägenheter 
samt servicelägenheter för äldre.

SÖDRA FÄRJESTADEN/RUNSBÄCK
Runsbäcksområdet är ett område med blandad karaktär i 
södra delen av Färjestaden. En stor del av området består av 
småskalig bebyggelse som i många fall används som fritids-
boende. På senare år har alltfl er börjat bosätta sig permanent i 
Runsbäck, vilket har lett till att många har byggt till eller om 
sina byggnader till större byggnader. Permanenta bosättningar i 
området ställer krav på befi ntlig infrastruktur som dagens för-
hållanden inte lever upp till. Vägarna är generellt av för dålig 
kvalitet för att kunna användas även under vintertid. Runsbäcks 
vägförening har påbörjat en upprustning av föreningens vägnät. 
Runsbäcksområdet delas av på mitten av Runsbäcksvägen 
som är den primära kopplingen och mellan Färjestaden och 
Mörbylånga. Från Runsbäcksvägen utgår ett antal mindre 
vägar, antingen rakt ned till Kalmarsund i nordvästlig riktning 
eller i motsatt riktning, öster om vägen. Utmed dessa vägar har 
bebyggelsen växt fram. 

Det är möjligt att ta sig fram utmed större delen av kuststräck-
an väster om Runsbäcksområdet. Tillgängligheten är däremot 
på många håll begränsad och på vissa håll har det gjorts försök 
att stänga av delar av sträckan för allmänheten. 

Det utvidgade strandskyddet är upphävt utmed större delen av 
kuststräckan söderut från campingen i Färjestaden och vidare 
förbi Runsbäck. De riksintressen som gäller för Öland i sin 
helhet gäller även för Runsbäcksområdet. Delar av området 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Hela Färjesta-
den omfattas av det kommunala nätet för vatten- och avlopp.

Kommunen vill att hela sträckan utmed kusten ska vara 
tillgänglig för allmänheten. En första åtgärd ska vara att se 
till att sträckan utmed vattnet öppnas upp och att det görs en 
viss gallring av befi ntlig vegetation. Samtidigt kan man ta bort 
och enkelt avhjälpta fysiska och mentala hinder i miljön som 
fi nns och har lagts upp för att försvåra framkomligheten för 
allmänheten. Målet är att det ska vara möjligt att ta sig fram 

utmed vattnet på så stora delar av sträckan och utmed kusten så 
långt det är möjligt. Genom t.ex. väl valda siktlinjer, kan man 
tala om vad som väntar längre fram och därigenom leda också 
förstagångsbesökaren vidare utmed kusten och till de attraktiva 
platserna. På så sätt kan den fysiska miljön berätta att det fi nns 
en fortsättning, vilket är att föredra framför t.ex. skyltning. 
Kusten har betydelse för alla boende i Färjestaden. Ett nästa 
steg, på längre sikt kan vara att göra passagen utmed vattnet 
tillgänglig för alla. Även om sträckan röjs och en gallring av 
vegetationen görs är marken idag alldeles för ojämn för att 
människor med rörelsehinder ska kunna ta sig fram helt här. 
Förbättringar skulle kunna göras i samband med klimatanpass-
ningsåtgärder, eftersom Runsbäcksområdet är lågt beläget i 
förhållande till havet. Framtida behov får utvisa vilka åtgärder 
som krävs för att skydda bebyggelsen i området, men klart är 
att en stor andel av bebyggelsen idag ligger på en nivå under 
2,5 meterskurvan, vilket är miniminivån för tillkommande 
bebyggelse i kommunen. 

Skydd

 - Delar av Runsbäck omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård.

GRÖNSTRUKTUR I FÄRJESTADEN
Arbetet med en Grönstrukturplan för Färjestadens tätort pågår 
i kommunen. Ett antal analyser har gjorts i olika skala för att 
titta på vilka kvaliteter och brister som fi nns i Färjestadens 
gröna områden. En övergripande analys av strukturen visar 
var på orten det saknas tydliga kopplingar och stråk för såväl 
grönskan som för människor och djur. Grönstrukturplanen ska 
bl.a. fungera som ett verktyg för att illustrera vilka områden 
som kommunen behöver värna och förstärka som grönområ-
den. De gröna områdena kommer även att kunna fungera som 
blå områden, i de fall det fi nns behov av översvämningsytor 
och tillfälliga magasin för uppsamling och fördröjning av 
dagvatten. Grönska och icke-hårdgjorda platser ska fi nnas på 
strategiska platser i tätorten för att samla upp överskottsvatten 
och förebygga höga dagvattenfl ödens ohindrade framkomst. 
Här i översiktsplanen redovisas en övergripande analysbild 
som illustrerar vilka områden som inte får byggas igen, 
eftersom de utgör betydelsefulla och potentiella kopplingar för 
såväl grönskan, som vattenvägar, samtidigt som de är viktiga 
rekreations- och transportstråk för boende och oskyddade 
trafi kanter.

SySySySySySySySySySySySySySySySSySySySySySySySySySySySySySySSySySySySyySySySySySySySySSySSSSSSSSySSyyySySyyyyyyySSSyydvddddvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvddvdvdvddvdvdvdvdvdvdvdvdvdddvdvdvdvdvdvdvddvvvvdvvd äsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsäsääsäsäsäsäääsäsäääsässäääääsässäsäsäsäsäsäsäsässäsäästtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrrtrtrttrtrtrtrtrrtrtrtrtrtrrtrtrtrtrrrrrtra aaaa a a aaa aaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaa aa aaaaaa aaaa aaa FFFFFäFFFFFFäFFäFäFäFäFäFäFäFäFFFFäFäFäFFFäFFFäFFäFFäFäFäFääFFFäFFFärjrjrjrjrjrjrjrjjrjrjrjrjrrjjjeseseseseseesessesesessse tatatatatatatatatataadedededededededeedededededeeeeen,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,nnnn,n,n,nn,,,, ffffffffffffffffffffffffffototototototototototottotottototottotoooo o o o oo o o o o o o oo AnAAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAnAAnAnAnAnAnAnnnAnAAAAnA totototototototototototototototottototototonnnnnnnnnnnnnnnn KlKlKlKKlKlKlKlKlKlKlKlKlKlKlKKlKKlKlKKllacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaacccaacccacaaccackakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakkakakakakkkkkakkkkaakakakaa

FÖ
R

S
LA

G
 - 

N
O

R
R

A 
K

O
M

M
U

N
D

E
LE

N
 - 

FÄ
R

JE
S

TA
D

E
N

 / 
S

K
O

G
S

B
Y

88 ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24



§
0 0.5 10.25 km

Analys, 
övergripande grönstruktur
Färjestaden

Karaktärer
brist på koppling

D Gröna knutpunkter - analys

\ Landmärken - analys

Gröna stråk - analys

Barriärer - analys

Gröna områden - analys

Avgränsning, Grönstrukturplan

kmÖVERÖVERÖVERÖVERÖVERVERVERVERVERÖVERÖVERVERÖVERÖVERÖÖVERVEÖVEÖVEVEÖVERÖVERVERÖVERVEVEEERÖVERÖVERÖVVEÖVEEVERÖVERÖVEEÖVEREVEREEVEREERÖVEEREÖVEV RÖVVERÖVEÖVERERVÖVEÖÖVEERRÖVÖÖVVEVVVVV SIKSIKTSIKTSIKTKTSIKTSISIKTSIKKTSS TKSIKTSIKTSIKSIS TSSSIK SPSPSPLASPSPSPPLASPSPSPLASSSSS N 20N 20202014 M141414 4 M14 14 M14 M1144414 örbybybybbö långllå a koommununmmununununnu0 0.25 ,,,,,, antaantantannantantantantatntantaantanntanntantantnanntant gandgandndndgganddehanehanehanehanehanhaahahaehanhhahhahanaehaneha dlindlindlindlindlindlindlinlinlinnng 20g 20g 2g 20g 20g 2 15-015-05-003-243-243-222243-244424242424442424442440.5 kmkmkmkkmkmmm 89



FÖ
R

S
LA

G
 - 

N
O

R
R

A 
K

O
M

M
U

N
D

E
LE

N
 -

FÄ
R

JE
S

TA
D

E
N

 / 
S

K
O

G
S

B
Y





BOSTÄDER

B (Detaljplanelagda)

B2 - Färjestaden 1:30, antagen 2014 (5 radhus)

Platsen är en liten hörnfastighet i korsningen Ellebergavägen/
Hantverkargatan med ett befi ntligt fritidshus. Ett antal större 
träd fi nns bevarade på platsen som förutom befi ntligt fritidshus 
består av grönyta och en el-central. Planen tillåter uppförande 
av högst fem radhus, alternativt två friliggande villor i två 
våningar. 

B3 - Korsningen Järnvägsgatan/Äppelvägen, antagen 2014 
(ca 4 mindre fl erbostadshus)

Planen tillåter fyra fl erbostadshus i två våningar. En trädridå 
(ek) fi nns bevarad utmed Äppelvägen. Det planlagda området 
var tidigare grönområde med mycket trädvegetation. Platsen 
ligger i nära anslutning till hälsocentral, sporthall och nytt 
aktivitetsområde i en expansiv del av Färjestaden. 

B4 – Tryffelgatan, Domherregatan, antagen 2013 
(ca 12 tomter)

Området ligger i anslutning till ett område som föreslås 
för skola/service/samlingslokaler (s11). I första hand ser 
kommunen det området som lämpligt för förskoleverksamhet. 
En dagvattendamm är också planerad i samma område (d5). 
Vägen mellan Domherregatan och Tryffelgatan kommer även 
fortsättningsvis att vara stängd för genomfartstrafi k. Precis norr 
om området ligger Grövleplanen med fotbollsplan, pulkabacke 
och motionsslinga i nära anslutning. Planområdet består till 
största delen av ett grönområde med periodvis mycket stående 
vatten. 

B6 – Bymans hage, antagen 2011 (ca 20 tomter)

Bymans hage ligger naturnära i södra delen av Färjestaden i 
nära anslutning till Norra Sandåsgatan och Runsbäcksvägen. 
Planen för området tillåter upprättande av ca 20 tomter. 
Infrastrukturen i området är utbyggd och planen är under 
genomförande. Ca hälften av tomterna i området är sålda. 
På sikt är det önskvärt att området får bättre anslutning till 
Färjestadens gång- och cykelvägnät.

B7 – Björnhovda 1:27, norr om Storgatan, antagen 2012 
(ca 12 tomter)

Planområdet ligger på rudimentär oanvänd mark utmed 
Storgatan och i nära anslutning till viktiga motortrafi kleder 
som väg 136 och nya Möllstorpsvägen. Området är planerat för 
utbyggnad med 12 tomter.  På sikt är det önskvärt att det blir 
gång- och cykelväg utmed hela Storgatan (se område g/c2). 

B8 – Björnhovdatäkten, antagen 2011 (ca 24 lägenheter)

Planen tillåter fl erbostadshus för lägenheter i tre våningar längs 
Storgatan i Färjestaden. Bebyggelsen föreslås att placeras runt 
ett väl defi nierat gårdsrum där det skapas en möjlighet för de 
boende att mötas på lika villkor. Planen möjliggör också en 
utvidgning av befi ntliga fastigheter, säkrandet av cykelväg 
och dagvattenledning. Planområdet är beläget i korsningen 
Möllstorpsgatan och Storgatan, på gränsen mellan de centrala 
delarna av Färjestaden och den mer glest bebyggda delen av 
Färjestaden i öster. 
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B9 – Norra Hamnplan, antagen 2008 
(bostäder och verksamheter)

Norra Hamnplan ligger mycket centralt och i anslutning till 
Kalmarsund. Planområdet ligger i norra delen av hamnen 
och omfattar ca 8000kvm. Syftet med planen är att skapa 
fl erbostadshus i högst sex våningar i norr och två till fyra i 
väster repektive öster. Bebyggelsen föreslås innehålla en bland-
ning av funktioner såsom bostäder/småsklig handel/galleri/
museum/hantverk/hotell/restaurang/kontor/ kulturändamål 
eller båtklubb/gästhamnsservice. Precis norr om planerad 
bebyggelse har båtklubben sina lokaler och bastu. Längre 
norrut ligger Färjestadens Dämme samt en gång- och cykelväg 
(g/c5) som är tänkt att gå från planområdet och ändå upp till 
brofästet.

BOSTÄDER

b (föreslagna områden)

b1 – Tingsplan och Beijers 
(ca 70 lägenheter och verksamheter)

Se även område v2. Området är en del av centrala Färjestaden 
och utgör kopplingen mellan Södra Hamnplan, Storgatan 
och Ölands köpstad. Området fi nns med i Planprogram för 
Färjestaden 1:153 m.fl . 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 (se v2).

 - 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 (ca 20 lägenheter)

Enligt planprogrammet tillåts bostäder i fl erbostadshus på mel-
lan två och fyra våningar. Söder om bebyggelsen föreslås en 
parkering, vilket betyder att befi ntliga fl erbostadshus öster om 
den föreslagna bebyggelsen delvis får behålla sin havsutsikt. 
Området ligger lågt i förhållande till havsnivån och åtgärder för 
att höja sockelhöjden kan komma att behövas. Området fi nns 
med i Planprogram för Färjestaden 1:153 m.fl .

 - 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.

b3 – Öster om Äppelvägen (ca 5 bostäder)

Området utgörs av ett skogsområde i form av en 50-70 meter 
bred och ca 150 meter lång remsa utmed Äppelvägens östra 
sida. Remsan sträcker sig från Skogsgatan i norr till Tulpanga-
tan i söder. Området består av blandad skog med ädellövinslag. 
Söder om det föreslagna området för bebyggelse fi nns nya 
exploateringsområden samt sporthall och hälsocentral.

 - Bevarande av skogsområdet väster om Äppelvägen är en 
förutsättning för planeringen av området.

 - En inventering av värdefulla träd ska göras i samband 
med planläggning, målet ska vara att bevara så många träd 
som möjligt och i första hand i den del som ligger utmed 
Äppelvägen.

 - Ny bebyggelse bör ligga i anslutning till Gullvivegatan.

 - Cirka fyra tomter är maximal exploatering för delområdet. 

b4 – Mellan Skogsgatan och Järnvägsgatan (ca 5 bostäder)

Det föreslagna området kan ses som en fortsättning av området 
strax norr om, utmed Tryffelgatan och Domherregatan. 

 - Dagvattenfrågan är extra viktig att utreda i området. 
Tillräckliga åtgärder för att samla upp och leda bort 
befi ntligt vatten är en förutsättning för exploatering av 
området.

 - Ett släpp i nordsydlig riktning ska fi nnas genom området 
som ansluter till den remsa med skog som fi nns norr om 
Skogsgatan.

 - Bebyggelsen ska följa kringliggande struktur och 
utformning ska följa samma mönster som området västerut 
utmed norra delen av Södra Sandåsgatan. 

b1

b2

n1v3

Storgatan

R
unsbäcksv

No
rra

 

Hamnen

Skansen

0́ 200 Meter
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b5 – Vid sporthallen (ca 2 fl erbostadshus)

Området kan bli aktuellt för antingen service, i första hand 
förskola, eller bostäder. Befi ntliga vägar av god standard fi nns 
runt det föreslagna området. Området som föreslås är idag 
naturmark.

 - Flerbostadshus i fl era våningar kan vara lämpliga i norra 
delen av området med tanke på kopplingen till sporthallen 
och dess utformning.

 - En infartsväg från Södra Sandåsgatan eller norrifrån från 
sporthallen kan bli aktuell. Om tillfart ska ske från Södra 
Sandåsgatan kan en breddning av vägen behövas utmed det 
föreslagna området

 - Intilliggande och eventuell ny tillkommande bebyggelse 
måste beaktas i samband med utformning.

 - Husen får vara högst fyra våningar höga.

b6 – Runsbäckstäkten (ca 15-20 bostäder)

Det föreslagna området ligger i nära anslutning till de nya 
bostadsområdena söder om Järnvägsgatan och vid Bymans 
hage (se omr. B5 och B6) i södra delen av Färjestaden.

 - Dragningen av Förbifart Färjestaden måste beaktas i 
samband med planeringen av området.

 - Vattenförhållandena i området måste utredas innan 
exploatering kan bli aktuell.

 - Exploatering av området ska även bekosta en 
dagvattendamm för uppsamling av vatten österifrån.

 - Området kan tåla en exploatering av ca 15-20 tomter 

b7 – Runsbäckskurvan (ca 10 bostäder)

De öppna markområdena norr om Runsbäcksvägen består 
idag främst av gräs och buskvegetation. Ett par olika planan-
sökningar fi nns i området. En samplanering av det föreslagna 
området b7 är önskvärd.

 - Området är lämpligt för villabebyggelse.

 - Exploatering av området (b7) samt kringliggande 
exploateringsområden (b11 och b6) ska hjälpas åt att se till 
att goda förbindelser för fotgängare och cyklister fi nns från 
aktuella områden och vidare in mot Färjestadens centrum.

b8 – Skogsby östra (ca 5 bostäder)

Området i östra delen av Skogsby lämpar sig väl för utbyggnad 
av bostäder. Det föreslagna området ligger öster och norr om 
Norregårdsgatan på ett litet skifte odlingsmark. I södra delen 
av området fi nns en befi ntlig byggnad. Norr om Norregårdsvä-
gen fi nns ett område med lövträd och där marken är sank.

 - Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma utmed befi ntlig 
väg, på öster sida om Norregårdsvägen.

 - Bebyggelsen ska placeras så att minimal yta jordbruksmark 
behöver tas i anspråk.

 - I andra hand kan områdena norr om Norregårdvägen 
exploateras.

 - Siktlinjer österut ska bevaras genom släpp i befi ntlig 
bebyggelse.

b9 – Torslunda norra, utmed väg 136 (ca 20 bostäder)

Området ligger i första hand väster om väg 136 och som en 
förlängning av bebyggelsen öster om vägen, i norra delen av 
Torslunda. Det föreslagna området består av mindre skiften 
odlingsmark som kantas av trädridåer. I norr ansluter och 
överlappar området ett planerat utbyggnadsområde för verk-
samheter. Idag fi nns en blomsterhandel och en restaurang norr 
om det föreslagna utbyggnadsområdet för bostäder.

 - Bebyggelsen kan uppföras efter det att förbifartsvägen förbi 
Skogsby och Färjestaden är utbyggd eller färdigplanerad.

 - Nya bostäder ska hålla minst 30 meter från förbifartens 
vägområde.

 - Bebyggelsen kan ligga utmed väg 136 i en eller två rader.

 - Trädridåer och siktlinjer i väst-östlig riktning ska bevaras i 
mesta möjliga mån i samband med utbyggnad av området.

b10 – Torslunda östra (80-100 bostäder)

Området ligger i östra delen av Torslunda, öster och nordost 
om Torslunda skola. I söder avgränsas det föreslagna området 
av Kåtorpsgatan och i norr av vägen mot Snövits väg och 
Arontorp. Området är ca 30 hektar stort och innehåller stora 
arealer med bevarandevärd natur. En mer ingående beskrivning 
av området fi nns i Planprogram för Torslunda 2:24 m.fl . från 
2009.

 - Bebyggelsen kan vara tätare i den södra delen av området.

 - Bebyggelsen ska vara i form av villor med stora tomter 
1200-3000 kvm.

 - Nya bostäder ska underordna sig befi ntlig natur.
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b11 – Öster om länsväg 943 (ca 15 bostäder)

Området ligger i dag delvis på en mindre bit odlingsmark 
och delvis i ett skogsområde med blandad lövskog. I väster 
avgränsas området av Kustvägen (väg 943) mellan Färjestaden 
och Mörbylånga och i söder och öster av odlingsmark. I norr 
begränsas det föreslagna området av Knaps väg som också 
pekas ut som en sträcka som ska utgöra en del av en tillgänglig 
passage för allmänheten (se p2).

 - Trädridåer ska bevaras i området, speciellt viktigt är det 
att bevara natur ut mot kustvägen väster om området för 
omhändertagande av dagvatten.

 - Ny bebyggelse kan vara i form av villabebyggelse med 
liknande gatustruktur som i området norr om det föreslagna 
området utmed Knaps väg.

 - I samband med exploatering av området ska 
utformningen och skötseln av område p2 säkras så att en 
tillgängligpassage utmed områdets norra gräns fi nns.

b12 – Runsbäck södra

Området söder om befi ntlig bebyggelse i Runsbäck består av 
varierad skog (se även område n8) med allt från renodlade 
planterade granskogsområden till fl erskiktad öppen ädellöv-
skog. Ett fl ertal vägar och traktorvägar fi nns från väg 943 
ner vinkelrätt ner mot vattnet. Dessa försörjer vissa mindre 
bostadsområden och fritidsbebyggelse som fi nns i anslutning 
till området idag. Den bebyggelse som fi nns har kommit till 
genom enstaka bygglov och förhandsbesked så behov av ett 
större grepp i delar av området fi nns. Delvis är marken väldigt 
sank speciellt i de delområden som består av alskog. Kommu-
nen motiverar det föreslagna området som ett viktigt område 
för tätortsutveckling av Färjestadens tätort. Det föreslagna 
området ligger på jordbruksmark snarare än på skogsbevuxen 
mark eftersom naturvärdena uppskattas som höga i området (se 
område n8)

 - Naturvärden ska beaktas i samband med planläggning och 
vegetation i trädskiktet ska sparas.

 - I den västra delen är befi ntligt granskogsområde och 
blandskogsområde bäst lämpade för exploatering ur 
naturvärdessynpunkt.

 - Ny bebyggelse ska i första hand tillkomma i anslutning till 
redan befi ntligt bebyggelseområde.

 - Dagvattenfrågan ska beaktas och utredas i samband med 
planläggning.

 - Höjden över havet ska beaktas i samband med 
planläggning.

 - Detaljplaneläggning är en förutsättning för att ny 
bebyggelse ska få tillkomma i området.

 - I samband med detaljplaneläggning ska vägar samordnas 
för att minimera antalet utfarter på väg 943 som är en del 
av det prioriterade vägnätet (enligt trafi kverket).

 - Strandskyddet ska alltid beaktas i samband med planering 
i området.

 - Värdering av värdet på jordbruksmark ska föregå 
planläggning.

b13 – Möllstorpsgatan vid bron (ca 5 bostäder)

Det föreslagna området ligger utmed Möllstorpsgatan i nära 
anslutning till industriområdet vid brofästet. 

 - Avstånd och avskärmning mot befi ntligt (V1) och planerat 
(v8) industriområde ska beaktas.

 - Tillräcklig yta för de dammar (D4) som fi nns i detaljplanen 
måste säkras innan det kan bli aktuellt med utbyggnad av 
det föreslagna området.

 - Bebyggelsen ska ligga i en rad utmed vägen och anslutas 
från Möllstorpsgatan.

 - Bebyggelsen ska vara villabebyggelse som ligger i linje 
med vägen.

b14 – Norr och väster om Åkervägen 
(ca 40 villor och 200 lägenheter)

Området ligger öster om Möllstorpsgatan och är idag jordbruk-
smark. Området är känsligt för höga nederbördsmängder och 
vatten brukar bli stående i odlingsmarkens västra del under 
stora delar av året. I södra delen mot Storgatan ska det fi nnas 
utrymme för verksamheter i första hand.

 - Inom området ska det fi nnas en lösning med tillräcklig 
kapacitet för att ta hand om det vatten som kommer från 
jordbruksmarken österifrån. Dessutom ska en del av ytan 
kunna användas för serviceändamål, i första hand skola.

 - Bostäder inom området ska vara villabebyggelse i den 
västra delen och med möjlighet till för fl erbostadshus i den 
östra delen.

 - I samband med planeringen av det föreslagna området 
måste kommunen också samordna planerna med de 
föreslagna områdena s1, g/c7, d1, n7 och v4.
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b16 – Knottvägen (ca 5 bostäder)

Ett planprogram har tagits fram för området nere vid Runsbäck 
22:1 i Södra delen av Färjestaden. Området består av fl erskik-
tad lövskog med inslag av barr och hänsyn till naturvärden ska 
tas i samband med detaljplanering. Det fi nns ett fornminnes-
område i det aktuella planprogramsområdet som ska beaktas i 
samband med planläggning. Utmed Knottvägen och Sländvä-
gen fi nns annars goda förutsättningar för att komplettera med 
ett antal tomter i anslutning till den befi ntliga vägen. 

 - Myggvägen måste förlängas och byggas ut om ytterligare 
bebyggelse västerut ska kunna tillkomma.

 - Naturvärden och fornminnen ska beaktas i samband med 
detaljplaneläggning.

b17 – Norr om Storgatan (ca 15 bostäder)

Området ligger öster om brandstationen och Björnhovda by, 
precis norr om Storgatan. Områdets norr begränsning utgörs 
av den bebyggelse som fi nn utmed norra sidan av Evedalvägen 
och i väster begränsas det föreslagna området av Åkervägen 
och det föreslagna området för brandstationens utveckling (r1). 

 - Området ska tillåta bostäder i blandad form med villor, 
parhus eller fl erbostadshus.

 - Verksamheter ska tillåtas speciellt utmed Storgatan.

 - Evedalsvägen kan användas som tillfartsväg.

b18 – Öster om Svampområdet (ca 10 bostäder)

Öster om Svampområdet föreslås utveckling av bebyggel-
seområdet med ett antal tomter. Den föreslagna marken är 
kommunal. Det föreslagna området ligger delvis på öppen 
mark och delvis på skogsmark med i första hand barrskog.

 - Anslutning till området kan ske via Skogsvägen.

 - Strukturen i området ska knyta an till strukturen i 
Svampområdet.

b19 – F.d. Däckroy-tomten (ca 60 bostäder) – se även v9

Platsen ansluter till Storgatan som är Färjestadens huvudgata 
för service och en mindre villagata i söder med småskalig 
bebyggelse och närhet till idrottsplatsen. Större delen av 
platsen består av hårdgjord markyta, mestadels asfalt. En 
betydande del av området är bebyggt och befi ntlig bebyggelse 
är större lagerlokaler, och verksamhetslokaler samt en gammal 
fristående villa.

 - Det föreslagna området lämpar sig för tät bebyggelse med 
blandade bebyggelsetyper. 

 - Platsen ska förtätas och skapa förutsättningar för en 
blandning av funktioner, såsom bostäder, gärna lägenheter, 
och verksamheter.

 - Verksamheter ska möjliggöras på entréplan utmed 
Storgatan och eventuellt på fl er lämpade platser inom 
området.

 - Bebyggelsen ska understryka terrängens olika 
höjdskillnader med en sakta sluttning från öster till väster. 

b20 – Vasatomten

Delar av området används idag som boende av kommunens 
LSS-verksamhet. I det föreslagna området fi nns stora oanvända 
ytor. Vasatomten ligger i nära anslutning till Kalmarsund och 
Granudden. Stora delar av området är gräsyta som sköts av 
kommunen.

 - Förutsättningar för en förtätning av platsen kan bli aktuell i 
samband med planering.

 - Platsen lämpar sig väl för bostäder men även för olika 
serviceverksamheter och boenden.

b21 – Möllstorp västra

Området ligger väster om väg 958 som löper förbi Ölands 
djur- och nöjespark. Det föreslagna området ligger en bit in 
från vägen. Vegetation och markförhållanden varierar från 
öppen jordbruksmark i öster till blandskog i den västra delen. 
Marken sluttar lätt västerut men i västra delen av området fi nns 
en brantare kant i samma riktning. Skogen i västra delen består 
huvudsakligen av löv med visst inslag av barr. Öppna delar och 
gläntor fi nns på fl era håll i skogsområdet. Norr och söder om 
området fi nns planterad skog.

 - Eventuella störningar från Ölands- djur och nöjespark ska 
beaktas i samband med planering av området.

 - Området lämpar sig i första hand för bostäder.

 - Förekomsten av bevarandevärda skogsområden och träd 
ska utredas i samband med detaljplaneskedet.

 - En koppling norrut till Saxnäs kan bli aktuell från det nya 
området för att möjliggöra genomfart.

 - Kantzonerna mellan åker och skog är viktiga att bevara.

b22 – Örkullen västra

Se b22 i kartan för Algutsrum/Glömminge

b23 – Björkedal

Se b23 i kartan för Algutsrum/Glömminge
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b24 – HållBARplats Järnvägsgatan 
(ca 120 bostäder inkl. fl erbostadshus)

Aktuellt förslag till detaljplan tillåter ca 100 tomter för 
bostäder. Möjlighet till upprättande av fl erbostadshus fi nns 
i planområdets norra del. Planen tillåter också byggande 
av skola, förskola eller serviceboende på vissa delar utmed 
Järnvägsgatan. Planområdet ligger i en expansiv del av Fär-
jestaden och i nära anslutning till sporthall och andra planerade 
bostadsområden.
Inom området ryms områdena D2, s5 och s6.

 - Utformningen av dagvattendammar (D2) och möjligheten 
att bygga skola, förskola eller äldreboende är viktiga 
att beakta i samband med upprättande av detaljplan för 
området.

b25 – Joels udde/Snäckstrand 
(ca 10 bostäder (ca 20 inkl. angränsande områden))

Snäckstrand och Joels Udde är det första bostadsområdet söder 
om brofästet. Fortfarande används de fl esta husen i området 
som fritidshus med en omvandling till permanentboende är på 
gång. Handelsområdet vid brofästet och träffpunkt Öland bi-
drar till att kommunikationerna och möjligheterna till handel är 
goda. Planförutsättningar fi nns för ytterligare drygt 20 bostäder 
i planen som har arbetsnamnet, detaljplan för Björnhovda 7:9 
m.fl . Joels Udde.

 - Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed kuststräckan 
(g/c5) ska beaktas i samband med detaljplan i området.

DAGVATTENDAMMAR

D (planerade områden)

D3 – Söder om Storgatan

Dammen är tänkt för uppsamling av dagvatten från området 
väster om väg 136 och söder om Storgatan. Precis norr om 
dammen fi nns bostadsbebyggelse utmed Storgatan och i söder 
och öster gränsar den till utbyggda och planerade delar av 
Färjestadens industriområde.

D4 – Brofästet (Detaljplan för del av Algutsrum 20:10, 
Brofästet östra delen, 2009)

Dammen fi nns med i detaljplanen för industriområdet vid 
Brofästet. Markberedskap ska fi nnas för ytterligare en mindre 
dagvattendamm i an  slutning till området precis öster om 
detaljplanelagt område.

DAGVATTENDAMMAR

d (föreslagna områden)

d1 – Väster om Åkervägen

En större dagvattendamm behövs för att samla upp vatten 
öster ifrån innan det når bebyggelsen i områden Möllstorp och 
Snäckstrand i norra Färjestaden.  Ofta blir vatten stående öster 
om Möllstorpsgatan och källare i området väster om gatan 
svämmar över vid höga fl öden.

 - dagvattendamm(/ar) med tillräcklig kapacitet ska planeras 
in i området innanför Nya Möllstorpsgatan. Exakt placering 
av damm(/ar) ska utredas i samband med detaljplanerande 
av området.

 - Utbyggnad av området och hela området innanför 
Åkervägen och ner till Storgatan i söder ska ske genom 
exploateringssamverkan.

 - Estetisk utformning (användarvänlighet, tillgänglighet, 
säkerhet och rekreationsvärden), kapacitet att samla vatten 
(teknisk utformning) och förmåga att ta upp näringsämnen 
ska beaktas i samband med utformningen av dammen.

 - I samband med planeringen av det föreslagna området 
måste kommunen också samordna planerna med de 
föreslagna områdena b14, g/c7, s1, n7 och v4.

d3 – Söder om Skogsgatan

Området söder om Skogsgatan ligger lågt och brukar 
översvämmat av dagvatten. Inte minst i den del som ligger i 
anslutning till Skogsgatan fi nns det som regel stående vatten. 
Den planerade dammen längre norrut vid Tryffelgatan kan i 
viss mån avhjälpa de problem med höga vattennivåer som fi nns 
söder om Skogsgatan men ytterligare kapacitet kan krävas för 
att på sikt kunna ta hand om höga vattenfl öden. Området ligger 
idag i ett skogsområde med bl.a. klibbal och en del inslag av 
barrträd längre söderut. Idag är området svårtillgängligt, dels 
pga. stående vatten men också pga. den täta skogen.

 - Utformningen av dammen ska göras på ett sätt så att det 
föreslagna området blir mer tillgängligt för allmänheten.

 - Viss vegetation ut mot intilliggande bebyggelse ska 
bevaras.

 - Estetisk utformning (användarvänlighet, tillgänglighet, 
säkerhet och rekreationsvärden), kapacitet att samla vatten 
(teknisk utformning) och förmåga att ta upp näringsämnen 
ska beaktas i samband med utformningen av dammen.
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d4 – Runsbäckstäkten

I Färjestadens sydöstra utkanter krävs en uppsamling av det 
vatten som kommer från jordbruksmarkerna sydost om det 
föreslagna området.

 - Dammen kan fi nansieras i samband med planläggning av 
omgivande områden, exempelvis område b6.

 - Estetisk utformning (användarvänlighet, tillgänglighet, 
säkerhet och rekreationsvärden), kapacitet att samla vatten 
(teknisk utformning) och förmåga att ta upp näringsämnen 
ska beaktas i samband med utformningen av dammen.

d5 – Tryffelgatan (detaljplan antagen 2013), 
alt. Norr om Grövlegatan

Om dammen byggs kommer den att ligga i nära anslutning 
till planerad förskola och ny bebyggelse utmed Tryffelgatan. 
Området har tidigare haft problem med stående vatten speciellt 
söder om den planerade dammen. Problemet med att bygga 
dagvattendammen på den angivna ytan är att grundvattnet är 
högt och att kapaciteten som dagvattenmagasin därmed blir 
begränsad. Alternativt kan dammen hamna norr om Grövlega-
tan istället på ytan precis nedanför den backe som används som 
pulkabacke om vintrarna.

 - Förskolan ska beaktas i samband med placering söder om 
Grövlegatan.

 - Om dammen placeras norr om Grövlegatan ska befi ntlig 
pulkabacke beaktas och dess framtida användning säkras.

 - Estetisk utformning (användarvänlighet, tillgänglighet, 
säkerhet och rekreationsvärden), kapacitet att samla vatten 
(teknisk utformning) och förmåga att ta upp näringsämnen 
ska beaktas i samband med utformningen av dammen.

d6 – Tallhöjden

Det föreslagna området för dammen ligger i anslutning till 
de föreslagna områdena vid Tallhöjdens aktivitetsområde där 
föreslagna områden för fritidsaktiviteter och park fi nns (f1 och 
n2). Det föreslagna området för dammen är tänkt att kunna bli 
av och naturligt integreras i utvecklingsområdet för fritidsakti-
viteter och park. 

 - Dammen ska integreras i ett parkområde med tillgänglig 
natur

 - Estetisk utformning (användarvänlighet, tillgänglighet, 
säkerhet och rekreationsvärden), kapacitet att samla vatten 
(teknisk utformning) och förmåga att ta upp näringsämnen 
ska beaktas i samband med utformningen av dammen.

d7 – Dagvattendammar vid industriområdet

Det föreslagna området är omfattande och skapar föreutsätt-
ningar för en rad alternativa placeringar av ett dagvatten-
magasin. I norra delen av det föreslagna området och utmed 
Storgatan har vatten blivit stående vid ett fl ertal tillfällen då 
fl ödena varit höga. Tanken är att samla upp dagvattnet och jäm-
na ut fl ödena för att inte alltför stora regnmängder åt gången 
ska nå området kring industriområdet och söder om det. En 
alternativ eller kompletterande lösning skulle kunna vara att 
samla vattnet österifrån landborgskanten i ett dike utmed den 
mindre väg där den föreslagna passagen p7 löper. Ett öppet 
dike skulle i viss utsträckning fördröja vattnet och dessutom 
samla vattenfl ödet innan det leds vidare ner till någon av de 
föreslagna eller planerade dammarna.

 - Ett större område har avsatts än vad som kommer att 
behövas, den mest troliga placeringen inom området är i 
antingen den norra delen ut mot Storgatan eller i den södra 
delen i anslutning till befi ntligt industriområde.

 - Dagvattendamm ska prioriteras högre än föreslagen 
utveckling av verksamheter/industriändamål (v5) i det 
angivna området (d7).

d8 – Öster om Svampområdet

Öster om Svampområdet fi nns en föreslagen yta för bevarande 
av natur (n6) och ett föreslaget utvecklingsområde för fritid 
(f3), där en utbyggnad av befi ntligt motionsspår är planerad. 

 - Det föreslagna området kan integreras med naturen (n6) 
och den tänkta utvecklingen av fritidsområdet (f3) på ett 
naturligt sätt som är tilltalande för besökare och motionärer 
i området.

 - Funktionen som dagvattenmagasin prioriteras före andra 
intressen i området (f3 och n6). Kommunen ser dock 
ingen motsättning mellan intressena och har för avsikt 
att eftersträva en utformning som integrerar de olika 
funktionerna. 

 - Estetisk utformning (användarvänlighet, tillgänglighet, 
säkerhet och rekreationsvärden), kapacitet att samla vatten 
(teknisk utformning) och förmåga att ta upp näringsämnen 
ska beaktas i samband med utformningen av dammen.

d9 – HållBARplats Järnvägsgatan 

Ett stillsamt fl öde genom området är planerat med mindre 
utjämningsdammar utmed sträckan. Höjdskillnaden inom 
området på ca 6 meter används för att få ett jämnt fl öde och 
maximal rening av dagvatten. Ett permanent vattenfl öde säkras 
genom pumpning. Dagvattensystemet ska omhänderta såväl 
dagvatten som skapas inom området som det vatten vilket 
rinner mot recipienten Kalmarsund.

 - Ytterligare en mindre dagvattendamm fi nns med i 
detaljplanen för HållBARplats Färjestaden söder om 
Järnvägsgatan (se D2). Dammen är planerad i områdets 
södra del i samband med utbyggnadsetapp två.

FRITIDSOMRÅDEN

f (föreslagna områden)

f1 – Tallhöjden och söderut

Området anknyter till de befi ntliga idrottsanläggningarna vid 
Tallhöjdens IP där det idag fi nns tre fotbollsplaner (varav en 
konstgräsplan) och en tennishall med två banor. I söder knyter 
området an till sporthallen och det nya aktivitetsområdet 
(se område f2). Området är tänkt att utvecklas även som 
naturområde (se område n2). Väster om området fi nns ett 
föreslaget utvecklingsområde för service (s8), i första hand för 
samlingslokaler.

 - Området är tänkt att utvecklas som ett stråk/område för 
aktiviteter och parkområde.

 - Stråket ska öppnas upp i rumsbildningar där möjlighet till 
utövande av aktiviteter ska fi nnas.

 - Området ska på ett bra sätt knyta samman Tallhöjdens 
aktivitetsområde med det nya aktivitetsområdet vid 
sporthallen.FÖ
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f2 – Aktivitetsområdet vid Järnvägsgatan

Aktivitetsområde i anslutning till Sporthallen och vårdcentra-
len. Området ligger i ett nyligen utbyggt bostadsområde för 
villabebyggelse och fl erbostadshus som dessutom innefattade 
byggande av en vårdcentral.

 - Området ska vara av varierande karaktär och attrahera 
människor i alla åldrar och olika målgrupper.

 - Området ska kopplas på lämpligt sätt till kringliggande 
bebyggelse. Viktigt att beakta i samband med planerandet 
av området blir risken för ljud- och ljusstörningar från 
aktivitetsområdet. Störande aktiviteter bör förläggas så 
långt från bostadsområdena som möjligt.

f3 – Utökning av motionsslingan

Den befi ntliga motionsslingan norr om Svampområdet utvidgas 
för att få ett längre sammanhållande motionsspår ner på östra 
sidan av Svampområdet. 

 - Trygghetsaspekten för motionärer är central i samband med 
utökande av befi ntlig motionsslinga.

f4 – Skridskobana/grusplan vid Äppelvägen

Platsen mellan bostadsområdet, B3 och det föreslagna 
bebyggelseområdet, b3 är en liten grusfotbollsplan för lek 
och aktiviteter, som är av betydelse för de boende i området. 
Platsen används framför allt vintertid som skridskobana. Be-
lysning fi nns i anslutning till planen, vilket gör den användbar 
vintertid.

 - Platsen får en viktig betydelse i en växande del av 
Färjestaden och ger möjligheter till vintersport i 
Färjestadsområdet. 

 - Den befi ntliga gång- och cykelvägen genom området ska 
värnas.

GATOR/VÄGAR

g (föreslagna sträckor)

g1 – Tillfart Träffpunkt Öland

De föreslagna vägsträckningarna innebär förutsättningar för 
förbättringar av trafi ksituationen kring trafi kplats Färjestaden 
och korsningen mellan väg 137 och väg 958 upp mot Saxnäs 
och Strandskogen. Dels föreslås en möjlig avfart från befi ntlig 
trafi k (eventuellt endast kollektivtrafi k) som kommer västeri-
från över bron och ska in till Träffpunkt Öland. I samband med 
befi ntlig kontrollplats väster om befi ntlig avfart, alternativt i 
anslutning till befi ntlig avfart från väg 137, skulle en avfart 
kunna skapas för att underlätta för kollektivtrafi ken att ta sig 
in till Träffpunkt Öland utan att behöva ta sig via rondellen vid 
Trafi kplats Färjestaden.

Norr om vägen föreslås en ramp som skulle underlätta utfarten 
på väg 137 österifrån och från den korsande väg 958 norrifrån.

 - De föreslagna vägsträckorna ska underlätta utvecklandet 
av en väl fungerande knutpunkt för kollektivtrafi ken i 
anslutning till trafi kplats Färjestaden.

 - Busshållplats för kollektivtrafi k mot Kalmar ska på sikt 
skapas norr om väg 137. 

 - En fungerande passage för g/c-trafi ken ska skapas 
under eller över vägen i samband med utbyggnaden av 
busshållplats och ramp norr om väg 137.

g2 – Förbifart Färjestaden

Den planerade förbifarten skulle börja i anslutning till 
trafi kplats Algutsrum och sedan löpa väster om väg 136 förbi 
området vid kvarnarna (Almérs) och vidare runt Färjestaden 
ner till länsväg 943 mot Mörbylånga. En trafi kutredning har 
gjorts som tidigare har arbetat med två alternativa korridorer 
inom vilka vägsträckningen skulle gå. I översiktsplanen har 
kommunen valt att endast redovisa den korta av de två korrido-
rerna. Mellan den planerade förbifarten och den befi ntliga väg 
136 uppstår ett mellanrum där odlingsmarken blir avskuren och 
minskar i brukningsvärde.

 - Projektet är det som kommunen prioriterar högst av de 
större infrastrukturprojekt som är aktuella i Mörbylånga 
kommun.

 - Kommunen förespråkar den korta korridoren av de två 
alternativa korridorer som pekas ut i utredningen, bl.a. 
eftersom den inte skär av odlingslandskapet i lika hög 
utsträckning som en sträckning inom den längre korridoren 
skulle göra.

 - Kommunen är positiv till att förbifart Färjestaden kan 
byggas ut i etapper.

g3 – Förbifart Skogsby

Från förbifart Färjestaden fi nns en planerad avtagsväg förbi 
Skogsby. Delningen av vägarna skulle enligt föreliggande 
förslag ske ungefär i höjd med norra delen av Prästhagets 
naturområde (n5) och sedan gå parallellt med väg 136 och åter 
ansluta till denna söder om Skogsby och Ölands folkhögskola.

Förbifarten skulle skapa nya förutsättningar i Skogsby och 
Torslunda tätorter genom minskat buller och genomfartstrafi k 
med den barriäreffekt som det innebär för dessa samhällen 
idag.

 - Kommunen är positiv till en förbifart förbi Skogsby och 
Torslunda och dess effekt för utvecklingen i byarna längre 
söderut längs väg 136.

 - I samband med val av sträckning för förbifarten bör 
det alternativ väljas som tar bäst hänsyn till bevarandet 
av sammanhållna odlingsmarksskiften samt natur- och 
kulturmiljöer som är värda att bevara.

g7 – Nya Saxnäsvägen

Se område g7 i kartan för Algutrum/Glömminge
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GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

g/c (föreslagna sträckor)

Utbyggnad av cykelväg är en jämlikhetsfråga eftersom dessa 
riktar sig till alla målgrupper och inte bara de som har körkort 
och tillgång till bil. 

g/c1 – Skogsby till Talludden utmed Järnvägsgatan

En anslutning för cyklister från centrala Färjestaden upp till 
Skogsby är en högt prioriterat i samband med utbyggnaden av 
områdena kring Järnvägsgatan. Redan fi nns cykelväg utmed 
långa delstäckor men komplettering och utbyggnad krävs på en 
del kritiska ställen. 

 - Utbyggnadsbehovet är som störst på den västligaste delen 
av Järnvägsgatan från Brovägen och fram till Vårdcentralen 
vid Granitvägen.

 - Utbyggnad ska i mesta möjliga mån ske i samband med 
exploatering av kringliggande områden men kommunen 
måste gå in och komplettera på vissa sträckor.

 - Målet med sträckningen ska vara att hela gång- och 
cykelvägen i mesta möjliga mån ska följa ena sidan av 
Järnvägsgatan.

 - I väntan på permanenta lösningar kan det bli aktuellt med 
tillfälliga lösningar, exempelvis påmålade cykelfält, för att 
underlätta för cykeltrafi ken.

g/c2 – Kvarnarna till hamnen utmed Storgatan

Sträckan utmed Storgatan från Hamnplan och upp till kvarnar-
na vid Almérs är en högprioriterad sträcka för utbyggnad av 
cykelväg. Alternativa vägar fi nns utmed sträckans västra del 
för den som är beredd att ta en omväg längre söderut och ta 
sig genom befi ntliga bostadsområden. Problemet med denna 
alternativa väg är att det är svårt att orientera sig och veta var 
man hamnar.

 - I första hand behövs en säker överfart från Hamnplan över 
till Storgatan. 

 - Utmed den västligaste delen av Storgatan fi nns cykelväg 
till viss del men säkra och praktiska korsningspunkter för 
cykeltrafi ken saknas i samband med tvärgator.

 - På den östligaste delen upp mot kvarnarna är hastigheten 
70 km/h och en riktig cykelväg krävs som går parallellt 
med Storgatan, gärna i så nära anslutning som möjligt så att 
befi ntlig belysning kan nyttjas.

 - I väntan på permanenta lösningar kan det bli aktuellt med 
tillfälliga lösningar, exempelvis påmålade cykelfält, för att 
underlätta för cykeltrafi ken.

g/c3 – Skogsby till Kvarnarna utmed väg 136

Norrut från Skogsby och Torslunda mot kvarnarna och kors-
ningen med Storgatan där en större matvarubutik fi nns är det 
många som har behov av cykelväg. Idag cyklar många utmed 
sträckan, trots att det är förknippat med stor fara pga. den 
smala och högt trafi kerade vägen samt bilarnas höga hastighet. 
På vissa sträckor genom Skogsby fi nns gång- och cykelväg 
utbyggd. Längre norrut svänger cykelvägen av och går genom 
skolområdet vid Torslundaskolan. 

 - Cykelvägen bör vara separerad från väg 136.

 - Cykelvägen ska gå i så nära anslutning som möjligt till 
befi ntlig dragning av väg 136. 

 - Ansvaret för fi nansieringen av utbyggnad av cykelväg 
på sträckan ligger i första hand på Trafi kverket som är 
huvudman för vägen.

 - I samband med ev. utbyggnad av den planerade förbifarten 
förbi Färjestaden och minskade trafi kfl öden på väg 136, 
kan situationen och behovet ändras. Om vägens status 
ändras skulle nuvarande länsväg 136 kunna byggas om till 
bygata och fungera för blandtrafi k.

g/c4 – Kvarnarna till Algutsrum utmed väg 136

Sträckan mellan Färjestaden och Algutsrum är prioriterad 
för utbyggnad av cykelväg. Algutsrum är ett av kommunens 
mest befolkade samhällen och ligger på bara några kilometers 
avstånd nordost om Färjestadens tätort. Behovet av utbyggnad 
av cykelväg av god standard är stor eftersom många barn, 
ungdomar och äldre färdas utmed sträckan. Den södra delen 
av sträckan från kvarnarna (vid Almérs) ska kopplas på från g/
c2 och g/c3 och fortsätta norrut utmed befi ntlig väg 136. Den 
delen av sträckan är relativt fl ack och lättcyklad med vidsträck-
ta utblickar västerut över Kalmarsund. När g/c-vägen svänger 
av österut mot Algutsrum blir terrängen mer svårforcerad 
och sträckningen av den föreslagna g/c-vägen avviker från 
bilvägen. 

 - För den nordligaste delen in mot Algutsrum blir det viktigt 
att komplettera g/c-vägen med belysning eftersom den 
delsträckan annars kan komma att upplevas som otrygg.

 - Ansvaret för fi nansieringen av utbyggnad av cykelväg på 
sträckan utmed väg 136 ligger i första hand hos trafi kverket 
som är huvudman för vägen. Ansvaret för den norra delen 
upp mot Algutsrum ligger delvis hos kommunen.

 - Cykelvägen förutsätter utbyggnad av g/c-vägen utmed 
Storgatan (g/c2).

g/c5 – 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 två meter. På den mellersta delen av 
sträckan växer mest vass, ett stråk fi nns för fotgängare men 
detta översvämmas ofta under de delar av året då vattenståndet 
är högt. I norra delen av sträckan går g/c-vägen genom 
Möllstorps Camping. Campingens verksamhet skulle gynnas 
av att g/c-vägen blev utbyggd eftersom det skulle öka tillgäng-
ligheten till havet och centrala Färjestaden för campingens 
gäster. Norr om campingen skulle g/c-vägen fortsätta in på 
befi ntlig g/c-väg och den tunnel som fi nns under Brovägen.

 - g/c-vägen och vallen den byggs på ska utformas på ett sätt 
som möjliggör en ytterligare höjning i mån av framtida 
behov orsakade av stigande havsnivå.

 - Kommunen ser positivt på att delar av g/c-vägen som går 
via Joels udde och Snäckstrand kan delvis medfi nansieras i 
det detaljplanearbete som pågår i områdena.
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g/c6 – Färjkarlsleden

se område p1. En gång- och cykelväg utmed kusten som även 
kan fungera som en skyddsvall i framtiden. Utmed den plane-
rade g/c-vägen fi nns stora områden som ligger på nivåer lägre 
än två meter över medelhavsnivån inom vilka man riskerar 
omfattande skador på fastigheter och egendom i samband med 
att havsnivån höjs framöver.

 - g/c-vägen och vallen den byggs på ska utformas på ett sätt 
som möjliggör en ytterligare höjning i mån av framtida 
behov orsakade av stigande havsnivå.

 - Orienterbarheten utmed leden ska förbättras, exempelvis 
genom skyltning och avlägsnande av hinder som stenar och 
viss vegetation. 

g/c7 – Möllstorpslänken

Området ligger innanför Åkervägen som fungerar som en länk 
mellan rondellen vid Brandstationen och Brovägen och som 
tydligt avgränsar ett område som kommunen ser som lämpligt 
för framtida utveckling för bostäder, verksamheter och kom-
munal service. I samband med planeringen av ett så omfattande 
område är det viktigt att även ta beakta framkomligheten för 
oskyddade trafi kanter. Speciellt viktigt med tanke på det områ-
de i anslutning till Åkervägen (s1) som pekas ut som lämpligt 
för skola. En länk mellan Storgatan och upp mot Brovägens 
norra del saknas idag.

 - I samband med planeringen av den föreslagna sträckan 
måste kommunen också samordna planerna med de 
föreslagna områdena b14, n7, s1, d1 och v4.

 - Sträckningen bör gå i anslutning till planerat grönstråk (n7) 
och dagvattendammar (d1).

NATUROMRÅDEN

n (föreslagna områden)

n1 – Kring Skansen

Skansen är en gammal befästningsanläggning och en plats av 
stor historisk betydelse för Färjestaden. Själva skansen som 
anlades under början av 1600-talet är ca 200 meter i diameter. 
De lämningar som fi nns kvar av den gamla skansen består 
idag av vallar som är 12-26 meter breda och 0,2-4 meter höga. 
Skansen hade ursprungligen fem armar av vilka fyra återstår 
än idag. Skansen och den park som ligger i anslutning den är 
ett viktigt centralt beläget grönområde i västra Färjestaden. 
Kommunen äger marken precis söder om Skansen och sköter 
idag den sydöstra Skansenparken (Färjestaden 1:7). Den 
sydöstra delen av området är idag relativt otillgänglig, eftersom 
den är kuperad och ofta igenvuxen. Söder om Skansenområdet 
ligger idag en förskola som har utökat sin förskolegård västerut 
och på så vis blockerar passagen för allmänheten. I Skansen-
området fi nns idag ett hotell med tillhörande restaurang och 
spa-anläggning.

 - 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 från kommunens fastighet nordost 
om Skansenparken och vidare ut mot Storgatan.

 - Förskolans ska fl ytta sitt staket till tomtgränsen för 
att möjliggöra att allmänheten kan passera väster om 
förskolegården.

n2 – Tallhöjden och söderut

Området knyter an till Tallhöjdens IP, Ölands Friskola och 
samlingslokalen Ladan i norra delen av området. I den 
södra delen gränsar området till Järnvägsgatan och ett av 
Färjestadens mest expansiva områden öster om hälsocentralen. 
Området är idag så gott som fullständig otillgängligt på grund 
av dess täta vegetation. Framför allt markvegetationen är tät 
och svårgenomtränglig med mycket inslag av björnbär. Södra 
delen av området har en något mer öppen karaktär med inslag 
av större ädellövträd. Längre norrut är marken fuktigare och 
trädskiktet består till stora delar av klibbal. 

 - Äldre träd ska bevaras i samband med utveckling av 
området, speciellt ekarna i den södra delen av området och 
dungar av klibbal längre norrut.

 - Området ska vara ett parkområde med tillgänglig natur 
som integreras med aktiviteter, såsom en utvidgning av 
Tallhöjdens fritidsområde i norra delen.

 - Området är centralt beläget i Färjestaden och bör därför 
snarare ha karaktären av urban park än skogs- och 
naturområde.

n3 – Väster om Äppelvägen

Den gröna korridoren väster om Äppelvägen består av tät 
fl erskiktad vegetation av företrädesvis löv. Naturområdet är en 
remsa på mellan 30 och 60 meter från Järnvägsgatan i söder 
och ända upp till Storgatan i norr. I höjd med serviceboendet 
fortsätter den gröna korridoren rakt norrut väster om boendet 
medan vägen svänger svagt nordost. Grönområdet ligger i 
direkt anslutning till andra gröna områden längre västerut.

De blåmarkerade områdena visar kommunens mark i 
området

Det gröna området visar föreslaget parkområde kring 
Skansen i centrala Färjestaden
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 - Området väster om Äppelvägen ska lyftas som såväl 
spridningskorridor som rekreationsstråk i samband med 
exploateringar på östra sidan av Äppelvägen.

 - En medveten utgallring av träd och vegetation ska göras för 
att skapa ett dynamiskt grönområde.

n4 – Genom Svampområdet

Det gröna stråket löper parallellt med Järnvägsgatan. Den 
västra delen av stråket går ca 150 meter från Järnvägsgatan 
medan det längre österut blir längre avstånd ut till vägen. 
Stråket knyter an till en del av Färjestaden som genomgår 
omfattande förändringar och där trycket på exploatering är 
stort. Bevarandet och stärkandet av gröna stråk med koppling 
till området kring rondellen vid hälsocentralen är av stor 
betydelse för framtida utveckling. Större delen av stråket är 
idag framkomligt och används fl itigt av människor som rastar 
hunden eller som ska ta sig in mot centrum med cykel eller till 
fots.

 - Stråket ska på sikt kunna kopplas samman med den 
passage som är tänkt genom det nya området söder om 
Järnvägsgatan (se område p2).

 - Det gröna stråket ska ha en naturlik och relativt 
sluten karaktär för att hindra insyn från kringliggande 
bostadsområden och för att ge en omslutande känsla.

 - Området ligger i Färjestadens utkant och skötseln kan vara 
lägre prioriterad än i mer centralt belägna grönområden (se 
områdena n1 och n2).

n5 – Prästhaget

Lunden väster om Torslunda/Skogsby är ett viktigt närrekre-
ationsområde för de boende i dessa orter. Området har höga 
naturvärden samtidigt som det ligger i nära anslutning till 
bebyggelseområdet. Naturen är varierande och tät. I trädskiktet 
fi nns mycket ek men också ett fl ertal andra lövträslag. Skyltar 
fi nns som berättar om de olika trädarterna och deras egenheter. 
Buskskiktet och markskiktet är täta och området är till stora 
delar otillgängligt. Prästhaget används idag i stor utsträckning 
av skolan och förskolan i Torslunda och Skogsby. Ett utom-
husklassrum har byggts upp som används i undervisningen.

 - Skogen ska beaktas i samband med utbyggnad av förbifart, 
väster om Skogsby och Torslunda.

 - Skogen ska utvecklas och beaktas för utomhuspedagogik.

 - Delar av området kan göras mer tillgängliga genom 
planerad röjning och skötsel. Framförallt måste buskskikt 
och fältskikt öppnas upp. 

n6 – Östra Färjestaden 

Området ligger precis öster om svampområdet och söder om 
det planerade utvecklingsområdet för Färjestadens industriom-
råde. Norra delen av det föreslagna området består av lövskog. 
Ett smalt skifte fi nns insprunget mellan det föreslagna ut-
byggnadsområdet för industriområdet och tippen i Färjestaden 
vilken ligger precis söder om. Det skogsområdet är skyddsvärt 
för sina höga naturvärden och sitt goda läge i anslutning till 
kommande verksamheter. Söder om tippen fi nns också ett 
lövskogsområde med höga naturvärden. Området utgör en yttre 
gräns för hur lång bostadsbebyggelsen i Färjestaden bör växa.

 - Utmed hela det föreslagna området bör markerna 
tillgängliggöras med stigar som på sikt kan komplettera 

motionsspåret vid Grövlegatan och den planerade 
utbyggnad (f3) som fi nns av motionsspåret.

 - Området ska ha en naturlik karaktär men med tillgängliga 
stråk för allmänheten.

n7 – Möllstorpslänken 

Området ligger innanför Åkervägen som fungerar som en 
länk mellan rondellen vid Brandstationen och Brovägen och 
som tydligt avgränsar ett område som kommunen ser som 
lämpligt för framtida utveckling för bostäder, verksamheter 
och kommunal service. I samband med planeringen av ett så 
omfattande område är det viktigt att även ta beakta de gröna 
strukturerna så att man inte bygger bort möjligheten till att 
koppla samman viktiga stråk och grönområden i Färjestadens 
tätort. Den analys av övergripande grönstrukturer som gjorts 
i samband med arbetet med kommunens grönstrukturplan 
för Färjestaden, visar att det fi nns ett påtagligt behov av en 
grön länk från området söder om Storgatan och vidare norrut. 
Kommunen måste ha detta gröna stråk med sig i samband med 
planeringen av området och de andra utvecklingsområden som 
förslås i översiktsplanen på samma yta.

 - I samband med planeringen av det föreslagna området 
måste kommunen också samordna planerna med de 
föreslagna områdena b14, g/c7, s1, d1 och v4.

 - Det gröna stråket kan med fördel samordnas och 
kombineras med lösningar för infi ltration och 
fördröjningsmagasin för dagvatten (se d1).

 - Grönområdet bör vara mångfunktionellt och utformas så 
att det blir funktionellt, både som parkområde och som 
vattenväg för uppsamlat dagvatten.

 - Andelen hårdgjord yta ska minimeras i det föreslagna 
parkstråket.

n8 – Kustnära lövskogsområden – söder om Färjestaden

Utmed hela nordvästra kuststräckan fi nns stora sammanhäng-
ande områden med kustnära lövskog. Framför allt är det ädel-
övskog som dominerar ofta med ek i trädskiktet. Skogen är på 
många ställen fl erskiktad och med mycket grova träd, hålträd 
och död ved. Skogområdena utmed sträckan är omväxlande 
och förväntas innehålla ett fl ertal rödlistade arter.

 - I samband med eventuella exploateringar i kustnära 
lövskogar ska inventering alltid göras för att säkerställa 
bevarandet av befi ntliga naturvärden.

 - De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga 
natur- och upplevelsevärden.

 - På platser där ek och gran växer tillsammans fi nns behov 
av att utreda om det går att rensa bort gran då dessa annars 
riskerar att kväva ekar och andra ädla lövträd.

 - Områden med grova träd och stor andel död ved ska 
prioriteras för framtida utveckling av naturvärden.

n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör

Se område n9 i förslaget för Algutsrum/Glömminge.
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PROMENAD/PASSAGE

p (föreslagna sträckor)

p1 – Färjkarlsleden

Söderut från hamnen och Talluddens camping, fi nns möjlighet 
att röra sig utmed vattnet vidare mot Runsbäcksområdet i södra 
Färjestaden. Utanför campingen fi nns möjlighet att bättra på 
tillgängligheten för passagen utmed vattnet, för att tydliggöra 
att den ska vara öppen för allmänheten. Söder om campingen, 
utmed Kaptensgatans västra sida, ligger fem sjötomter som 
inte går att passera på strandsidan. Söder om dessa fastigheter 
fi nns en gång- och cykelväg som leder vidare mot Berggrens 
väg. Parallellt med Berggrens väg och Sundsvägen fi nns ett 
släpp mellan fastigheterna med en gång som kan användas för 
fotgängare och cyklister. Ute vid vattnet, mellan förlängningen 
av Berggrens väg och Sundsvägen, har en privat markägare 
blockerat framkomligheten bl.a. genom anläggandet av 
en tennisbana och upplag av block. Längre söderut från 
Sundsvägen fi nns också en passage utmed vattnet som har 
blockerats genom att ett antal block har lagts dit för att hindra 
tillgängligheten för allmänheten. För den som passerar blocken 
fi nns en skaplig, men vacker promenadväg söderut, hela vägen 
runt Runsbäck.
(se även g/c6)

 - Verka för att sträckan utanför Talluddens camping tydligt 
upplevs som och blir tillgänglig för allmänheten.

 - Tydligt markera och skylta hur man kan tas sig vidare från 
Talludden och via Kaptensgatan och vidare söderut utmed 
kusten. 

 - Tillgängliggöra sträckan utmed vattnet för fotgängare 
mellan Kaptensgatan och Sundsvägen genom gestaltning 
av den fysiska miljön. 

 - Förbättra vägkvaliteten och skylta sträckan som går 
västerut från Berggrens väg parallellt med Berggrens väg 
och Sundsvägen samt att se över kopplingen söderifrån från 
Sundsvägen.

 - Öka tillgängligheten nere vid vattnet söderut från 
Sundsvägen genom att avlägsna enkelt avhjälpta hinder 
och tydliggöra fortsättningen av gångväg utmed vattnet. 
En siktlinje mellan träden ned mot sundet kan vara ett sätt 
att locka och påminna om promenadens fortsättning utmed 
vattnet. 

 - Förbättra stigen hela vägen söderut via Sjöbackarna och 
förlängningen av Notvägen.

 - Behålla en tillgänglig passage på kommunal mark mellan 
hästhagarna vid kvarnen vidare mot det utfyllda öppna 
området längre söderut. 

 - Kommunen ska verka för att behålla och eventuellt köpa 
till strategiska markområden utmed sträckan.

 - Tillgängliggöra hela vägen söderut för att på sikt kunna 
knyta ihop passagen ner till campingen i Eriksöre och 
vidare söderut mot Mörbylånga.

 - Passage österut mot väg 943 ska säkras där befi ntlig 
sammanhållen bebyggelse tar slut i höjd med Stekelvägen.

p2 – Södra stråket

Från kusten nere i Runsbäck och upp mot kustvägen 943 fi nns 
idag möjlighet att röra sig genom skogsområden av varierande 

karaktär. Allt från ren granskog till alsumpskog och ädellöv-
skogområden samt diverse typer av blandskog fi nns represen-
terat utmed sträckningen. Vid kustvägen fi nns idag möjlighet 
att öppna befi ntligt elstängsel, för att sedan följa väg 943 en bit 
norrut innan man kan ta sig vidare österut genom Runsbäck. In 
till Knaps väg fi nns ett antal passager som kan följas och öster 
om området kring Knaps väg, fi nns ett skogsområde som skulle 
kunna tillgängliggöras för vidare passage mot Norra Sandåsga-
tan. Redan idag fi nns stigar, vilka tyder på att många väljer att 
promenera den här vägen. Efter att ha korsat Runsbäcksvägen 
går det att fortsätta genom Bymans hage och därefter ner på 
Norra Sandåsgatan, för att gå norrut, mot Järnvägsgatan. I höjd 
med det nya området söder om Järnvägsgatan, fi nns möjlighet 
att svänga vänster via hälsocentralen, mot centrala Färjestaden 
eller höger genom HållBARplats-området och vidare mot 
Järnvägsgatan. På sikt bör detta nya område kunna kopplas 
samman norr om Järnvägsgatan till befi ntliga gångstråk kring 
Svampområdet. 

 - Arbeta med kopplingen från kusten och österut, mot väg 
943.

 - Stråket ska beaktas i samband med eventuell exploatering i 
området (b11) söder om Knaps väg.

 - Det lilla skogsområdet öster om Knaps väg och väster om 
Runsbäcksvägen ska öppnas för att tillgängliggöra passage 
för allmänheten. Området kan bli en del av ett viktigt 
närrekreationsområde i en expansiv del av Färjestaden.

 - Arbeta med sträckan utmed Norra Sandåsgatan för att höja 
trafi ksäkerheten för oskyddade trafi kanter.

 - Skapa en koppling över Järnvägsgatan och en säker 
passage för oskyddade trafi kanter.

p3 – Skansenrundan

Speciellt under sommarhalvåret tillbringar besökare och Fär-
jestadenbor mycket tid nere i hamnområdet. Södra Hamnplan 
har vuxit och blivit ett ansikte utåt för hela Färjestaden. Många 
vill röra sig utmed vattnet och det är därför viktigt att denna 
passage upplevs som tillgänglig hela vägen. Kopplingen till 
andra sida Brovägen skulle kunna stärkas genom trafi kåtgärder 
och ny utformning öster om vägen. I samband med att bussta-
tionen försvinner, fi nns möjligheten att skapa någonting som 
stärker kopplingen mellan hamnplan och övriga Färjestaden. 
Norr om rondellen vid Köpstadens södra del fi nns en övergång 
för fotgängare och cyklister. Den som vill kan sedan fortsätta 
via Lokstallsgatan eller västra delen av Onkel Sams väg över 
Storgatan och vidare in i Skansenparken. Skansenparken är ett 
viktigt grönområde i Färjestaden pga. dess centrala läge och 
kultur- och naturvärden. Genom Skansenparken går det att ta 
sig vidare söderut mot Gullvivans förskola som idag har spärrat 
av vidare passage söderut genom att fl ytta ut sitt staket utanför 
fastighetsgränsen.

 - Stärka kopplingen mellan hamnområdet och övriga 
Färjestaden bl.a. genom att arbeta med markmaterial och 
trafi ksäkerhetshöjande åtgärder.

 - Verka för att skapa en offentlig plats någonstans i området 
öster om Brovägen.

 - Stärka/skapa entré till Skansenparken vid Storgatan för att 
den ska kännas inbjudande och öppen för alla.

 - Se till att säkra passage i nordsydlig riktning väster om 
Gullvivans förskolegård.

ÖVERSIKTSPLAN 2014 Mörbylånga kommun, antagandehandling 2015-03-24 103



 - Ytterligare tillgängliggöra stråket utmed vattnet genom 
hela hamnområdet.

p4 – Snäckstandsstigen

Norrut från hamnområdet fi nns en gångväg väster om Brovä-
gen förbi ett antal dammar. Ytterligare dammar håller på att 
byggas och marken tillgängliggörs för att säkra passage vidare 
norrut. En stor del av sträckan norrut vidare mot Möllstorps 
camping är idag svårtillgänglig och igenvuxen av vass. 

 - I första hand ska sträckan göras tillgänglig hela vägen och 
under hela året, på sikt ska hela sträckan byggas ut som 
gång- och cykelväg (se g/c5)

p5 – Motionsslingan till Tallhöjden

Väster om motionsslingan norr om svampområdet fortsätter ett 
stråk västerut via pulkabacken, Grövleplan förbi Äppelboendet 
och vidare västerut mot Tallhöjdens IP. Väster om Äppelbo-
endet passerar stråket en enskiktad ekdunge på den yta som 
omges av Morkullegatan och Trädgårdsvägen.

 - Kopplingen mellan området vid Grövleplan/Motionslingan 
och området kring Tallhöjden ska förstärkas och 
tydliggöras för att höja rekreationsvärden och för öka 
orienterbarheten och tillgängligheten i centrala Färjestaden. 

 - Ekdungen på västra delen av sträckan bör utvecklas 
till ett område med fl erskiktad vegetation för att 
skapa ett mer dynamiskt område ur rekreations- och 
naturvärdessynpunkt. De fl esta av de befi ntliga ekarna i 
trädskiktet ska bevaras.

p6 – Möllstorpsslingan

Många boende i norra Färjestaden använder idag Möllstorpsga-
tan norrut för sina promenader och cykelturer. Möllstorpsgatan 
går i en tunnel under Brovägen och fortsätter sedan norrut. 
Många väljer att svänga av västerut mot Kalmarsund och fort-
sätta längs Djurparksvägen, förbi Ölands djur- och nöjespark 
och vidare ner mot vattnet. Efter att ha korsat väg 958 mot 
Saxnäs, kan man ta sig vidare västerut och under ytterligare 
en gång- och cykeltunnel under Brovägen, nästan ute vid 
Brofästet. Därifrån kan man antingen fortsätta söderut längs 
kusten eller vika av österut på befi ntliga g/c-vägar och tillbaka 
mot Möllstorpsgatan. En viktig kvalitet med rundan idag är att 
det är begränsat med trafi k på vägarna man går utmed.

 - Kommunen ska verka för att slingan kännas trygg att gå 
under hela året, också avseende förbipasserande trafi k.

 - På delar av sträckan, speciellt i västra delen anslutning till 
Brofästet, kan det bli aktuellt med utbyggnad av belysning 
utmed passagen.

p7 – Torslundapassagen

Från norra delen av Färjestaden, fi nns en möjlig passage upp 
mot väg 136 och handelsområdet vid blomsteraffären och 
lunchrestaurangen. Passagen går från gamla Möllstorpsgatan 
österut och korsar Åkervägen. I korsningen med Åkervägen 
fi nns vissa trafi ksäkerhetshöjande åtgärder i form av betong-
suggor och skyltning. Därefter fortsätter den grusade vägen 
vidare upp mot Björnhovda by. Från byn och vidare över Stor-
gatan, måste man idag använda sig av befi ntliga bilvägar för 
att kunna ta sig vidare upp mot ovan nämnda handelsområde. I 
västra delen av den beskrivna passagen fi nns också en mindre 
grusad väg som fungerar som passage för fotgängare från 

gamla Färjestaden och österut. 

 - Trafi ksäkerhetshöjande åtgärder bör vidtas i samband med 
överfarten vid Storgatan där hastigheten för bilar utmed 
aktuell sträcka är 70 km/h.

 - Passagen är en viktig del i att stärka sambanden och utbytet 
mellan Torlunda/Skogsby och Färjestaden. Passagen kan 
vara ett komplement i väntan på utbyggnad av planerad 
g/c-väg utmed Storgatan (g/c2).

 - Parallella alternativ ska fi nnas för passage för fotgängare 
från gamla Färjestaden och österut mot Åkervägen.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

r (föreslagna områden)

r1 – Norr om brandstationen

Räddningstjänsten behöver avsatt mark för att ta tillvara sina 
intressen och för eventuell utvidgning av verksamheten i 
Färjestaden på sikt. Det föreslagna området ligger norr om 
räddningstjänstens befi ntliga verksamhet. Området gränsar till 
Åkervägen i väster och används idag som jordbruksmark.

 - Området bör kunna ha en direkt koppling till Åkervägen för 
att underlätta framkomligheten för utryckningsfordon.

 - Området ska vara tillräckligt stort för att kunna tillgodose 
Räddningstjänstens intressen även på lång sikt. 

b17

g/c2

r1

v11

Storgatan

0 200 Meter

SKOLA/SERVICE/SAMLINGSLOKAL

S (planerade områden)

S1 – Torslunda skola

I samband med utbyggnaden av omfattande utvecklings-
områden för bostäder i Torslunda (b9 och b10) behövs 
markberedskap för eventuell ytterligare utbyggnad av befi ntligt 
skolbyggnad. Området består idag av jordbruksmark. En 
detaljplan har tagits fram för utbyggnad av skolområdet och för 
att möjliggöra byggandet av en ny sporthall.

 - Det avsatta området är i första hand till för utveckling av 
redan befi ntlig verksamhet västerut. 

 - I anslutning till tätort så anser kommunen att det allmänna 
intresset av utbyggnad av skola eller förskola ska 
prioriteras högre än befi ntligt ändamål.FÖ
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S2 – Runsbäcksskolan

Området ligger precis söder om Färjehallen och i anslutning till 
det nya planområde som håller på att växa fram vid Granitvä-
gen. Området ligger som skoländamål i detaljplanen från 2002. 
Det föreslagna området är ca 5000 kvm och i enlighet med 
detaljplanen får högst ca 2/3 av ytan bebyggas. I anslutning 
till det föreslagna området fi nns också planer på att bygga ett 
aktivitetsområde för unga och gamla. Sporthallen som ligger i 
anslutning till området kan nyttjas som idrottshall för skolan. 
Parkering kan samutnyttjas med parkering för sporthallen då 
skolan och sporthallen som regel har olika tider.

SKOLA/SERVICE/SAMLINGSLOKAL

s (föreslagna områden)

s1 – Vid Åkervägen

Området norr om och innanför Åkervägen är lämpligt för 
olika typer av service. I första hand vill kommunen avsätta 
mark för byggandet av en större skola. Det föreslagna området 
ligger lågt och det står ofta vatten i den norra delen. Området 
längre västerut har ibland problem med höga vattenfl öden som 
översvämmar källare. Aktuell markanvändning är jordbruksän-
damål, men områdets storlek är begränsat, avklippt och dess 
östra gräns går i linje med den befi ntliga Åkervägen.

 - I första hand är markområdet avsett för skoländamål 
men serviceboenden och samlingslokaler kan också vara 
lämpliga i området.

 - Utbyggnad av området, liksom hela området innanför 
Åkervägen och ner till Storgatan i söder ska ske genom 
exploateringssamverkan.

 - Inom området ska det utöver skola och service även fi nnas 
en lösning med tillräcklig kapacitet för att ta hand om det 
vatten som kommer från jordbruksmarken österifrån. 

 - I samband med planeringen av det föreslagna området 
måste kommunen också samordna planerna med de 
föreslagna områdena b14, d1, g/c7, n7 och v4.

s3 – Ölands Friskola

Området ligger precis söder om Ölands friskolas befi ntliga 
skolområde. Området består idag nästan uteslutande av 
lövskog med inslag av björk. 

 - För att trygga utvecklingen av befi ntligt skolverksamhet 
ska det ges möjlighet för skolan att utveckla befi ntlig 
verksamhet och att växa söderut.

 - Befi ntliga naturvärden ska beaktas i samband med 
utvecklingen av området och det är viktigt att den 
planerade utbyggnaden harmonierar med det kringliggande 
naturområdet.

s4 – Skiffergatan

Området utgörs av ett par redan detaljplanelagda tomter för 
bostadsändamål. En ändring av detaljplanen är aktuell för att 
möjliggöra byggande av förskola. Det föreslagna området 
ligger mitt i ett relativt nyplanerat och tätt bostadsområden med 
villor, fl erbostadshus och vårdcentral.

 - Med tanke på det föreslagna områdets storlek och läge så 
anser kommunen att området i första hand lämpar sig som 
samlingslokal eller för en mindre förskoleverksamhet.
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 - Trafi ken ska utredas och beaktas i samband med 
detaljplanering.

s5 – HållBARplats, Järnvägsgatan

Området ligger inom gränserna för det planerade området 
söder om Järnvägsgatan (b24). Detaljplanen tillåter byggande 
av Serviceboende i den västra delen av planområdet.

s6 – HållBARplats, Järnvägsgatan

Området ligger inom gränserna för det planerade området 
söder om Järnvägsgatan (b24). Detaljplanen tillåter byggande 
skola eller förskola i planområdet. 

 - Med avseende på det föreslagna områdets storlek så 
ser kommunen i första hand området som lämpligt för 
byggande av förskola eller en mindre skola.

s8 – Kring Ladan

Det föreslagna området innefattar den befi ntliga samlings- och 
förskolelokalen, Ladan, i centrala Färjestaden. Området 
inkluderar även ett markområde söder om ladan som idag dels 
består av öppen mark och dels används som parkering och 
aktivitetsområde med boulebana. Förskolan är på väg att lämna 
lokalen på några års sikt.

 - Kommunen vill i första hand använda den befi ntliga 
lokalen som samlingslokal för att samla större grupper. 
Bl.a. fi nns stort behov av en samlingslokal för ungdomar 
och pensionärer. 

 - Kommunen ställer sig positiva till samutnyttjande av 
befi ntliga lokaler för grupper med olika tider och olika 
behov.

 - I första hand ska befi ntliga lokaler användas och utnyttjas, i 
andra hand kan om- eller tillbyggnader bli aktuella.

 - Antalet parkeringsplatser i området ska inte minskas men 
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utformningen och placering ska ses över i samband med 
framtida utveckling.

s9 – Öster om Brovägen

Det föreslagna området ligger på kommunalt ägd mark på en 
större öppen grönyta utmed Brovägen (väg 943). Idag står 
kommunen för skötseln av marken som är en omfattande klippt 
gräsyta.

 - Att bebygga det föreslagna området ligger i linje med 
kommunens ambitioner om förtätning av Färjestaden.

 - Många önskemål och medborgarförslag har inkommit 
angående centralt belägna serviceboende i Färjestadens 
tätort.

 - Avståndet till den närliggande Brovägen och avskärmning 
såväl visuellt som av buller är viktiga faktorer att beakta 
under fortsatt planering.

s10 – Vid Sporthallen

Det föreslagna området ligger precis i anslutning till Sporthal-
len. Området är också föreslaget som lämpligt för byggande 
av bostäder (b5). Idag består det mest av naturmark sköts 
regelbundet av kommunens parkavdelning.

 - Kommunen ser i första hand området som en alternativ 
placering för förskola.

 - I andra hand skulle området även kunna vara lämpligt som 
samlingslokal eller för ytterligare idrottsanläggning.

s11 – Tryffelgatan, Grövle

Området är idag ett grönområde som ligger precis söder om 
Grövlegatan och Färjestadens industriområde, österut ligger 
Svampområdet och nordost om det föreslagna området fi nns 
en pulkabacke och ett naturområde som bl.a. används som 
motionsslinga. I anslutning till det föreslagna området planeras 
även en dagvattendamm (d5) samt en utbyggnad av befi ntligt 
bostadsområde (B4).

 - Med tanke på förutsättningar och omgivning är området 
lämpligt för en större förskola.

 - Åtgärder för att höja trafi ksäkerheten på Grövlegatan i 
anslutning till det föreslagna området kan bli nödvändiga 
under förutsättning att en lokal eller institution som samlar 
barn eller mycket folk byggs på platsen.

s12 – Färjestadens Skola

Färjestadens Skola har kapacitetsproblem och en del av skolans 
verksamhet ligger på mark som inte är planlagd för allmänt 
ändamål som inkluderar skolverksamhet. Skolgårdens storlek 
är idag begränsad, med tanke på det fi nns fl er än 500 barn på 
skolan. I nära anslutning till skolans område fi nns ett antal 
lokaler som skulle kunna införlivas med skolan.

 - Kommunen ska arbeta för att de lokaler som ligger i nära 
anslutning till skolans område ska kunna införlivas till 
skolans verksamhet.

 - Parkeringen kan (helt eller delvis) komma att fl yttas till 
det föreslagna utvecklingsområdet söder om Björkvägen, 
om så blir fallet blir det viktigt att skapa en säker övergång 
mellan skolområde och parkering.

VERKSAMHETER

V (planerade områden)

V1 – Handelsområdet vid Brofästet 
 (Dp för del av Algutsrum 20:10, Brofästet, 2009)

Området har ett av kommunens bästa lägen för storskalig 
handel. Idag fi nns ett antal verksamheter för bl.a. biltvätt, 
försäljning av bildäck, bensinmack och matbutik här. Av de 
sammanlagt 20 000 kvadratmeter byggnadsarea som området 
tillåter, enligt gällande detaljplan, är en betydande andel ännu 
inte är utbyggt. Med hänsyn till detaljplanen och befi ntliga 
verksamheter på platsen, så skulle området kunna vara lämpligt 
för ett tankställe för biogas.

V2 – Färjestadens industriområde (Detaljplan, 1981)

Området är redan detaljplanelagt som industriområde varför 
utformningen bör följa de riktlinjer som fi nns angivna i gällan-
de detaljplan. Läget är attraktivt och ligger i näta anslutning 
till Färjestadens centrum. På sikt kan det bli aktuellt med en ny 
anslutande väg från industriområdet direkt ut till Storgatan.

Inzoomning från förslagskartan för Färjestaden
visar hur område s9 ligger öster om Brovägen.

Detaljplan för Algutsrum 20:10, Brofästet, 2009

Detaljplan för del av Färjestadens industriområde, 1981
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VERKSAMHETER

v (föreslagna områden)

v1 – Träffpunkt Öland

Området kring brofästet och öster om Möllstorps camping är 
en av de mest attraktiva lokaliseringarna för verksamheter som 
fi nns på hela Öland. Söder om bron i västra delen fi nns idag en 
bensinstation som syns tydligt från väg 137. Träffpunkt Öland 
fungerar som busstation och bytesplats för många resenärer 
som reser t.ex. mellan Borgholm och södra Öland. Busstatio-
nen har många brister och det fi nns mycket som behöver göras 
om platsen ska kunna utvecklas till en fungerande knutpunkt 
för kollektivtrafi k. Mark för knutpunkten behöver avsättas 
såväl norr som söder om väg 137 för att ha beredskap för att 
hitta den optimala lösningen för fungerande nod för kollektiv-
trafi ken i kommunen. Trafi kfl ödena i området förväntas öka 
under de kommande åren. Dels p.g.a. en större matvarubutik är 
planerad till ytan precis söder om det föreslagna området men 
också för att andelen permanent bosatta ökar i området kring 
Snäckstrand och ut mot Joels udde. Området är planlagt för 
handel och allmänt ändamål.

 - I första hand ska området vara avsett för småskalig handel 
och service med inriktning mot besöksnäring och resande 
med kollektivtrafi ken.

 - Kommunen ska verka för att knutpunkten för 
kollektivtrafi ken i kommunen även fortsättningsvis ska 
ligga i området kring brofästet.

 - Service och handel ska utvecklas i anslutning till den ”nya” 
knutpunkten för kollektivtrafi k. 

 - Goda förbindelser för fotgängare och cyklister samt 
parkeringsmöjligheter är viktiga förutsättningar för en ny 
knutpunkt för kollektivtrafi ken. 

 - Kommunen anser att en ny avfart från väg 137 skulle 
underlätta tillgängligheten till området.

v2 – Ölands köpstad/Tingsplan

Handelsområdet Ölands köpstad är det mest besökta 
handelsområdet på hela Öland. Förutom handeln så fyller 
Ölands köpstad även en viktig social funktion för i första 
hand ungdomar och äldre som går dit för att träffa och/eller 
titta på folk. Köpstaden har ett av kommunens absolut bästa 
lägen i centrala Färjestaden bara några hundra meter från havet 
samtidigt som det ligger lättillgängligt för såväl biltrafi k som 
till fots eller cykel. Väster om Ölands köpstad fi nns ytterligare 
byggnader som har försäljning och byggvarumarknad. Nere vid 
Brovägen bort mot hamnplan ligger Tingsplanen där de fl esta 
byggnaderna idag står tomma. Riktlinjer för området kring 
Tingsplan fi nns även i planprogram för Färjestaden 1:153 m.fl .

 - Bevara någon eller några av de gamla byggnaderna på 
Tingsplanenområdet. Byggnaderna kan antingen få ny 
funktion eller integreras i annan byggnation. 

 - Kopplingen mellan Ölands köpstad och hamnplan ska 
beaktas i samband med utformningen av det nya området.

 - Kommunen har som ambition att bryta ner skalan på de 
stora strukturerna kring Ölands köpstad och byggvaruhuset 
för att skapa en mer stadsmässig miljö.

 - De omfattande parkeringsytorna i anknytning till Ölands 
köpstad kan delvis komma att få användning.

g/c2
b1

b2

n1

p3 v2

v3

Storgatan

Brovägen
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FÄRJESTADEN

Ölands Köpstad

0́ 200 Meter

 - Funktioner som kan komma att tillåtas är bl.a. handel, 
kontor, kulturändamål och service.

v3 – Hamnplan

Området vid Södra Hamnplan är idag ett av de mest livfulla 
områdena i Färjestaden, speciellt sommartid. Det fi nns ett 
ökande utbud av restauranger och butiker som riktar sig till 
såväl besöksnäring som till de boende i Färjestaden. Cykel-
färjan är viktig för näringsverksamheterna i hamnområdet då 
besökare kan åka från Kalmar över kvällen för att äta och/eller 
handla. Utvecklingen av området har stor strategisk betydelse 
för Färjestadens framtida utveckling. En stor utmaning ligger 
i att knyta samman hamnplan väster om Brovägen med östra 
Färjestaden och Storgatan. Idag ligger Färjestadens busstation 
strax öster om Brovägen, men planer fi nns på att den ska 
fl yttas. Brovägen öster om Hamnplan upplevs idag som en 
betydande barriär som är svår att ta sig över speciellt för äldre 
och barn. Det föreslagna området fi nns med i planprogram för 
Färjestaden 1:153 m.fl .

 - 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.

v4 – Norr om Storgatan

Precis norr om Storgatan, mellan anslutningarna till Möllstorp-
sgatan och Åkervägen fi nns en plats som är avsatt för utveck-
ling av verksamheter. Området ligger i nära anslutning till 
befi ntliga bostäder samt till planerade områden för ytterligare 
bostäder (b14) och skola (s1). Området är idag jordbruksmark 
som är avskuret av Åkervägen i öster.

 - Området är lämpligt för i första hand handel eller 
etablering av verksamheter som inte genererar buller- eller 
ljusstörningar.

 - I samband med planeringen av det föreslagna området 
måste kommunen också samordna planerna med de 
föreslagna områdena b14, g/c7, s1, d1 och n7
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 - Anslutning till området bör i första hand ske från öster.

v8 – Utvidgning åt öster av handelsområde vid Brofästet

Öster om det befi ntliga handelsområdet vid Brofästet, precis 
sydost om trafi kplats Färjestaden, ska det på sikt fi nnas 
förutsättningar för att ytterligare utvidgning österut. Läget är 
bra med god synlighet från väg 137.

 - Området blir en fortsättning på det befi ntliga 
handelsområdet med liknande verksamheter och karaktär.

 - Verksamheter som skulle kunna medföra uppenbara 
störningar för kringliggande bostäder och det planerade 
utvecklingsområde för bostäder (b13), ska om möjligt 
placeras i den norra delen i den föreslagna utvidgningen av 
handelsområdet för att minimera effekter av störningar för 
de kringboende.

 - Utformningen och uttrycket från väg 137 ska särskilt 
beaktas, eftersom området utgör entrén till Öland.

v9 – F.d. Däckroy-tomten, söder om Storgatan

Se område b19

v10 – Marstrandshorvan

Det föreslagna området ligger på en större öppen yta som idag 
används för jordbruksändamål i nära anslutning till Kalmar-
sund. Ner mot Kalmarsund skiljs ytan åt av en remsa med 
buskar och mindre träd som bildar som en ridå mellan området 
och Kalmarsund. Området är relativt platt och lågt beläget. 
Runt det föreslagna området fi nns skogsområden av varierande 
karaktär och ålder. En del barrskog men övervägande lövskog. 
Det föreslagna området omfattas idag av strandskydd. 

 - Stranden och området väster om de föreslagna 
verksamheterna ska göras tillgängligt för allmänheten.

 - Ett upphävande av strandskyddet är en förutsättning för 
utveckling i området.

 - Lägsta golvhöjd i förhållande till Kalmarsund ska beaktas i 
samband med planering.

 - Området är lämpligt för verksamheter som riktar sig mot 
allmänheten och besöksnäringen. Exempelvis vandrarhem, 
hotell eller småskalig handelsverksamhet.

 - Delar av den trädridå som fi nns ner mot Kalmarsund ska 
bevaras.

 - Befi ntliga vägdragningar och strukturer i landskapet ska 
ligga till grund för framtida utformning och om möjligt 
förstärkas.

v11 – Vid Storgatan

Platsen ligger i anslutning till västra delen av Storgatan. 
Storgatan är Färjestadens huvudgata. I anslutning till platsen 
ligger brandstationen och enfamiljshus från 1900-talets början 
och mitt. Platsen med dess omgivningar upplevs som en lugn 
del av Färjestaden med stora grönskande trädgårdar och äldre 
uppväxta träd utmed gatan, detta i relation till Färjestadens 
östra delar dit servicen är koncentrerad och bebyggelsen har en 
större skala. 

 - Ny bebyggelse ska knyta an till områdets karaktär i fråga 
om skala, grönska och utformning för att smälta in.

v5 – Öster om Färjestadens industriområde

Öster om befi ntligt industriområde fi nns möjlighet för ytter-
ligare utbyggnad av Färjestadens industriområde. I samband 
med en framtida förbifart kommer området längre österut 
att ytterligare fragmentiseras och befi ntliga jordbruksskiften 
kommer att bli mindre. P.g.a. områdets närhet till kommande 
motortrafi kled med de störningar som det innebär så lämpar 
det sig väl för verksamheter. Ett par mindre skogsområden med 
fl erskiktad ädellövskog fi nns i området.

 - Integrera ny bebyggelse med naturen i området och 
eftersträva att bevara en del av befi ntlig skog.

 - Anknyta till befi ntliga strukturer och skala.

 - Beakta möjligheten att skapa en ny anslutningsväg till 
Storgatan.

 - Bevara odlingslandskapet i den mån det är möjligt.

v6 – Kvarnarna/Storgatan

Det utpekade området sträcker sig från Torslunda i söder 
upp t.o.m. Storgatan och ytterligare en bit norrut. Framför 
allt omfattas den av en landremsa som skulle hamna mellan 
den befi ntliga vägen 136an och en framtida förbifart förbi 
Färjestaden. Marken utmed den nya vägen är attraktiv mark 
för verksamheter med annonsläge och den ligger dessutom väl 
tillgänglig för bil- och lastbilstrafi k.

 - Topografi  och utblickar från väg 136 bör beaktas för 
att sikten ner mot Kalmarsund inte ska byggas igen 
fullständigt.

 - Utbyggnaden av cykelväg mellan Torslunda och Storgatan 
ska göras i samband med att området byggs ut. 

 - Krav ska ställas på utformning och skala så att nya 
byggnader passar in i befi ntliga strukturer. Området lämpar 
sig inte för storskalig industriverksamhet. 

 - I första hand bör utbyggnaden ske väster om väg 136 ner 
mot den planerade förbifart Färjestaden. I andra hand kan 
det bli aktuellt med utvidgning av verksamheter även öster 
om väg 136.

 - Den gamla historiska bykärnan för Björnhovda by ska 
beaktas i samband med ianspråktagande av området.

v7 – Trafi kplats Algutsrum (södra Algutsrum)

Trafi kplats Algutsrum är en plats som passeras av cirka 10 000 
fordon dagligen. Den föreslagna platsen för verksamheter 
ligger mellan väg 137 och väg 136. Platsen begränsas av en 
direktanslutning från väg 136 till Algutsrum. Landborgens 
höga sluttning med sin bebyggelse är karaktäristiskt för platsen 
och den öppna sluttningen nedanför med odlingsmarker och 
hästhagar. Idag fi nns ett fl ertal verksamhetsbyggnader, gårdar 
och enfamiljshus på platsen, alla belägna uppe på landborgen. 
Topografi n är dramatisk och från landborgen ges utblick över 
landskapet, Ölandsbron, Kalmarsund och fastlandet.

 - I första hand ska utbyggnad ske utmed landborgskanten 
i områdets östra del, söder om befi ntlig bebyggelse. 
Bebyggelse utmed landborgen har lång kontinuitet och är 
en del av den öländska byggnadstraditionen.  

 - Topografi n är en kvalitet som ska beaktas och utnyttjas i 
samband med byggnation av området, genom bevarande av 
utblickar och tillgängliggörande av marken.FÖ
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GÅRDBY  
Gårdby ligger på östra sidan och cirka 1,5 mil öster om Fär-
jestaden och 2,5 mil från Kalmar. I Gårdby fi nns bland annat 
Gårdby skola med förskola och grundskola upp till årskurs sex. 
Andra exempel på service är återvinningsstation, café, hotell, 
konferens, restaurang, presentbutik och bilverkstad. Idag är 
Gårdby inte längre en traditionell radby och det är inte heller 
jordbruket som är den främsta näringen här. Gårdby är idag 
snarare ett samhälle med enfamiljshus och ett visst inslag av 
äldre gårdar, varav ett fåtal av dem bedriver jordbruk. I Gårdby 
fi nns även kommunala hyreslägenheter i markplan.  

Gårdbys bebyggelse ligger långsträckt utmed östra landsvägen, 
från vilken det går mindre avstickande villagator. I samhället 
fi nns byggnadsstrukturer från olika tider, såsom äldre gårdar 
vilka tillsammans utgör en radby-bebyggelse i mellersta delen 
av byn och vid kyrkan. Gårdarna ligger tätt och i anslutning 
till byvägen (östra landsvägen). Flera av gårdarnas lador ligger 
med gaveln mot byvägen. Bebyggelsen är genuin och har en 
tydlig koppling till vägen med portar, luckor och entréer samt 
byggnadernas läge precis intill vägen. I anslutning till byvägen 
eller den östra landsvägen, ligger också många enfamiljshus 
från 1900-talet. 

I öster fi nns fl era släpp mellan den befi ntliga bebyggelsen som 
ger fi n utsikt över de öppna jordbruksmarkerna, över åkrar och 
strandängarna med Östersjön som fond. Väster om byvägen 
är bebyggelsen varierad och de olika bebyggelseområdena 
hänger inte så väl samman med den desto mera ursprungliga 
radby-bebyggelsens struktur. 

I norra delen av Gårdby fi nns fl era mindre planterade skogar 
eller igenväxta marker som används för koj-byggen och annan 
lek och rekreation. Här fi nns skogs- och naturnära enfamiljshus 
som ligger inbäddade bland träden och annan vegetation. I 
skogen kring Blomkvists väg ligger en blandad villabebyggelse 
från 1900-talet. Här fi nns också enfamiljshus utmed vägen som 
leder ut till jordbruksmarkerna, Övra Ålebäck och slutligen till 
Östersjön. 

Gårdby kyrka med sin omslutande mur fungerar som en gräns 
mellan byns jordbruksmarker och bebyggelsen. Utanför muren 
går betesdjur på Kyrkbacken. Det öppna landskapet har stora 
upplevelsevärden som är värdefulla både idag och i framtiden. 
Genom de öppna markerna väster om bebyggelsen fi nns också 
en fi n promenadstig och en sittbänk. Norr om kyrkan saknar 
bebyggelsen en tydlig struktur. Möjligheterna att ta sig ut på 
markerna skulle kunna förbättras. Bakom skolan är landskapet 
mycket kuperat och markerna sandiga. Här fi nns också en liten 
tallskog som troligen är planterad för att binda sanden. Idag är 
det i princip byggstopp längs befi ntliga avloppsledningar runt 
Gårdby, vilket beror på dålig reningskapacitet i kommunens 
avloppsdammar. Gårdby ligger inom världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap.

Skydd 

 - Miljön väster om Gårdbys bebyggelse är skyddat som 
riksintresse för kulturmiljövård.

 - Östra Ölands sjömarker är riksintresse för naturvården och 
anses som ett av Europas värdefullaste fågelområden.  

 - Nordväst och sydöst om Gårdby fi nns områden som är av 
riksintresse för naturmiljövård. 

 - Nordväst om Gårdbys bebyggelse fi nns ett Natura 
2000-område. 

 - Ett naturreservat håller på att bildas i Gårdby sandhed, som 
ligger nordväst om Gårdbys bebyggelse. Kommunen har 
för avsikt att bygga en cykelbana uppe på den före detta 
järnvägsbanken som går genom sandheden och har också 
ledningar som går i anslutning till denna bank. 

 - Landskapet norr om Gårdbys bebyggelse omfattas av 
landskapsbildskydd. Också södra delen av Gårdby och 
markerna närmast bebyggelsen där är skyddade. 
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BLÄSINGE OCH HAGBY 
Bläsinge är en liten by på östra sidan som ligger strax intill byn 
Hagby. Från Bläsinge är det cirka tre kilometer till Gårdby, där 
det bland annat fi nns för-och grundskola upp till årskurs sex 
samt ett litet utbud av kommersiell service. Bläsinge ligger 
cirka 2,5 mil från Kalmar. Bläsinge omges av öppna åkermar-
ker, och nere vid havet i öster ligger byns sjömarker.

Bläsinge är en s.k. radby där gårdarna ligger tätt och på rad 
efter varandra, utmed bygatan. Bläsinges bygata har många 
förgreningar och är mycket slingrig. Många jordbruksenheter 
har med åren utökats och nya ekonomibyggnader byggts i 
framförallt Bläsinges södra del. Bläsinges bebyggelse utgörs 
främst av gårdar, eftersom jordbruket länge varit och är en 
mycket viktig näring. Idag fi nns fl era jordbruk i byn, medan 
andra gårdar övergått till enbart permanent- eller deltidsboen-
den. I Bläsinge hittar man också fl era enfamiljshus från förra 
sekelskiftets början, byggda av bl.a. fi skare på grund av byns 
närhet till fi skehamnen Bläsinge Hamn. 

Bläsinge hamn ligger nere vid Östersjön och cirka två kilome-
ter öster om byn. Fisket har historiskt varit en viktig binäring 
för landbruket och husbehovet, men som egen näring inte 
lika stor. Detta beror bland annat på dåliga kommunikationer, 
dåliga hamnar och isbildningen. Trots detta fi nns det ett fl ertal 
fi skehamnar på Öland och en av dem är Bläsinge hamn. Idag 
är fi sket inte särskilt lönsamt som huvudnäring och fi skarna 
har blivit färre. Jämte fi skebåtarna hittar man numera även 
ställplatser för husbilar, kiosk, ett litet museum med mera nere 
i hamnen. Bläsinge hamn är idag en populär plats för besökare, 
men är i dåligt fysiskt skick.   

Kommunalt vatten och avlopp fi nns inte i Bläsinge, men då 
en överföringsledning för VA är planerad mellan kommunens 
västra och östra sida, kommer det bli möjligt för byarna 
kring Gårdby och Norra Möckleby att koppla på vatten- och 
avloppsnätet.

Hagby är en liten by på östra sidan som är sammanbyggd med 
byn Bläsinge. Från Hagby är det cirka tre kilometer till Gårdby, 
där det bland annat fi nns för- och grundskola upp till årskurs 
sex och ett litet utbud av kommersiell service. Hagby ligger 
cirka 2,5 mil från Kalmar. Hagby omges av öppna betes- och 
jordbruksmarker och från fl era platser har man generös utsikt 
över det omgivande landskapet och Östersjön i öster. I Hagby 
ligger bebyggelsen utmed en smal byväg och många byggnader 
har eller har haft en koppling till jordbruket, eftersom trakten är 
en jordbruksbygd med åker- och betesmarker. I södra delen av 
Hagby och öster om byvägen ligger byns kringbyggda gårdar. 
Gårdarnas mangårdshus och trädgårdar ligger mot byvägen och 
bakom mangårdarna ligger jordbrukets ekonomibyggnader, 
såsom lador, logar och olika uthus kringbyggt. Den kringbygg-
da strukturen bildar öppna och skyddade gårdsplan som har 
lång tradition på Öland.  

Skydd

 - Östra Ölands sjömarker omfattas av riksintresse för 
naturvården och anses som ett av Europas värdefullaste 
fågelområden.  

 - Bläsinge hamn är en av tre hamnar i kommunen som är av 
riksintresse för yrkesfi sket. 

NORRA SANDBY 
Byn Norra Sandby eller ”Kyrkosandby” ligger mellan Gårdby 
och Östersjön på östra sidan. Till Gårdby är det cirka två 
kilometer och till Färjestaden drygt 15 kilometer. Byn ligger 
inte uppe på någon strandvall som byarna på östra sidan av 
regel gör, utan ute på öppna jordbruksmarker och i anslutning 
till en planterad tallskog. Stora delar av landskapets marker 
som omger Norra Sandby är mycket sandiga, vilket också 
förklarar namnen på byarna i trakten; Norra Sandby och Södra 
Sandby. Norra Sandby upplevs som en samlad by, tack vare 
dess sammanhållna utbredning i odlingslandskapet och att 
bebyggelsen samlas kring den gemensamma centralpunkten 
Sandby kyrka. Kyrkan har sedan 1100-talet byggts om i olika 
tidsepoker och var ursprungligen en liten byggnad utan torn. 
Idag är kyrkan ett resultat av främst 1800-talets ideal. Under 
1800-talet var också behovet av en större kyrka stort på grund 
av befolkningsökningarna. Ett fl ertal fornminnen fi nns kring 
Sandby kyrka.  

Norra Sandbys bebyggelse är uppförd under olika tidsperioder, 
och har därför olika uttryck, karaktärer och kvalitéer. Här fi nns 
t.ex. ålderdomliga gårdar med uthus i kalksten, blomstrande 
trädgårdar med stenmursarbeten och mer friliggande enfamiljs-
hus från 1970-talet och framåt med sina karaktärsdrag. 

Kontakten mellan rummen inne i byn och det omgivande land-
skapet är stor tack vare få men effektfulla släpp mellan bygg-
nader och vägar som leder ut till det omgivande landskapet. 
Vyerna från släppen ger kontakt med omgivande marker och 
Östersjön, vilket är värdefullt för såväl boende som besökare.  

Trakterna kring Norra Sandby och Gårdby på östra sidan är 
kända för sitt rika fågelliv, tack vare mångfalden av olika 
naturtyper.  

Kommunalt vatten och avlopp fi nns inte i Norra Sandby, men 
då en överföringsledning för VA är planerad mellan kommu-
nens västra och östra sida, kommer det bli möjligt att dra ner 
vatten och avlopp till respektive by kring Gårdby och Norra 
Möckleby. Norra Sandby ingår i världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap. 

Skydd

 - Landskapet utmed Östersjön och öster om Norra Sandby är 
landskapsbildsskyddat.

 - Landskapet innanför och utanför Östersjöns strandlinje är 
riksintresse för naturvård. 

 - Landskapet från Östersjöns strandlinje in mot land och ut 
till havs är naturreservat. 

 - Öster om Norra Sandby är delar av betesmarkerna både 
riksintresse för naturvård och naturreservat. 

 - Nere vid kusten fi nns ett skjutfält som omfattas av 
riksintresse för totalförsvaret. Området omfattar cirka 
12km2 och ligger till största del till havs. 
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BOSTÄDER 

b (föreslagna)

b1 – Utmed byvägen, Hagby (ca 8 bostäder)

Norr om byns gårdar, omgivna av en liten blandskog ligger 
enfamiljshus med trädgårdar från 1900-talets slut. Också denna 
senare bebyggelse ligger utmed byvägen, men har en annan 
struktur. I denna del av Hagby fi nns bara bostäder och inga 
verksamheter. 

Kommunalt vatten och avlopp fi nns från Gårdby till Norra 
Möckleby, men inte vidare österut till Hagby. 

 - Komplettering med bebyggelse för bostadsändamål utmed 
norra delen av byvägen. 

 - Befi ntlig jordbruksverksamhet öster om vägen ska beaktas 
i samband med planering. Exempelvis genom att en ridå av 
skog sparas mellan vägen och ny bebyggelse.

 - Kommunalt vatten och avlopp måste dras in till området 
innan ny bebyggelse kan bli aktuell.

b2 - Nordöstra åkern, Gårdby (ca 15 bostäder)

Öster om det föreslagna området i skogen (se område b3) fi nns 
ett område bestående av odlingsmark. Området är avskuret 
från de större odlingsmarkerna längre österut genom vägen 
(förlängningen av Snegatan) och en stenmur. Det föreslagna 
området ligger precis på kanten till de öppna vidderna i öster. 

 - Befi ntliga stenmurar som markerar skiftesgränser ska 
sparas, då de är en del av kulturlandskapet och möjliggör 
biologisk mångfald. Öppningar i murarna kan göras för 
t.ex. infarter och andra entréer.

 - Skogsdungen i områdets södra del ska åtminstone delvis 
bevaras och lyftas som närrekreationsområde i samband 
med utbyggnad.

 - Ett föreslaget område för förskola fi nns utpekat inom 
området och ska beaktas i samband med detaljplanering.

 - Tillfart till området kan ske via förlängningen av Snegatan 
som då bör byggas ut till kommunal standard.

 - Utblickar över landskapet och havet österut ska lyftas fram 
och hållas öppna.

 - Utbyggnad av området förutsätter anslutning till det 
kommunala vatten och avloppssystemet i Gårdby. Planerad 
överföringsledning mellan Norra Möckleby/Gårdby och 
Färjestaden är högst prioriterad i kommunens VA-plan.

b3 - Nordöstra Skogen, Gårdby (ca 10 bostäder)

Området är främst ett skogsområde med fl erskiktad blandskog 
och inslag av tall, lönn och andra lövträd i trädskiktet och en 
del hassel och fl äder i buskskiktet. Den föreslagna platsen 
ligger i anslutning till den östra landsvägen som är huvudvägen 
utmed kommunens östra sida. Norr om den föreslagna platsen 
fi nns en tvärväg österut och som leder ut genom de öppna 
jordbruksmarkerna till bland annat radbyn Övra Ålebäck, 
Källskär nere vid Östersjön, radbyn Bläsinge och Bläsinge 
hamn. Viss bebyggelse fi nns utmed tvärvägen. Bebyggelsen 
ligger inbäddad i skogen och området har en mycket lummig 
karaktär.  

 - Befi ntliga stenmurar som markerar skiftesgränser ska 
sparas då de är en del av kulturlandskapet och möjliggör 

biologisk mångfald. Öppningar i murarna kan göras för 
t.ex. infarter och andra entréer. 

 - Området kan lämpa sig för fl erbostadshus.

 - Ny bebyggelse ska smälta in i miljön genom att man t.ex. 
sparar bevarandevärda träd, buskar och kvalitativa mindre 
skogspartier som fi nns i det utpekade området. Träden och 
de mindre skogspartierna har och kommer att vara viktiga 
inslag för bl.a. de boende i området. Den föreslagna platsen 
bör därför vara en blandning av bebyggelse och sparad 
vegetation.  Träden är viktiga i det öppna odlingslandskapet 
som omger Gårdbys bebyggelse.

 - Vägen mot Övra Ålebäck ska också fortsättningsvis vara 
en väg för att komma ut till markerna i öster, Övra Ålebäck 
och Östersjön eller till Bläsinge. Vägen bör därför hållas 
öppen för allmänheten. 

 - Ett föreslaget område för förskola fi nns utpekat inom 
området och ska beaktas i samband med detaljplanering.

 - Mot den östra landsvägen och söder om bebyggelsen utmed 
vägen till Övre Ålebäck, ska delar av skogen sparas som en 
grön lunga. Skogen används bl.a. för kojbyggen och annan 
rekreation, vilket talar för att den är viktig för boende och 
olika åldersgrupper i Gårdby. Skogen har också betydelse 
som plats för utevistelsen för en ev. kommande förskola. 

 - Utbyggnad av området förutsätter anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppssystemet i Gårdby. 
Planerad överföringsledning för vatten och spillvatten 
mellan Färjestaden och Norra Möckleby/Gårdby är högt 
prioriterad i kommunens VA-plan. Ledningen förväntas nå 
Gårdby 2017. 

b4 – Väster om vägen, Gårdby (ca 25 bostäder)

Västerut från huvudgatan (östra landsvägen) som går genom 
Gårdby, fi nns ett antal tvärvägar som kantas av bebyggelse, 
främst i form av friliggande enfamiljshus. Vid tvärvägarnas 
slut tar de odlade markområden vid, men här fi nns också 
övergiven odlingsmark. I söder avgränsas det föreslagna 
området av Gårdby kyrka. Norr om kyrkan består marken av 
öppen hagmark med inslag av buskar. Marken används idag 
huvudsakligen för bete. 

 - Ny bebyggelse ska tillsammans med Gårdby kyrka bilda 
ett tydligt avslut till omgivande öppna jordbruksmarker 
i väster. Med fördel kan detta avslut länkas samman 
med kyrkans stenmur som idag utgör en del av Gårdbys 
bebyggelses gräns till omgivande marker.  

 - Befi ntliga väst-östliga tvärvägar kan förlängas med ny 
bebyggelse.

 - Möjlighet till viss komplettering fi nns även utmed bygatan 
(östra landsvägen).

 - Bebyggelse i området bör i första hand ske som en- eller 
tvåfamiljshus i ett eller två plan.

 - Öppna siktlinjer västerut ska bevaras då de ger en 
betydelsefull kontakt och länk till odlingslandskapet.

 - Nya och befi ntliga vägar kan där det är lämpligt med fördel 
övergå i stigar som leder ut i landskapet.

 - Kyrkbackens funktion som betesmark ska bevaras, 
eftersom betesmarken har höga upplevelsevärden och ger 
en vacker entré till Gårdby från väster, samt tillgängliggör 
betesmarkerna i västra Gårdby från Tvetavägen. 
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 - Nya vägar ska följa ägogränser och skiftenas stenmurar i 
öst-västlig riktning. 

 - Nya vägar ska alltid leda fram till något eller koppla på 
befi ntliga vägar, på samma sätt som de befi ntliga vägarna 
gör öster om Östra landsvägen.

 - Vägarna i öst- västlig riktning har goda möjligheter att ge 
utblickar över de omgivande öppna kulturlandskapet från 
byvägen, precis som i den traditionella radbyn. Detta är 
särskilt viktigt i Gårdby som redan idag är relativt stort och 
utbyggt. Kontakten med omgivande kulturlandskap ska 
förstärkas och förbättras.  

 - Utbyggnad av området förutsätter anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppssystemet i Gårdby. 
Planerad överföringsledning med vatten och spillvatten till 
Norra Möckleby/Gårdby är högst prioriterad i kommunens 
VA-plan. 

b5 – Väster om skogen (ca 5 bostäder)

Bakom enfamiljshusen som ligger på rad utmed tvärvägen 
mot Tveta och i anslutning till den glesa tallskogen utmed den 
östra landsvägen, fi nns en öppen plats med sandiga och delvis 
gräsbevuxna marker. Platsen ligger högt och här fi nns spår 
efter sandtagning. 

 - Skogsområdet som utgörs av den glesa tallskogen öster 
om den föreslagna platsen ska sparas och lyftas fram som 
närrekreationsområde för ev. kommande bostäder.

 - En gång- och cykelväg från det föreslagna området ska 
byggas ut mot Gårdby skola söder om området.

 - Med fördel kan mindre fl erfamiljshus, såsom tvåfamiljshus 
med gemensam trädgård uppföras på platsen. Detta skulle 
också bidra till fl er boendealternativ i Gårdby och Norra 
kommundelen.

 - Väganslutning till bostäderna kan byggas från Östra 
landsvägen väster om befi ntlig bebyggelse och/eller från 
tvärvägen som går till Tveta.

 - Utbyggnad av området förutsätter anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppssystemet i Gårdby. 
Planerad överföringsledning med vatten och spillvatten till 
Norra Möckleby/Gårdby är högst prioriterad i kommunens 
VA-plan. 

b6 – Utmed byväg i Tallskogen, Norra Sandby 
 (ca 3 bostäder)

Det föreslagna området ligger i ett tallskogsområde i norra 
delen av Norra Sandby. Ny bebyggelse föreslås i den del som 
ligger i nära anslutning till befi ntlig bebyggelse och utmed 
vägen. Den sandiga marken inne i skogen är ojämn pga. 
sandvallar.

 - I första hand ska ny bebyggelse för bostadsändamål 
uppföras utmed den befi ntliga byvägen. 

 - En del av det föreslagna området omfattas av 
landskapsbildskydd. Kommunen anser inte att skyddet 
fyller sitt syfte i det angivna skogsområdet och föreslår 
därför att skyddet kan upphävas här i samband med 
utbyggnad.

 - Ny bebyggelse bör knyta an till öländsk byggnadstradition, 
genom att platser/gårdsrum skapas mellan olika 
byggnadskroppar och förskjutningar mellan byggnader. 
Entréer ska vändas mot vägen. 

 - Stenmurar ska beaktas och ses som en tillgång. 

 - Kommunalt vatten och avlopp måste dras in till området 
innan ny bebyggelse kan bli aktuellt.

b7 – Utmed byväg, Norra Sandby (ca 3 bostäder)

Utmed vägen som går rakt österut från Norra Sandby ligger 
bebyggelsen på rad norr om byvägen. Den föreslagna platsen 
för bebyggelse ligger söder om byvägen och utgör en mindre 
del av jordbruksmarkerna. Från området fi nns öppna vyer och 
utblickar österut mot Ölands östra kust.  

 - Bebyggelsen ska utföras som randbebyggelse med hus som 
ligger utmed vägen.

 - Ny bebyggelse bör knyta an till öländsk byggnadstradition, 
genom att platser/gårdsrum skapas mellan olika 
byggnadskroppar och förskjutningar mellan byggnader. 
Entréer ska vändas mot vägen. 

 - Utblickar österut ska beaktas för ny bebyggelse och för 
den bebyggelsen som ligger på norra sidan om vägen, samt 
väster om det föreslagna området.

 - Kommunalt vatten och avlopp måste dras in till området 
innan ny bebyggelse kan bli aktuellt.

b8 – Utmed Sjögatan, Norra Sandby (ca 4 bostäder)

Utmed den lilla grusvägen eller Sjögatan som går från bykär-
nan och ned till havet genom de öppna markerna, ligger några 
enstaka byggnader. Byggnaderna är byns sista östligaste hus 
och ligger i gränsen mellan bebyggelse och odlingslandskapet. 
Till kusten är det cirka två kilometer. Söder om husen och 
utmed Sjögatan, tar jordbruksmarkerna direkt vid, liksom de 
raka stenmurarna. Det är här som ny bebyggelse skulle kunna 
uppföras, i luckan utmed Sjögatan som utgör en mindre del av 
en större, sammanhängande och brukad åker. Platsen ligger 
öppet och inte lika skyddat som inne i byns kärna. På platsen 
har man kontakt med huvuddelen av byns bebyggelse i väster, 
som upplevs som en trygg rygg i landskapet. Åt öster och söder 
ges storslagen vy över markerna och Östersjön. 

Sjögatan är en viktig länk mellan byns kärna, jordbruksmarker-
na, sjömarkerna, Hålnäs och Östersjön.

 - Ny bebyggelse kan uppföras söder om Sjögatan och fram 
till det sista enfamiljshuset i öster. 

 - Ny bebyggelse ska knyta an till Norra Sandbys 
ursprungliga bebyggelsestruktur som innehåller 
platsbildning mellan byggnaderna, tät, småskalig och 
sammanhållen bebyggelse som tydligt markerar avslut till 
omgivande landskap.

 - Ny bebyggelse bör knyta an till öländsk byggnadstradition, 
genom att platser/gårdsrum skapas mellan olika 
byggnadskroppar och förskjutningar mellan olika 
byggnader. Entréer ska vändas mot vägen. 

 - Norra Sandby är mycket litet och därför bör ny bebyggelse 
vara en del av den, snare än bilda ett eget område i 
utkanten. 

 - Den viktiga utblicken och kontakten med omgivande 
marker i öster och Östersjön som ges i släppet mellan 
de sista byggnaderna i öster, ska bevaras. Kontakten 
med markerna och Östersjön har betydelse för 
orienteringsförmågan och fungerar också som en tydlig 
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visuell länk, som därmed kan locka allmänheten till kusten 
och dess rekreationsmöjligheter. 

 - Kommunalt vatten och avlopp måste dras in till området 
innan ny bebyggelse kan bli aktuellt.

b9 – Gårdby Hamn (ca 6 bostäder)

Utmed Sjögatan som leder ned till Gårdby Hamn ligger ett 
band med bostäder på rad. Läget är mycket kustnära och 
beläget i ett öppet jordbrukslandskap. Bebyggelsen är huvud-
sakligen uppförd från 1900-talets mitt fram till 2000-talets 
början. Stora delar av bebyggelsen är fritidshus, men här fi nns 
också vinterbonade enfamiljshus. Bebyggelsen ligger ett stycke 
in från vägen och på relativt öppna gräsbevuxna tomter som 
sträcker sig fram till Sjögatans stenmurar. Sjögatan beskrivs 
i boken Natur och Kultur på Öland (Länsstyrelsen i Kalmar 
län): ”Sjögatornas stenmurar är idag många gånger raserade 
bland annat för att kunna utgöra utfyllnadsmaterial till nya 
hamnanläggningar. En väl hållen sjögata med stenmurar fi nns 
ännu vid Gårdby hamn på östra sidan”. 

Gårdby Hamn är inte längre aktiv som fi skehamn i den 
utsträckning den en gång varit. Hamnen används idag främst 
för rekreation av boende i Gårdby med omnejd och långväga 
besökare. 

 - En breddning av vägen, alternativt mötesplatser från Nedra 
Ålebäck och ner mot Gårdby hamn är en förutsättning för 
ytterligare bebyggelse i det föreslagna området. Sjögatans 
nuvarande utformning med stenmurar ska särskilt beaktas i 
samband med all byggnation.  

 - Bebyggelse i det föreslagna området ska uppföras i en rad 
utmed Sjögatan på det angivna skiftet.

 - Bebyggelsegruppen är synlig från kilometerlångt håll, 
varför den ska vara låg för att understryka det öppna och 
fl acka landskapet. 

 - Ny bebyggelse bör knyta an till öländsk byggnadstradition, 
genom att platser/gårdsrum skapas mellan olika 
byggnadskroppar och förskjutningar mellan olika 
byggnader. Entréer ska vändas mot vägen. 

DAMM, VATTENOMRÅDE

d (föreslagna)

d3 – Vattenskyddsområde Gårdby

Det föreslagna området är under utredning och kommer tro-
ligtvis att fastställas under 2014. Huvuddelen av det föreslagna 
området ligger precis söder om befi ntligt skol- och förskole-
område i södra Gårdby. Området omfattar en del av väg 925 
söderut med den bostadsbebyggelse som kantar vägen utmed 
den delen. I övrigt ligger större delen av det föreslagna området 
på jordbruksmark. En mindre väg mot Skarpa Alby går från 
väg 925 och västerut genom området. Norr om huvudområdet 
fortsätter det föreslagna vattenskyddsområdet utmed de öppna 
vattendrag som är en del av tillrinningsområdet till huvudom-
rådet. Denna del av tillrinningsområdet föreslås som sekundärt 
skyddsområde för att skydda en del av det ytvatten som rinner 
in mot täkten. Vid Gårdby vattentäkt fi nns det inga naturliga 
skyddsbarriärer såsom kraftigt skyddande jordlager. Därtill är 
det övre bergmaterialet ofta uppsprucket vilket ytterligare un-
derlättar en spridning till grundvattnet. Vattentäkten har kontakt 
med ytvatten vilket gör den extra sårbar då föroreningar sprider 
sig snabbare i ytvatten. Detta innebär att vattentäkten är väldigt 

utsatt. En eventuell förorening kan på kort tid nå grundvattnet.

I Gårdby fi nns två bergbrunnar med en kapacitet på ca 30 m³/
timme. Den bedömda kapaciteten i hela formationen är 25-
30 000 m³. Med konstgjord infi ltration skulle den siffran even-
tuellt kunna höjas till 50-100 000 m³/år. Brunnarna Gårdby är 
avstängda sedan 2006 pga. främst höga bakteriehalter. Idag är 
påverkan tydlig från kringliggande lantbruk och djurhållning.

 - Dricksvattenförsörjningen är ett prioriterat intresse i 
kommunen och skyddsområdet ska därför beaktas i 
samband med all framtida exploatering i området.

 - Pga. av täktens känslighet för föroreningar via ytvatten ska 
vattentäkten i första hand fungera som reservvattentäkt.

 - Området är mycket högt prioriterat för framtida 
vattenförsörjning i Ölands vattenförsörjningsplan.

 - Vattentäkten utgör en reserv som kan komma att tas i drift 
förutsatt att grundvattenkvaliteten förbättras.

d8 – Hagby Strandbildning

Se d8 i kartan för Norra Kommundelen.

d9 – Sandby

Se d9 i kartan för Norra Kommundelen.

d8

d7

d10

d10

K:a

HAGBY

BLÄSINGE

Bläsinge Hamn

Gårdby Sandhed

ÖSTRA ÖLANDS SJÖMARKER

GÅNG- OCH CYKELVÄG

g/c (föreslagna)

g/c7 – Gamla banvallen, Gårdby till Norra Möckleby

Gårdby är ett mycket långsträckt samhälle där Gårdby skola 
ligger i södra delen. Idag kan man i stort sett bara röra sig 
utmed landsvägen om man ska ta sig mellan norra och södra 
delen av Gårdby. Stort behov fi nns också av en cykelväg 
mellan de båda samhällena Gårdby och Norra Möckleby. Den 
föreslagna sträckningen går genom ett nybildat naturreservat 
med höga naturvärden kopplade till de sandiga markerna som 
ligger norr om Gårdbys bebyggelse.

 - Stråket ska gå på den före detta järnvägsbanken som är ett 
befi ntligt inslag i kulturlandskapet väster om Gårdby och 
på Öland. 

 - Det föreslagna stråket ska i första hand ses som en resurs 
i vardagen för de boende i Gårdby, men kan även få 
betydelse för besökare.FÖ
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 - Naturvärdena på Gårdby sandhed och utmed den gamla 
banvallen måste beaktas i samband med valet av material 
och anläggandet av g/c-vägen.

 - Eventuell samordning med utbyggnad av vatten- och 
avlopp samt dragning av optofi berkabel mellan Gårdby och 
Norra Möckleby ska beaktas i samband med byggandet av 
g/c-vägen.

g/c8 - Gårdby till Norra Möckleby via Bläsinge

En alternativ dragning för cykelvägen mellan Gårdby och 
Norra Möckleby föreslås gå via Bläsinge. Kommunen föreslår 
också möjliga vägdragningar för biltrafi k utmed motsvarande 
sträcka. Utbyggnaden av vägarna skulle eventuellt kunna 
samordnas. Sträckan används idag delvis för biltrafi k och en 
betydande del är en mindre enskild väg. 

 - Det föreslagna stråket ska i första hand ses som en resurs 
i vardagen för de boende i Gårdby, men kan även få 
betydelse för besökare.

 - Eventuell samordning med utbyggnad av vatten- och 
avlopp samt dragning av väg för biltrafi k och 
optofi berkabel mellan Gårdby och Norra Möckleby ska 
beaktas i samband med byggandet av g/c-vägen.

GATU- OCH VÄGDRAGNINGAR

g (föreslagna)

g1 – Ny alternativ vägdragning, Norr om Hagby

Vägen mellan Bläsinge hamn och byn Bläsinge, har stor bety-
delse för boende, besökare och de olika näringarna. Hamnen 
föreslås som ett möjligt utvecklingsområde för verksamheter 
och är en av tre hamnar i kommunen som är utpekad som 
riksintresse för yrkesfi sket. På sikt kan det bli nödvändigt 
med förbättringar av vägen förutsatt att verksamhetsområdet 
i hamnen växer och utvecklas. Förutom vatten- och avlopp är 
en förbättring av vägstandarden en förutsättning för ökad trafi k 
ner mot Bläsinge hamn. Idag går vägen genom hela byn och 
tvingas till skarpa svängar i nära anslutning till bebyggelse på 
ett par ställen. Förutom att vägen har en krånglig dragning är 
den också för smal för att två bilar ska kunna mötas på ett bra 
sätt. Tidigare försök har gjorts att dra en väg genom Bläsinge 
by ner mot hamnen. Problemet med dragningen är att den täta 
bebyggelsestrukturen försvårar en ny väg genom byn. Det 
föreslagna alternativet innebär en dragning som går ganska rakt 
norrut från befi ntlig väg öster om Bläsinge. Dragningen skulle 
till en början kunna följa befi ntliga skiftesgränser innan den 
viker av norrut och går utanför byns bebyggelse och de gårdar 
som fi nns i Hagby norr om Bläsninge. Ett betydande problem 
med den föreslagna dragningen är att den skulle skära av 
gårdcentran från de marker som ligger längre österut.

 - Den föreslagna dragningen är ett av tre alternativ och 
kommer att byggas endast under förutsättning att det 
anses som det mest lämpliga alternativet samt att det anses 
nödvändigt med tanke på utvecklingen i Bläsinge hamn.

 - Exploateringar i hamnen ska kunna vara med och 
medfi nansiera en ny vägdragning.

 - Vägen ska hålla kommunal standard med sju meters 
vägbredd, avkall på kommunal standard kan göra om de 
yttre omständigheterna kräver.

 - Vägdragning ska samordnas med utbyggnad av gång- och 
cykelväg, g/c8.

g2 – Ny vägdragning, Genom Bläsinge bykärna

Föreslagen väg mellan byn och hamnen ska förbättra kontakten 
mellan byn och hamnen, vilket har stor betydelse för verksam-
heter, boende och besökare.

 - Den föreslagna dragningen är ett av tre alternativ och 
kommer att byggas endast under förutsättning att det 
anses som det mest lämpliga alternativet samt att det anses 
nödvändigt med tanke på utvecklingen i Bläsinge hamn.

 - Exploateringar i hamnen ska kunna vara med och 
medfi nansiera en ny vägdragning.

 - Vägen ska följa skiftenas gränser i jordbrukslandskapet 
öster om byn för att återkoppla till hur vägarna på östra 
sidan ligger i landskapet. Detta är en viktig fråga för att 
bevara det genuina landskapets värden.  

 - Dragningen genom byn kan bli av förutsatt att berörda 
markägare kan avvara nödvändiga markområden.

 - Vägen ska hålla kommunal standard med sju meters 
vägbredd, avkall på kommunal standard kan göra om de 
yttre omständigheterna kräver.

g3 – Ny vägdragning, Söderut mot Gårdby

En tredje föreslagen sträckning går söder ut mot Övra Ålebäck 
och Gårdby för att gå ut på befi ntlig väg i norra delen av 
Gårdby ut till väg 925. Vägsträckningen skulle gå öster om 
befi ntliga gårdar i södra Bläsinge och sedan vidare på den 
mindre väg som fi nns mellan lantbruken i Bläsinge och norra 
delen av Övra Ålebäck.

 - Den föreslagna dragningen är ett av tre alternativ och 
kommer att byggas endast under förutsättning att det 
anses som det mest lämpliga alternativet samt att det anses 
nödvändigt med tanke på utvecklingen i Bläsinge hamn.

 - Exploateringar i hamnen ska kunna vara med och 
medfi nansiera en ny vägdragning.

 - Vägen skulle samtidigt kunna fungera som en länk mellan 
Bläsinge/Hagby och Övra Ålebäck och Gårdby och stärka 
kopplingarna mellan byarna. 

 - Vägdragning ska samordnas med utbyggnad av gång- och 
cykelväg, g/c8.

PROMENAD/PASSAGE

p (föreslagna)

p1 – Hagmarken väster om Gårdby

Passagen går från en av tvärvägarna från huvudgatan genom 
Gårdby (väg 925) och västerut mot de öppna markerna. Först 
går passagen genom ett litet skifte som lämnats som naturom-
råde och som har en speciell och lite lummig karaktär med bus-
kar, träd och högt gräs. Det smala skiftet i väst-östlig riktning 
sköts och iordningställs av boende i Gårdby. En fi n liten bro 
fi nns över diket (d3) och en gång har klippts för att möjliggöra 
framkomlighet. Passagen leder ut till jordbruksmarken där man 
kan fortsätta söderut utmed befi ntlig stenmur genom en vacker 
betad hagmark som lider hela vägen bort till en kvarn vid väg 
970. På andra sidan vägen kan man fortsätta söderut på öppna 
sandmarker och vidare österut mot tallskogsområdet vid väg 
925. En anslutning för cyklister (g/c7) är också planerad som 
delvis löper parallellt med passagen.
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 - Tillgången till gröna områden och passager är begränsad 
i södra Gårdby varför området får stor betydlese som 
närrekreationsområde, speciellt med tanke på föreslagna 
utvecklingsområden i närområdet (b4 och b5).

 - Hagmarkerna väster om Gårdby och området vid kyrkan 
ska värnas och göras tillgängliga för allmänheten.

SKOLA, SERVICE, SAMLINGLOKALER

s (föreslagna)

I samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till 
Gårdby och möjligheten för kringliggande områden och byar 
att koppla in sig på ledningsnätet, så kan en betydande ökning 
av befolkningen i området ske. Redan idag ser kommunen 
ett stort bebyggelsetryck i området men pga. bristande 
infrastruktur och då framförallt vatten och avloppsfrågan 
så har byggstopp mer eller mindre varit rådande i området 
kring Gårdby och Norra Möckleby. Inte minst är det många 
barnfamiljer som är intresserade av att bosätta sig i området. 
Infl yttning och nybyggnation kommer att föra med sig ökade 
krav på kommunal service och plats på skolor och förskolor. 
Samtidigt fi nns ett ökande tryck från andra sidan kommun-
gränsen och området kring Runsten. Ett mellankommunalt 
samarbete fi nns redan kring skolfråga och redan idag tar 
Gårdby skola och förskola emot ca 30 barn från Borgholms 
kommun. Markberedskap behövs för att kunna utöka skol- och 
förskoleverksamheten. Ett alternativ kan vara att låta skolan 
på sikt ta över förskolan befi ntliga lokaler i södra Gårdby och 
att istället satsa på en ny förskola längre norrut. Kommunen 
vill genom översiktsplanen möjliggöra för ett fl ertal potentiella 
lägen för nya förskolor samt en eventuell utbyggnad av 
befi ntligt skolområde.

s1 – Norra Gårdby, alternativt läge 1

Det föreslagna området ligger i attraktiv skogsmark i norra 
delen av Gårdby. Området ligger inom ett föreslaget område 
för utveckling av bostäder (b3). Fördelen med området är att 
den omgivande naturmarken utgör en inspirerande miljö med 
stora möjligheter till lek. 

 - I första hand ser kommunen det föreslagna området som 
lämpligt för förskoleverksamhet. 

 - Närheten till den östra landsvägen (väg 925) och de för- 
och nackdelar det innebär för en ny förskola ska beaktas i 
planeringen och placeringen av förskolan.

 - Det föreslagna området ska kunna tillgodose de ökande 
behov av förskoleplatser som förväntas uppstå i Gårdby de 
kommande åren.

s2 – Norra Gårdby, alternativt läge 2

Det föreslagna området ligger på öppen jordbruksmark inom 
ett planerat utvecklingsområde för bostäder (b2) och i anslut-
ning till bebyggelsen i nordöstra Gårdby.

 - I första hand ser kommunen det föreslagna området som 
lämpligt för förskoleverksamhet. 

 - Det föreslagna området ska kunna tillgodose de ökande 
behov av förskoleplatser som förväntas uppstå i Gårdby de 
kommande åren.

 - Utblickar österut och bevarande av delar av kringliggande 
skogsområden ska beaktas i samband med planering.

s3 – Förskola i mellersta Gårdby

Det föreslagna läget ligger väster om byn mellan de öppna 
jordbruksmarkerna i väster och bebyggelsen i öster. Området 
kan nås via tvärvägar från väg 925. Marken består idag av 
mindre skiften med jordbruksmark och betesmark. 

 - I första hand ser kommunen det föreslagna området som 
lämpligt för förskoleverksamhet. 

 - Viktigt att beakta i samband med planering av området 
blir hur man ska skydda reservvattentäktens sekundära 
skyddsområde väster om det föreslagna området och hur 
man kan tillgängliggöra närliggande naturområden för 
eventuell skol- eller förskoleverksamhet.

s4 – Utveckling av befi ntligt skolområde

Området innebär en utveckling och/eller utvidgning av befi nt-
ligt området för skola och förskola i södra Gårdby. Området 
kan utvecklas inom befi ntligt område men föreslås även kunna 
växa västerut på befi ntlig jordbruksmark.

 - Befi ntligt skogsområde ska beaktas som 
närrekreationsområde i samband med framtida utveckling 
av området.

 - Om behov uppstår kan det på sikt bli aktuellt att befi ntliga 
förskolelokaler i området (s4) kan övertas av skolan och 
att förskolan istället fl yttar till något av övriga föreslagna 
områden (s1, s2 eller s3).

 - Område före reservvattentäkt (d3) ska beaktas i samband 
med utvecklingen av området.

VERKSAMHETER

v (föreslagna)

v1 – Bläsinge Hamn

I anslutning till hamnen fi nns en lång sandstrand som är en 
populär badplats för besökare från när och fjärran. Själva ham-
nområdet är också ett välbesökt område för besöksnäringen 
med ett antal småskaliga verksamheter för vilka fi skehamns-
föreningen ansvarar. I hamnen fi nns bl.a. ett hamnmuseum, 
fi skförsäljning, ett mindre campingområde och uthyrning av 
uppställningsplatser för husbilar. Delar av kajen är i dåligt 
skick och kommer på sikt att behöva en ordentlig upprustning. 
Varje sommar anordnas en hamnfestival i hamnen med fl era 
hundra besökare. I samband med stora trafi kmängder och olika 
trafi kslag som samsas om utrymmet blir det tydligt att vägen 
har stora brister, speciellt den del av vägen som går igenom 
Bläsinge by. Idag fi nns varken vatten eller avlopp utbyggt 
ner till Bläsinge hamn. Bläsinge hamn är en av tre hamnar i 
kommunen som är utpekad som riksintresse för yrkesfi sket.

 - Kommunen ser området som lämpligt för småskaliga 
verksamheter som passar in i den karaktäristiska 
hamnmiljön.

 - Vägfrågan genom Bläsinge by behöver åtgärdas innan 
omfattande utveckling av verksamheter i hamnen kan 
möjliggöras.

 - Kommunalt vatten och avlopp behöver lösas innan 
en utveckling av verksamheter kan möjliggöras nere i 
hamnområdet.
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ALGUTSRUM
Algutsrum är ett samhälle med blandad bebyggelse och be-
byggelsestrukturer. Algutsrums äldsta bebyggelsemiljöer fi nns 
i söder, där man hittar den genuina kyrkbyn med traditionella 
gårdar, och en bebyggelse utefter bygatan. Flera av gårdarna 
bedriver jordbruk och djurhållning. Bygatan leder fram till 
Algutsrums kyrka och marknadsplats som utgör Algutsrums 
kärna. Efter hand har Algutsrum vuxit med enfamiljshus 
för permanentboende norrut och i olika omgångar. Större 
bostadsområden har bl.a. tillkommit under 1980-, 1990- och 
2000-talet. I Algutsrum fi nns ett par fl erbostadshus med hyres- 
och bostadsrättslägenheter. 

I norra Algutsrum ligger ett industriområde, som idag består 
av drygt tio verksamheter. Industriområdet ligger samlat och 
centralt beläget i närhet till väg 136 och ett naturområde som 
är utpekat som riksintresse för naturvården. Naturområdet 
utgör en del av Mittlandsskogen och fl era stigar och mindre 
vägar fi nns här. Industriområdet, söder om naturområdet 
saknar sammanhållenhet i fråga om gestaltning, vare sig inom 
området eller i förhållande till omkringliggande bebyggelse 
och landskap. 

I nordöstra Algutsrum brer igenväxta marker ut sig som behö-
ver hitta användning och få tydliga funktioner. Området ligger 
i anslutning till odlingsmarker, bostadsbebyggelse (permanent 
och säsong) och i anslutning till den välanvända idrottsplatsen. 

Kommunalt vatten och avlopp fi nns i Algutsrum. 

Skydd

 - Strax norr om Algutsrums industriområde och delvis 
inne på området omfattas markerna av riksintresse för 
naturmiljövård, då de är en del av Mittlandsskogen. 

 - Östra och södra Algutsrum (marker och bebyggelse) 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.

 - Jordtorpsåsen som ligger öster om Algutsrum är Natura 
2000-område.

 - Jordtorpsåsen som ligger öster om Algutsrum är 
naturreservat. 

 - Jordtorpsåsen som ligger inom Mittlandsskogen som 
omfattas av riksintresse för naturmiljövård. 

GLÖMMINGE
Glömminge är ett samhälle, belägen cirka en mil norr om 
Färjestaden utmed väg 136. Vägen gör Glömminge till en 
genomfartsort och skär av skolan (F-6) på östra sidan om 
vägen och huvuddelen av byn och kyrkan väster om vägen. 
I Glömminge fi nns bebyggelseområden från olika tider. Allt 
från de gamla prästgårdsladorna i vitputsad kalksten med små 
ventilationshål till sentida villaområden från 60-, och 70-talen i 
södra delen av orten. Kyrkan är också ett viktigt landmärke för 
Glömminge, den ligger i anslutning till den gamla prästgården 
som numera är privatbostad och de ovan nämnda ladorna som 
inhyser butiken Ölands Byggnadsvård. Runt Glömminge är det 
övervägande jordbruksmark men ett antal fi na naturområden 
fi nns också samt en fornborg som ligger öster om väg 136 
precis i  linje med den planerade dragningen av förbifart 
Glömminge som är ett större vägprojekt för att leda trafi ken 
runt orten istället för rakt igenom som idag.

Området kring Glömminge är mycket expansivt pga. det goda 
läget i nära anslutning till infrastruktur och skola samt den 
omgivande naturen och närheten till havet och Kalmarsund.

Skydd

 - Öster om Glömminge omfattas markerna och bebyggelsen 
av riksintresse för kulturmiljövård (däribland Brostorp 
mm). 

 - Betes- och skogsmarkerna öster om Glömminge backes 
bebyggelse omfattas av riksintresse för naturvård, då de är 
en del av Mittlandsskogen. 

 - Norr om fotbollsplanen och öster om väg 136 omfattas 
markerna av riksintresse för naturmiljövård, då de är en del 
av Mittlandsskogen. 

 - Kusten omfattas av ett strandskydd på 300 meter, med 
undantag av Lökenäs bebyggelsegrupp vid kusten där 
strandskyddet är 100 meter. 
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BOSTÄDER

Färdigplanerade (B)

B1 – Glömminge backe, antagen 2014 (ca 30 tomter)

Glömminge backe ligger i Glömminge och är en del av västra 
landborgen. I gällande detaljplan från 2007 för västra delen av 
Glömminge backe, anges bostäder i form av friliggande hus 
och parhus, samt naturområde. Den föreslagna bebyggelsen 
ligger som en förlängning av den befi ntliga bebyggelsens 
utbredning i landborgens sluttning. Området är idag åkermark. 
En mer ingående beskrivning av området fi nns i Detaljplan för 
Glömminge 1:66 m.fl . 

B2 – Saxnäs, detaljplan, antagen 2009 (ca 30 tomter)

Saxnäs ligger cirka tre kilometer norr om Färjestaden och 
omges av ett lövskogsområde som sträcker sig utmed 
Kalmarsund, från Färjestaden till Borgholm i norr. Saxnäs 
är mycket expansivt för bostadsbyggande och bebyggelsen 
är huvudsakligen enfamiljshus från slutet av 1900-talet och 
början av 2000-talet. Det fi nns också fritidshus, planerat för 
en golfby och en campinganläggning i Saxnäs. I gällande 
detaljplan för området anges bostadsändamål och totalt är runt 
30 tomter obebyggda i det planlagda området. En mer ingående 
beskrivning av området fi nns i Detaljplan för Saxnäs 1:7, 1:247 
m.fl . fastigheter, Saxnäs Golfbana och Golfby. Detaljplanen är 
från 2009.  

B3 – Saxnäs golfby, antagen 2012 (ca 50 tomter)

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av ca 50 stycken 
fristående småhus i bostadsrättsform, samt en 9 håls kortbana 
för golf, servicebyggnad och badanläggning (pool) och är un-
der genomförande. Området håller ett 400 meter skyddsavstånd 
mellan fast anläggning för jordbruket och bostäder.

B4 – Nordöstra Algutsrum, antagen 2007 (ca 40 tomter)

I östra Algutsrum utgörs bebyggelsen av friliggande enfamiljs-
hus från andra hälften av 1900talet. I gällande detaljplan från 
2007 för platsen nordöst om Algutsrum anges bostäder och 
småskalig enskild verksamhet, dock ej handel. Bostadsområdet 
är en utbyggnad av samhället och omges i öster av jordbruk-
smarker. Detaljplanen är i grova drag uppdelad i tre delar, där 
den norra idag är utbyggd med enfamiljshus. Den mellersta 
delen av området är avsatt för natur med strövstig och är 
ett skifte med inslag av enbuskar och annan typiskt öländsk 
vegetation. För den södra delen gäller bostadsändamål. Den 
södra delen är inte utbyggt ännu. En mer ingående beskrivning 
av området fi nns i Detaljplan för fastigheterna Algutsrum 8:13 
och 3:3, skifte 3.

B5 – Strandskogen södra, antagen 2012 (ca 20 tomter)

Detaljplanen innebär ca 20 nya tomter på fastigheten Strand-
skogen 4:14. Området ligger i en lummig miljö med ett fl ertal 
stora ekar som har skydd i detaljplanen. En mer ingående 
beskrivning av området fi nns i Detaljplan för Strandskogen 
4:14. 
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BOSTÄDER

Föreslagna (b)

b1 – Röhälla (ca 15 bostäder)

Det föreslagna området ligger i ett befi ntligt skogsområde 
med övervägande barrträd. Området sträcker sig också österut 
utmed Röhällavägens norra sida. Utmed Röhällavägen fi nns 
redan en tydlig randbebyggelsestruktur som kantar vägen på 
ömse sidor med entréerna vända mot vägen. Söder om Röhälla-
vägen fi nns ett antal sidovägar som leder ner till ytterligare 
bebyggelse. Området ligger inom den föreslagna tertiära zonen 
för vattenskyddsområde för Strandskogens vattentäkt och har 
höga naturvärden i vissa delar.

 - Bebyggelsen ska följa den randbebyggelsestruktur som 
fi nns utmed Röhällavägen genom Röhälla by.

 - Den nya vägen norr om Röhälla by är en förutsättning för 
att området ska kunna bli fullt utbyggt.

 - Vägfrågan kommer att vara en viktigt fråga för den 
framtida utvecklingen i området.

 - Fullt utbyggt skulle området kunna utökas med ca 15 
bostäder utmed befi ntlig väg.

 - Ny bebyggelse kan endast tillkomma genom 
detaljplaneförfarande. 

 - Naturområdet (n1) öster om den föreslagna bebyggelsen 
måste beaktas. Släpp ska skapas mellan ny bebyggelse för 
tillgängligheten till området.

b2 – Glömminge södra (ca 20 bostäder)

Området ligger precis söder om Glömminge och angränsar 
till ett villaområde som byggdes på 1970-talet. Idag består 
området nästan uteslutande av tallskog. Området ligger i 
utkanten av i ett området som föreslås som tertiär zon för som 
vattenskyddsområde för Strandskogens vattentäkt och gränsar i 
öster till väg 136.

 - Bebyggelse som angränsar till befi ntligt bostadsområde 
i södra Glömminge ska följa den struktur som fi nns i det 
befi ntliga området.

 - Befi ntligt gång- och ridstråk genom området ska bevaras 
eller ledas om.

 - Eventuell framtida vägdragning genom området (g4) ska 
beaktas.

 - Området kan tillåta en utbyggnad av ca 20 tomter.

 - Bebyggelse väster om Röhällavägen ska ligga som 
randbebyggelse utmed vägen.

b3 – Strandskogen östra (ca 20 bostäder)

Redan idag fi nns ett par detaljplaner för bostäder inom det 
föreslagna området. Önskemål fi nns om utökad byggrätt för 
befi ntliga fastigheter samtidigt som det fi nns ett stort tryck 
på ytterligare byggnation i söder om befi ntlig bebyggelse. 
Området ligger i yttre vattenskyddsområde för Strandskogens 
vattentäkt och i det område som föreslås som tertiärt 
område enligt föreliggande utkast till förslag. Östra delen av 
området ligger i anslutning till väg 136 och sträckan nedanför 
landborgskanten och vägen används fl itigt för fotgängare 
och ridning. Intilliggande områden har höga naturvärden. 
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Vägstandarden är dålig i området och förbättringar krävs för att 
utbyggnad ska vara möjlig.

 - Förbättringar av Sandens väg eller en alternativ dragning 
för att möjliggöra genomfartstrafi k i område krävs för 
utbyggnaden av den södra delen av det föreslagna området. 
I samband med en ny tillfart till väg 136 fi nns möjlighet att 
stänga anslutning via Sönneborgsvägen.

 - Ridverksamheten i Aledal (f1) ca en kilometer väster 
om det föreslagna området bör beaktas genom att en 
framkomlig passage för fotgängare och ryttare ska fi nnas i 
östra delen av området.

 - Bebyggelsen i området ska integreras med omgivningen. 
Skogskaraktär och träd ska bevaras i så hög 
utsträckning som möjligt i den mån det är förenligt med 
restaureringsåtgärder för sandknutna naturvärden i området.

b4 – Porskärr östra skogsområdet (ca 50-100 bostäder)

Nedanför landborgen öppnar sig en smal sträng av öppna 
marker som sträcker sig i nord- sydlig riktning. Dessa marker 
används till stora delar som hagmarker för hästar. Väster om 
dessa öppna marker och hagar tar ett planterat tallskogsområde 
vid som också sträcker sig i nord- sydlig riktning. Tallarnas 
rötter binder de stora sandmängderna som fi nns här och stora 
delar av denna tallskog är mycket homogen i sin karaktär, då 
träden har samma ålder, storlek och växtsätt. 

Inne i det östra skogsområdet ligger bebyggelsen utmed Gju-
terivägen, som är huvudvägen i skogen och går i nord- sydlig 
riktning. Från Gjuterivägen går mindre tvärgående skogsvägar 
ut åt väster och öster. Bebyggelsen i skogsområdet är huvud-
sakligen enfamiljshus som bebos permanent och säsongsvis, 
men en handfull gårdar fi nns också här. De fl esta byggnader 
i skogsområdet är uppförda under 1900-talet, men här fi nns 
också enstaka enfamiljshus från 2000-talet. Utmed tvärvägarna 
fi nns viss nybyggnation. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas men området är högt 
prioriterat för utbyggnad enligt kommunens VA-plan, eftersom 
bebyggelsetrycket är högt och det ligger i nära anslutning till 
befi ntligt kommunalt vatten- och avloppsnät. 

I området fi nns ett tiotal fornminnen. De fl esta av dessa 
fornminnen ligger i Porskärrs nordöstra del, strax väster om 
väg 136. 

 - Utbyggnad kräver anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp. 

 - Ny bebyggelse ska inte bygga bort natur- och 
rekreationsvärden i skogen. Det är särskilt viktigt 
att spara värdefulla naturmiljöer och träd, och att 
bebyggelsen varvas in mellan dessa. Det bidrar till en stor 
boendekvalitet.   

 - De öppna markerna mellan Porskärrs skogsområden ska 
inte byggas igen. De öppna markerna bidrar till att de olika 
bebyggelserna får olika sammanhang utifrån var de ligger 
i landskapet, i skogen, bland träden, vid hagen som sätts 
i relation till bebyggelsen uppe på landborgen. De öppna 
markerna är också värdefulla, eftersom de ger ljus och 
rymd, i motsats till skogsområdenas slutenhet. 

 - Ny bebyggelse kan byggas utefter de befi ntliga huvud- och 
tvärvägarna i Porskärrs båda skogsområden, förutsatt 
att värdefulla natur- och rekreationsmiljöer sparas. Nya 
tvärvägar kan efter hand växa fram om behov uppstår. 

 - Tvärvägarna begränsas idag av skogens gräns, men 
kan gå en bit in på de öppna markerna. På så sätts vävs 
bebyggelsen mera in med de öppna markerna, vilka 
också kan tillåtas gå in i skogen, vilket bidrar till en mer 
oregelbunden gräns mellan öppen och bebyggd/sluten 
mark. 

 - De tvärvägar som inte är igenbyggda ”i ändarna” har 
stora kvaliteter, eftersom de ger utsikt över Kalmarsund i 
väster och landborgen i öster. Dessa utblickar är viktiga att 
bevara. 

 - Exploatering väster om vägen ska vara begränsad. Här 
fi nns idag en god balans mellan bebyggelse och vegetation.

b5 – Östra Lökenäs (ca 20 bostäder)

Området ligger i ett skogsområde precis norr om befi ntlig 
bebyggelse i Lökenäs. Tomterna i området söder och väster 
om det föreslagna området är relativt små. Vägen ligger i nära 
anslutning till Lökenäsvägen där kommunen under slutet av 
2014 har fått igenom en detaljplan som innebär ett kommunalt 
övertagande av vägen.

 - Utformningen av området måste utredas i detaljplan.

b22 – Örkullen västra (ca 150-200 bostäder)

Området är omfattande och sträcker sig från Saxnäs stugby i 
norr och nästan ända ner till området kring djurparken i sydost. 
Stora delar av det större området är skogsbevuxet men vissa 
delar består av öppna ytor och hyggen. Skogen i området har 
blandad karaktär men det föreslagna området ligger i första 
hand på området för hyggen och planterad barrskog. Ädellöv-
skogen i området vill kommunen skydda i så stor utsträckning 
som möjligt. Det föreslagna området är ca 30 hektar stort.
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 - Kommunen bedömer att hela området sammantaget kan 
vara lämpligt för utbyggnad av ca 100-150 bostäder.

 - De omfattande kustnära ädellövskogsområden (n9) som 
ligger i anslutning till det föreslagna området ska bevaras.  

 - Naturvärdesinventering ska göras i området. 

b23 – Björkedal (ca 50-100 bostäder)

Det föreslagna området för bostäder beräknas omfatta en yta på 
ca 4 hektar. Området ligger precis norr om ett större vattenma-
gasin. Ytterligare en liten bit söderut ligger en större djur- och 
nöjespark. Platsen ligger innanför korsningen mellan Saxnäs-
vägen (väg 958) och Möllstorpsgatan. Utmed Möllstorpsgatan 
ligger ett antal bostäder som randbebyggelse utmed vägen. 
Större delen av området består idag av blandskog.

 - Eventuella störningar från djur- och nöjesparken ska 
utredas i samband med detaljplan.

 - Antalet bostäder som kan vara lämpligt måste utredas 
närmare men kommunen uppskattat att ca 10-20 nya 
bostäder skulle kunna vara möjligt.

 - Avståndet till väg 958 ska beaktas för att minska risken för 
störningar.

DAMM- OCH VATTENOMRÅDEN

föreslagna (d) 

d1 – Föreslagen revidering av Strandskogens vattenskydds-
område

Under 2014 har kommunen tagit fram ett förslag för hur 
vattenskyddsområdet i Strandskogen ska revideras. En 
revidering har blivit aktuell, bl.a. för att inkludera den nya 
uttagsbrunnen väster om väg 958 ner mor Röhälla gård. Under 
2013 fastställdes den regionala vattenförsörjningsplanen för 
Kalmar län, i denna pekas Strandskogen ut som en regionalt 
viktig vattenförekomst, även detta är en del av anledning till att 
kommunen har velat revidera vattenskyddsområdet. Dessutom 
har kommunen ett pågående detaljplaneärende inom det 
som idag är yttre vattenskyddsområde samtidigt som arbetet 
med att ta fram ett planprogram för Strandskogenområdet i 
sin helhet pågår. Det gällande vattenskyddsområdet har en 
indelning i inre och yttre vattenskyddsområde medan förslaget 
till revidering redovisar tre olika skyddsnivåer, där det primära 
skyddsområdet innebär en infi ltrationstid till grundvattnet som 
är mindre än 100 dygn, det sekundära skyddsområdet innebär 
att det tar ett år för ytvatten att nå grundvattenförekomsten 
medan det tertiära området längst ut innebär att det tar mer än 
ett år för vatten som infi ltreras att nå grundvattenförekomsten. 
En sårbarhetskarta ligger till grund för avgränsningen av de 
föreslagna områdena.

 - Kommunen ska ha som målsättning att beakta de nya 
gränserna och föreskrifterna för vattenskyddsområdet i sitt 
arbete även innan dessa hunnit fastställas.

 - Det område, d2, som har pekats ut som lämpligt för 
infi ltration ska beaktas i samband med revideringen av 
vattenskyddsområdet.

b22
b23

7

g7

Möllstorp
1́:15 000

0 5

d2 – Avsatt mark för eventuellt framtida infi ltrationsområ-
de

Planer fi nns på att ta vatten från de föreslagna områdena d5 och 
d6 i förslagsdelen för den Norra Kommundelen för pumpning 
till Strandskogen vattenförekomst för infi ltration. Strandskogen 
har exceptionellt goda förutsättningar för infi ltration av 
vatten eftersom mäktigheten på sandlagret är mycket stor 
och av lämplig kornstorlek. Infi ltrationen är en åtgärd för att 
kunna trygga vattenförsörjningen i kommunen på längre sikt. 
Ytterligare utredningar av vattenkvaliteten i det föreslagna 
uppsamlingsområdet kring Pelnarbrobäcken måste göras 
innan projektet kan bli aktuellt att förverkliga. Provborrningar 
har gjorts i Strandskogenområdet för att utreda vilken yta 
som skulle vara bäst lämpad för infi ltration. Med avseende 
på topografi , infi ltrationstid och markförhållanden så har den 
redovisade platsen bedömts som mest lämplig för eventuellt 
anläggande av en infi ltrationsdamm.

 - Kommunens långsiktiga vattenförsörjning är överordnat 
andra intressen i området. Det innebär att i föreslaget 
område får inga konkurrerande intressen gå före det 
utpekade.

 - Kommunen anser att området bör undantas i eventuellt 
framtida utpekande av ett riksintresseområde för 
naturvården i Strandskogenområdet. 

d5 – Ytvatten från Gillsättra/Jordtorp 

Se område d5 i förslaget för Norra kommundelen

d6 – Strandskogen, kustdiken/ytvatten

Se område d6 i förslaget för Norra kommundelen
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FRITITDSOMRÅDEN

Föreslaget (f) 

f1 – Aledal

Aledals ridcenter är en verksamhet som är viktig för kommu-
nen, inte minst tack vare den omfattande ridskoleverksamhet 
som bedrivs där. Det föreslagna fritidsområdet sträcker sig i 
första hand över ytor som används för bete eller odling samt ett 
skogsområde i öster som gränsar mot väg 136. Skogsområdet 
som ligger på fastigheten Strandskogen 3:10 har höga 
naturvärden som gynnas av ridverksamheten. Ridvägarna och 
hästarnas trampande håller sandmarkerna öppna vilket gynnar 
vissa arter, inte minst sandbin. Även väster om väg 958 fi nns 
ett område där kommunen ser positivt på ridverksamhetens 
utveckling. Ridverksamheten är beroende av stora ytor för bete 
men också av att kunna rida i beträdor och korridorer mellan 
odlade områden. Idag är stora delar av det markerade området 
jordbruksmark som används för odling.

 - Angående utvecklingen i skogsområdet på fastigheten 
Strandskogen 3:10 bör dialog mellan ridverksamheten 
och Länsstyrelsen ske för att komma fram till hur området 
kan utvecklas för såväl ridverksamhet som bevarande av 
befi ntliga naturvärden.  

 - Kommunen ser ingen motsättning mellan ridverksamhet 
och annan rekreation i området. Området ska utvecklas på 
ett sätt som gör det tillgängligt för alla grupper.

f2 – Naturområde östra Algutsrum

Det föreslagna naturområdet ligger i Algutsrums nordöstra del. 
Stora möjligheter för olika fritidsfunktioner fi nns i Algutsrums 
nordöstra del. Området är idag mycket igenväxt och ligger 
mycket lämpligt; i anslutning till idrottsplats och befi ntlig och 
nybyggda enfamiljshus. Områdets möjligheter behöver utredas 
vidare. 

 - Naturområdet ska vara öppet för allmänheten.

 - Algutsrum ska ansluta till naturområdet från olika platser 
och väderstreck för att fl er ska ges möjlighet att använda 
området; skolklasser, boende, besökare osv. 

f3 – Glömminge Borg

Det föreslagna området för fritid ligger öster om väg 136, i 
höjd med Glömminges kärna. Marken är betad hagmark och 
en gammal fornborg fi nns i den norra delen; Glömminge Borg. 
Området har redan befi ntligt skydd som riksintresseområde för 
naturvården, men kommunen vill lyfta fram det ytterligare för 
att trygga dess framtid i konkurrens med föreslagen vägsträck-
ning för förbifart Glömminge. Området är en viktig målpunkt 
för bl.a. Glömminge Skola och för de boende i Glömminge 
som när-rekreationsområde.

 - I samband med vägdragning av förbifart Glömminge 
(g5) anser kommunen att området ska beaktas och att 
dragningen av den nya vägsträckan ska anpassa sig efter 
landskapet och borgen.

 - Fornborgen i norra delen av det föreslagna området kan 
lyftas som en målpunkt för besöksnäringen och de boende i 
Glömminge med omnejd.

VÄGAR

föreslagna (g)

g1 - Nya Röhällavägen

En ny vägdragning föreslås för att avlasta gamla Röhällavägen. 
Den befi ntliga Röhällavägen är för smal, speciellt genom 
Röhälla by. Vägen går idag genom sekundärd vattenskydds-
område och inkräktar delvis på ytterkanterna av det primära 
vattenskyddsområdet.

 - Den befi ntliga sträckningen av Röhällavägen genom 
Röhälla by får fungera som lokalgata för de boende utmed 
vägen samt som del av en GC-vägsträckning mellan 
Röhällakrysset och Glömminge. Blandtrafi k på sträckan 
förutsätter att hastigheten sänks på den befi ntliga delen av 
Röhällavägen, 40 km/h kan vara en lämplig hastighet.

 - Den nya sträckningen ska delvis fi nansieras av 
tillkommande bebyggelse i framtida detaljplan som 
upprättas för området kring den planerade vägen.

 - Kommunen är positiv till att Trafi kverket (som idag är 
huvudman för väg 958) tillsammans med exploatörer i 
området kan fi nansiera den nya vägdragningen.

g2 – Förbättringar av väg 136 

I den regionala trafi kplanen för Kalmar län fi nns pengar avsatta 
för förbättringar av väg 136 på sträckan mellan Brofästet och 
Borgholm. Planer fi nns bl.a. på att göra om delar av vägen 
till 2+1väg. Detta kan innebära att kontakten mellan västra 
och östra sidan av vägen minskar och att det blir svårt att 
ta sig över vägområdet. Den delen av väg 136 som går från 
Algutsrum och upp till och med Glömminge samhälle är trång 
och på många ställen kantad av bebyggelse, antingen på ena 
sidan eller på bägge sidor. 

 - En breddning av befi ntligt vägområde utmed sträckan 
från Algutsrum och norr om Glömminge är problematisk 
med hänsyn till befi ntlig bebyggelse som ofta ligger i nära 
anslutning till vägen.

 - Kommunen ställer sig positiva till förbättringar av vägen 
som inte innebär inskränkningar för boende i anslutning till 
vägområdet eller som innebär dramatiska förändringar av 
landskapsbilden.

 - Vägsträckan norr om Glömminge samhälle är er lämplig 
för en breddning men sträckan utgör inte något betydande 
intresse för utvecklingen i Mörbylånga kommun.

 - Kommunen vill prioritera trafi ksäkerheten på väg 136 
minimera antalet utfarter till vägen. Av samma anledning 
vill kommunen arbeta för att ersätta direkt olämpliga och 
trafi kfarliga utfarter till väg 136 med bättre planerade och 
lämpade utfarter. Ett exempel på en sådan åtgärd kan vara 
att stänga Sönnerborgsvägen för att ersätta den med en 
säker utfart ca 300-400 meter längre söderut där sikten är 
bättre och lutning vid landborgskanten mindre (se g6).

g3 - Sandens väg - förbättringar

Den föreslagna sträckan innebär förbättringar av Sandens väg. 
Vägen är idag smal och grusad. På öster sida av vägen fi nns 
ett stugområde med en ökande andel som bosatt sig i området 
permanent. I norra delen av vägen i anslutning till utfarten till 
Röhällavägen ligger omgivande bebyggelse tätt inpå vägen FÖ
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vilket försvårar en breddning av vägen i den delen.

 - Finansieringen av föreslagna förbättringar och breddning 
av Sandens väg kan möjliggöras i samband med 
exploatering av området längre söderut på fastigheterna 
Strandskogen 10:6 och 10:7 och detaljplanering med ökade 
byggrätter i området öster om Sandens väg.

 - Vägen bör hålla kommunal standard och en säker lösning 
för fotgängare och cyklister bör skapas.

 - I samråd med samfällighetsföreningarna ska utredas hur 
vägen kan förbättras för ökade trafi kmängder och hur man 
kan skapa säkra lösningar för fotgängare och cyklister.

g4 - Röhällapassagen

Den föreslagna genomfartsvägen till väg 136 skulle kunna 
byggas under förutsättning att förbifart Glömminge byggs och 
att trafi kfl ödena på den befi ntliga delen av väg 136 minskar. 
Vägsträckningen skulle vara som en fortsättning på Röhällavä-
gen i väst-östlig riktning och förbättra kopplingen från Röhälla 
by till väg 136 utan att öka trafi kmängden i Glömminge.

 - Vägen kan byggas endast under förutsättning att 
förbifartsvägen förbi Glömminge med planerad sträckning 
blir av.

 - Mark för genomfartsvägen ska avsättas i samband 
med planeringen av nytt bostadsområde (b2) söder om 
Glömminge

 - Den kraftiga lutningen vid landborgskanten måste beaktas i 
samband med planeringen av vägsträckan. 

g5 - Förbifart Glömminge

En förbifart förbi Glömminge fi nns med i den regionala trans-
portplanen för Kalmar län. Projektet har prioriterats ner vid 
fl era tillfällen och fl yttats längre fram i tiden. För närvarande 
ligger det i slutet av perioden 2020-2025. Kommunen ser 
positivt på en förbifart förbi Glömminge men anser att det fi nns 
andra vägprojekt i kommunen som ska ges högre prioritet. 
Den föreslagna sträckningen som här redovisas (g5) är från en 
utredning framtagen av vägverket (numera Trafi kverket) 2007. 
Trafi kverket tittar nu även på andra lösningar, bl.a. förbättring-
ar av befi ntlig vägsträcka genom Glömminge samhälle. Den 
föreslagna sträckningen innebär att man tar bort en stor del av 
den barriäreffekt som väg 136 utgör för Glömminge samhälle 
försvinner. Ett av problemen med vägen idag är att skolan och 
medparten av samhället ligger på olika sidor om vägen. Under 
sommarmånaderna är trafi kfl ödena höga genom Glömminge 
samhälle och bilar brukar bli stående utmed anslutande vägar 
av vilka fl era har dålig sikt i anslutning till utfarten mot väg 
136.

 - Kommunen vill inte att sträckningen av förbifart 
Glömminge ska inkräkta på föreslaget område för 
utveckling av fritid (f3) kring Glömminge borg.

 - Kommunen ställer sig positiva till en förbifart öster om 
Glömminge men anser att det fi nns andra vägprojekt i 
kommunen som har högre prioritet.

g6 - Nya Sönnerborgsvägen

Kommunen vill prioritera trafi ksäkerheten på väg 136 (se g2) 
bl.a. genom att arbeta för förbättringar och att minimera antalet 
utfarter till den prioriterade vägen. Därför vill kommunen 
också arbeta för att ersätta direkt olämpliga och trafi kfarliga 
utfarter till väg 136 med bättre planerade och lämpade utfarter. 
En stängning av Sönnerborgsvägen för att ersätta den med en 
säker utfart ca 300-400 meter längre söderut där sikten är bättre 
och lutningen vid landborgskanten mindre är en sådan åtgärd.

 - Ny utfart förutsätter en stängning av utfarten från 
Sönnerborgvägen till väg 136. 

 - Den nya utfarten ska byggas så att sikten blir optimal såväl 
åt norr som söderut. 

g7 – Nya Saxnäsvägen

Sträckorna som beskrivs är del av ett nytt vägnät som ska serva 
den föreslagna bebyggelsen för bostäder och verksamheter som 
kommunen föreslår väster om den nuvarande Saxnäsvägen 
(väg 958). Kommen vill ha en mindre genomfartsväg parallellt 
med väg 958 för att inte skapa för många nya korsningspunkter 
ut mot vägen (som idag sköts av trafi kverket). 

 - Nya vägdragningar ska anpassas så att de passar in i 
landskapet och inte förutsätter schaktningsarbete som 
ändrar området topografi  i alltför hög utsträckning.

 - I anslutning till att Möllstorpsgatan möter väg 958 kan med 
fördel en fyrvägskorsning skapas för att minska antalet 
korsningspunkter utmed sträckan. 

 - I norr ska vägen kopplas samman med befi ntligt vägnät 
inne i Saxnäsområdet.

 - Vägnätets syfte är i första hand att försörja ny bebyggelse 
och förslagna områden för verksamheter b21, b22, b23 och 
v10.

 - Det kustnära lövskogsområdet (n9) ska beaktas i samband 
med dragningen av nya vägar.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

föreslagna (g/c)

g/c1 – Röhällakrysset till Glömminge 

En bra och säker cykelväg behövs från Röhällakrysset och 
österut mot södra delen av Glömminge. Denna anslutning kan 
komma att göras på ett fl ertal olika sätt. Under förutsättning 
att en ny vägsträcka (g1) byggs parallellt med den befi ntliga 
Röhällavägen norr om Röhälla by, så kan den gamla bygatan få 
en ny funktion som gång- och cykelväg. Öster om Röhälla by 
krävs en utbyggnad av g/c-vägen upp till södra delen av Glöm-
minge samhälle där möjlighet att ansluta till befi ntlig g/c-väg 
fi nns. En breddning av befi ntlig väg kan vara ett bra alternativ 
öster om Röhälla by. Om den föreslagna vägsträckan norr om 
Röhälla by (g1) inte byggs ut så kan det istället bli aktuellt att 
bygga en ny gång- och cykelväg parallellt med vägen genom 
byn, antingen söder eller norr om vägen (väg 958). 

 - Under förutsättning att den nya vägen (g1) blir utbyggd 
så kan sträckan genom Röhälla by få funktionen av en 
blandtrafi kgata där samtliga trafi kslag samsas på en sträcka 
med låga hastigheter och en utformning som tvingar 
motorfordonstrafi k att anpassa sig till fotgängare och 
cyklister.
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 - Öster om Röhälla by och upp mot Glömminge krävs 
en utbyggnad av cykelvägen som kan anslutas till 
befi ntliga g/c-väg uppe i södra Glömminge. På denna 
sträcka ser kommunen helst en trafi klösning där gång- 
och cykeltrafi ken avgränsas från vägen, t.ex. som på 
vägsträckan söderut från Aledal. En sådan lösning skulle 
innebära en breddning av befi ntlig väg och på så vis inte 
inkräkta på intilliggande jordbruksmark i någon större 
utsträckning.

 - Alternativet med den föreslagna sträckningen söder om 
befi ntlig väg är preliminärt och skulle behöva utredas 
närmre, fl era olika dragningar skulle kunna vara möjliga.

 - Den föreslagna alternativa sträckningen norr om befi ntlig 
väg skulle gå så nära befi ntlig tomtmark som möjligt för att 
inte inkräkta på naturområdet norr om.

 - Mark ska avsättas för g/c-vägen i samband med 
planeringen av utvecklingsområde för bostäder (b2).

g/c2 – Glömminge Backe till Lökenäsbadet

Från Glömminge samhälle behövs en cykelanslutning ner 
till havet och Lökenäsbadet. Många fotgängare och cyklister 
färdas utmed sträckan dagligen under sommarmånaderna då 
trafi ken av bilar samtidigt är som högst. 

 - Det lämpligaste alternativet till sträckning skulle vara 
att från planerat bostadsområde i Glömminge backe 
precis norr om naturområdet (n5 enligt karta Algutsrum/
Glömminge) och rakt västerut.

 - g/c-vägen ska om möjligt vara i hårt packat grus eller annat 
genomsläppligt material.

g/c3 – Algutsrum till norra kommungränsen

Den föreslagna sträckan föreslår en utbyggnad av cykeltrafi k 
utmed eller i anslutning till väg 136. Det fi nns ett stort behov 
av en koppling för cyklister mellan de största orterna i respek-
tive kommun. Såväl pendlande Ölänningar som cykelturister 
och sommarboende efterfrågar en möjlighet att kunna ta sig 
utmed eller parallellt med väg 136 som är den trafi kled av 
störst dignitet och betydelse på Öland och som löper längs med 
hela ön. Den föreslagna sträckningen innebär att man skapar ett 
stråk som löper från Färjestaden och ända upp till Borgholms 
kommun.

 - Kommunen ser en g/c-väg i samband med befi ntligt 
vägrum för väg 136 som den bästa och genaste lösningen 
för cykeltrafi ken.

 - Kommunen ställer sig positiv till att fi nansiering av 
sträckan kan ske med hjälp av de pengar som fi nns avsatta 
i den regionala planen för sträckan mellan Algutsrum och 
Borgholm.

 - Kopplingen mellan västra och östra sidan av väg 136 i höjd 
med Algutsrum måste utredas mer ingående. En planskild 
korsning kan vara det bästa alternativet.

NATUROMRÅDEN

Föreslaget (n) 

n1 – Norr om Röhälla

Området består övervägande av barrskog, mest tall. I södra 
delen fi nns ett delområde med mer öppen karaktär och lägre 
vegetation. Marken är sandig och området är en del av det stora 
sandfältsområde som sträcker sig från Algutsrum i söder till 
Stora Rör i norr. Området används idag som närrekreationsom-
råde för de boende i Röhälla och Strandskogen. Området har 
också förutsättningar som habitat för rödlistade insekts- och 
växtarter som gynnas av öppna sandmarker.

 - I samband med eventuell exploatering av bostäder ska det 
utpekade naturområdet baktas och bevaras. En ridå mot 
odlingsmarken ska bevaras.

 - Ett stråk ska bevaras genom området från den befi ntliga 
tillfarten från Röhällavägen i söder och vidare norrut mot 
Lökenäs.

 - Skötsel för naturmarker i området ska utredas i samband 
med detaljplaneläggning.

n2 – Strandskogen

Det föreslagna området har höga naturvärden kopplade till dess 
sandmarker och till arter som trivs i dylika förhållanden. T.ex 
fi nns det ett antal insektsarter och svampar som är rödlistade i 
Sverige och som i vissa fall bara påträffats i Strandskogenom-
rådet i hela norra Europa. Dialog har pågått med länsstyrelsen 
angående naturvärdena i Strandskogen under fl era års tid. Ett 
antal värdekärnor fi nns i det större området vilka ska läggas 
extra stor vikt vid, bl.a. Källheden (Strandskogen 2:2) och östra 
delen av Strandskogen 3:10>1. Åtminstone delar av området 
kommer troligtvis att föreslås som riksintresse för naturvården 
av länsstyrelsen.

 - Restaurering av vissa områden där skogen har blivit för 
dominant kan komma att krävas.

 - Kommunen vill att området hålls fritt från all typ av 
exploatering.

 - Området ska behålla en öppen karaktär, företrädesvis 
genom betning.

 - Kommunen ser positivt på att området behålls som 
tillgängligt för allmänheten.

 - Kommunen vill värna möjligheten till passagen för växter 
och djur från Strandskogenområdet och vidare norrut över 
Röhällavägen.

 - Kommunens vattenförsörjning är ett prioriterat intresse i 
området kring Strandskogen. Om föreslaget naturområde 
skulle hamna i konfl ikt med intressen som rör kommunens 
dricksvattenförsörjning (t.ex. d2), ska vattenförsörjningen 
prioriteras högre.
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n4 – Naturområde norr om Algutsrum

Nordöst om Algutsrums småindustriområde brer ett skifte ut 
sig med vackra betesmarker som också är synliga från väg 136. 
Skiftet illustrerar ägogränser och stenmurar jämte bebyggelsen. 
Området angränsar till fritidsområdet kring fotbollsplanen och 
multisportarenan. I den delen av naturområdet som ligger i 
direkt anslutning till fotbollsplanen är naturen mycket tät och 
svårtillgänglig. 

 - Skiftets utbredning från väster till öster ska sparas. 

 - Skiftet har betydelse för de boende i Algutsrum, eftersom 
det ligger som en länk mellan det skyddade naturområdet 
och tätorten Algutsrum med stora bostadsområden och 
skola. 

 - Kommunen ser positivt på utveckling och 
tillgängliggörande av skogsområdet vid fotbollsplanen, 
exempelvis genom skapandet av en motionsslinga.

n5 – Lövskogslund nedanför Glömminge Backe

Lunden ligger i anslutning till bostadsområdet (B1) som ligger 
strax nedanför Glömminge backe och norr om Glömminge 
Kyrka. Lunden sköts idag av markägaren genom ett natur-
vårdsavtal mellan denne och Skogsverket. Lunden utgörs av 
lövskog i fl era skikt. Buskskiktet är tätt, men framkomligt och 
i trädskiktet fi nns fl era större träd, nästan uteslutande lövträd. 
Idag används området för bete för hästar, men är också frek-
venterat av vilda djur, såsom rådjur, älgar och harar. Mycket 
vatten blir stående i området under delar av året.

 - Området ska skyddas som ett viktigt när-rekreationsområde 
för de boende i Glömminge.

 - Området kan komma att utgöra del i en länk för fotgängare, 
ryttare och cyklister och på sikt leda vidare västerut mot 
Kalmarsund.
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n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör 

Utmed hela nordvästra kuststräckan fi nns stora samman-
hängande områden med kustnära lövskog. Framför allt är det 
ädelövskog som dominerar ofta med ek i trädskiktet. Skogen är 
på många ställen fl erskiktad.

 - I samband med eventuella exploateringar i kustnära 
lövskogar ska inventering alltid göras för att säkerställa 
bevarandet av befi ntliga naturvärden.

 - De kustnära lövskogarna är prioriterade för sina höga 
natur- och upplevelsevärden.

 - På platser där ek och gran växer tillsammans fi nns behov 
av att utreda om det går att rensa bort gran då dessa annars 
riskerar att kväva ekar och andra ädla lövträd.

 - Områden med grova träd och stor andel död ved ska 
prioriteras för framtida utveckling av naturvärden.

PROMENAD/PASSAGE

Föreslagna (p) 

p1 – Röhälla till Lökenäs

Många använder idag passagen för vardagsmotion och rastning 
av hundar. Passagen genom skogen är också en delsträcka för 
vägen till den kommunala badplatsen i Lökenäs. Den föreslag-
na passagen löper huvudsakligen genom planterad tallskog i 
sandiga marker (se n1). 

 - Stråket ska värnas som promenadstråk för allmänheten i 
Strandskogen och Röhälla.

 - Hänsyn till stråket måste tas i samband med eventuell 
exploatering utmed Lökenäsvägen.

 - Stråket bör värnas i samband med detaljplaneläggning av 
föreslaget bebyggelseområde (b1).

p2 – Glömminge till Strandskogen

Kopplingen mellan Aledals ridcenters marker i söder och 
Glömminge fi nns utmed ett stråk som löper väster om väg 136 
parallellt med vägen och precis nedanför landborgskanten. 
Passagen används i första hand av fotgängare och människor 
till häst men passagen genom skogen är samtidigt en lämplig 
skogsväg för t.ex. mountainbikecyklister. Passagen går nästan 
uteslutande genom skog, i första hand tallskog. På vissa sträck-
or öppnar stråket upp sig och landborgskanten och väg 136 blir 
synliga. På grund av buller från väg 136 kan den förnimmas 
var på sträckan man än befi nner sig.

 - Stråket ska hållas tillgängligt som promenadstråk samt för 
ridning och friluftsliv.

 - En vegetationsridå mot väg 136 ska bevaras i de delar där 
det redan fi nns.

 - Stråket ska behålla sin koppling till befi ntlig gång- och 
cykelväg i södra delen av Glömminge.

p3 – Algutsrum till Jordtorpsåsen

Stråket är en koppling mellan Algutsrum och naturområdet 
Jordtorpsåsen som ligger strax öster om Algutsrum. Jordtorp-
såsen är idag ett relativt välbesökt naturområde för boende i 
samhället. Både Algutsrums skola, samhällets stora samman-
hängande bostadsområdens och de omgivande åkermarkerna 

talar för att kontakten med ett strövområde som naturområdet 
Jordtorpsåsen är viktigt för hela samhället. 

 - Jordtorpsåsen ska länkas samman med Algutsrum genom 
ett stråk. Stråket ska stärka naturområdets koppling 
till samhället och möjliggöra att det går att ta sig till 
naturområdet på fl er sätt än utmed vägen eller med bil. På 
så vis ska det mentala avståndet till Jordtorpsåsen minska 
och de spontana besöken förhoppningsvis öka. 

 - Stråket ska gå utmed befi ntliga ägogränser/skiften/
stenmurar för att synliggöra och bli en del av 
kulturlandskapet.   

SKOLA, SERVICE, SAMLINGLOKAL

föreslagna (s) 

s1 – Glömminge Backe

I den detaljplan för Glömminge Backe som är under arbete av 
kommunen, fi nns ett område med som föreslaget för skolända-
mål. I övrigt fi nns idag inga alternativa platser för skol- eller 
förskoleverksamhet, väster om väg136 i Glömminge. I sam-
band med utbyggnaden av ett nytt område (B1) ökar behovet 
av offentlig service i Glömminge ytterligare. Området ligger på 
jordbruksmark i en sluttning. Precis väster om området ligger 
ett grönområde, lövträdslunden (n5) som kommunen avser att 
skydda.

 - Kommunen ser platsen som lämplig för förskoleverksamhet 
i första hand, eftersom de mindre barnen är de som har 
svårast för att ta sig över väg 136.

s2 – Glömminge Skola

Söder och öster om befi ntligt område som tillhör Glömminge 
Skola, vill kommunen avsätta ytterligare mark för att möjliggö-
ra att skolan kan utvecklas och har möjlighet att växa på sikt. 
Med tanke på de föreslagna utvecklingsområdena för bostäder 
som fi nns i Strandskogen, går det att förutse ett ökat tryck på 
skola och förskola i Glömminge.

 - På sikt bör en säker planskild trafi klösning skapas för 
att möjliggöra övergång från västra sidan av 136 till 
skolområdet.

 - I första hand ska det utredas hur utveckling kan ske inom 
skolans befi ntliga område.

s3 – Algutsrums Förskola

Algutsrums Förskola ligger centralt belägen i Algutsrum. 
Liksom en stor del av bebyggelsen runt omkring Algutsrum, 
ligger också förskolans byggnader samlade kring en delvis 
kringbyggd gård, i detta fall en skolgård. Förskolans byggnader 
har varierad ålder, från 19 00-talets början fram till dess slut. 
Sammantaget är miljön gedigen. Byggnaderna ligger både i 
anslutning till bygatan som omsluts av äldre byggnader från 
1900-talets början och nyare villaområden i norr, byggda 
under 1970-talet. Delar av förskoleverksamheten bedrivs i en 
provisorisk barack som dessutom ligger på allmän platsmark i 
anslutning till villabebyggelsen och grönområdena.  

Förskolan ligger relativt nära en rad kultur- och naturmiljöer, 
såsom Mittlandsskogen, Jordtorpsåsen, radbyn Törnbotten och 
odlingsmarkerna, vilket är värdefullt för barnen. Att offentlig 
service fi nns varvat med bostäder, inom gång och cykelav-FÖ
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stånd, har betydelse för barnens självständighet, men också för 
Algutsrums attraktivitet som ett levande samhälle. 

 - Provisoriska lösningar bör ses över.

 - Den kringbyggda skolgården är en rumslig kvalité som ska 
tillvaratas vid komplettering med ny bebyggelse, om- och 
tillbyggnation.

 - Närheten till de olika kultur- och naturmiljöerna i 
anslutning till Algutsrums bebyggelse ska beaktas och ses 
som en tillgång för barnen. 

VERKSAMHETER

planerade (V) 

V1 – Småindustriområde i norra Algutsrum

I gällande detaljplan från 1980 anges park eller plantering och 
småindustri för området. Hälften av områdets areal är idag 
utbyggt med olika småindustrier. En mer ingående beskrivning 
av området fi nns i Förslag för byggnadsplan för område vid 
Algutsrum fast. Holmetorp 17:1 20:1, Algutsrum 6:1 m.fl . 

VERKSAMHETER

föreslaget (v)

v1 - Norra Algutsrum

De marker som omfattas av det föreslagna området för verk-
samheter är företrädesvis öppna. Området väster om det befi nt-
liga industriområdet ut mot väg 136 är gräsbevuxen rudimentär 
mark med inslag av mindre buskar. Området norr om befi ntligt 
industriområde är öppen hagmark eller odlingsmark uppdelad 
på mindre skiften som skiljs åt av stenmurar som öppnats upp 
för att möjliggöra brukande av marken. I nordöstra delen av det 
föreslagna området fi nns ett skogsområde varav huvuddelen är 
lövskog med inslag av bl.a. hassel. Delar av skogen är skyddad 
som riksintresse för naturvård och kulturmiljövård.

 - Utveckling av storskaliga eller störande verksamheter bör 
i första hand förläggas i utbyggnadsområdets östra eller 
norra delar.

 -  Utmed väg 136 måste stor vikt läggas på nya byggnaders 
och platsers gestaltning. En övergripande tanke om 
gestaltningen i fråga om formspråk, skala och material, 
bidrar en sammanhållen och attraktivare miljö. God 
gestaltning kan bidra till attraktivitet gentemot kunder och 
är viktig för förbipasserande och boende i Algutsrum. 

 - Kommunen anser att den mark som är skyddad som 
riksintresse för naturvården och kulturmiljövården ska 
exploateras endast om det blir nödvändigt med tanke på 
behov av större sammanhängande markområden.

 - Östra delen av området skulle kunna vara lämpligt som 
bussdepå.

 - Området skulle kunna vara lämpligt för ett tankställe för 
biogas. 

v2 - Västra Algutsrum

Platsen kring befi ntlig bensinstation har ett exponerat läge med 
synlighet för cirka tiotusen fordon, dagligen. Platsen ligger i 
anslutning till Algutsrums kärna och högt i landskapet. Platsens 
läge har därför stor betydelse för ortens identitet. Platsen har 
också potential att länka samman västra Algutsrum med östra, 
i och med att väg 136 har en viss barriäreffekt och går strax 
intill. 

I anslutning till platsen ligger Algutsrums Kyrka. När man 
befi nner sig på t.ex. Ölandsbron och tittar österut, reser sig 
kyrkan tydligt från den övriga bebyggelsen och vegetationen 
uppe på landborgen och berättar därigenom om Algutsrums 
läge i landskapet. 

 - Mot väg 136 i sydväst, vid bensinmacken, kan 
verksamheter förläggas.

 - Genomsiktlighet mot Algutsrums Kyrka ska beaktas.

 - Utmed väg 136 måste stor vikt måste läggas på nya 
byggnaders och platsers gestaltning. En övergripande 
tanke om gestaltningen i fråga om formspråk, skala och 
material, bidrar en sammanhållen och attraktivare miljö. 
God gestaltning kan bidra till attraktivitet, också gentemot 
kunder. 

 - Typ av verksamheter och utformning måste utredas 
närmre i detaljplaneskedet, men kommunen ser i första 
hand området som lämpligt för verksamheter kopplade till 
service, handel och logistik.

 - Platsen skulle kunna vara lämplig för ett biogastankställe.
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