
 Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 1 (45) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 16/396 
 2017-12-21 
 

T:\PLANER\1_pågående planer\PLANPROGRAM\Färjestaden 1,153\planprogram\Checklista miljö\checklista miljöbedömning REV 20171123.docx 

Adress Telefon E-post  Hemsida Org nr  Konto  
Mörbylånga kommun 0485-470 00 kommun@morbylanga.se www.morbylanga.se 212000-0704 Pg 3 26 14-0 

386 80 Mörbylånga     Bg 991-1876 

 

Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 
 

Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

 

Planområdets förutsättningar 

Omfattas planområdet eller dess omgivningar av lagenligt skyddad natur, andra höga 

naturvärden eller påverkas ekologiskt känsliga områden? 

Planförslagets förutsättningar 

Vilka åtgärder möjliggör planförslaget, är åtgärderna förenliga med kommunens 

översiktsplan, ändrar planförslaget förutsättningarna för andra planers miljöpåverkan? 

Planförslagets bedömda påverkan på planområdet 

mark och vatten  

djur- och växtliv  

biologisk mångfald  

befolkning 

människors hälsa 

landskap och bebyggelse  

forn-, kulturlämningar och annat kulturarv  

luft och klimatfaktorer 

materiella tillgångar 

det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter 

 

 

Kriterierna ska tolkas utifrån sannolikheten för att genomförandet leder till betydande 

miljöpåverkan. Kommunen ska göra en bedömning av om genomförandet av planen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte enligt plan- och bygglagen och 

enligt kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4. Om planen antas medföra en 

betydande miljöpåverkan ska påverkan beskrivas i form av en miljökonsekvensbeskriv-

ning (MKB). 
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Planens syfte 
 

Planprogrammets syfte är att omvandla Färjestaden till en 

välkomnande entré till Öland som upplevs som en sommar- och 

hamnstad med ett myllrande folkliv.  

Förtätningen ska ske på ett sätt som minskar barriäreffekten av väg 

943 där gestaltningen av ortens offentliga rum är av stor vikt.  

Vidare är syftet att utreda möjligheterna att skydda tillkommande 

och befintlig bebyggelse från höjda havsnivåer och översvämning 

på ett sätt som visuellt och fysiskt främjar rekreationsområden vid 

kusten. 

 

Planområdet 

 

 

 

Översiktskarta över programområdet. Programområdet markerat 

med röd linje. 

 

 

 

  



 Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 3 (45) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 16/396 
 2017-12-21 

 

  

 

 

Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 

miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Vid detaljplan inom Natura 2000-område 

eller för verksamhet uppräknad i bilaga 3, förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar, antas alltid en betydande miljöpåverkan. 

Avvägningar ska dock göras enligt 4 § i samma förordning. 

 JA NEJ KOMMENTAR 

Detaljplan inom Natura 

2000-område. 

   

   

X  

Detaljplan för 

verksamhet uppräknad i 

bilaga 3, förordningen 

(1998:905) om 

miljökonsekvens-

beskrivningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  Inför byggande av ett kustskydd mot 

höjda havsnivåer kan en 

miljökonsekvensbeskrivning behöva 

upprättas, om vallen placeras så att 

kustlinjen kan ändras (Kustanläggningar 

för att bekämpa erosion och 

havsanläggningar varigenom kustlinjen 

kan ändras, som till exempel vallar, 

pirer, vågbrytare och andra anläggningar 

för skydd mot havet, utom underhåll och 

återuppbyggnad av sådana).  

Planprogrammet ger möjlighet till 

hotellverksamhet. MKB bedöms dock 

inte behöva upprättas eftersom 

planområdet inte ligger utanför 

sammanhållen bebyggelse. 

Planprogrammet ger också möjlighet till 

camping-verksamhet med stuguthyrning, 

vilket gäller området för redan befintlig 

verksamhet (Talludden). Vid ev. ändring 

eller utökning av verksamheten får 

ställningstagande göras om en MKB 

behöver upprättas. 

 

 

 



 Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 4 (45) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 16/396 
 2017-12-21 

 

  

 

 Planområdets förutsättningar 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Lagenligt skyddad natur 

Berörs     

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 3 

kap? 

Miljöbalkens 3 kap handlar 

om grundläggande 

bestämmelser för 

hushållning av mark- och 

vattenområden. Bl.a. 

områden av riksintresse för 

naturvården, 

kulturmiljövården, rörliga 

friluftslivet, samt övriga 

riksintressen. 

X  Allmän farled 313B är utpekad som riksintresse 

för sjöfart enligt 3 kap 8 §. Farleden sträcker 

sig rakt västerut från Färjestadens hamn. I 

planarbetet ska hänsyn tas så att planerade 

åtgärder ej inkräktar på sjöfarten eller försämrar 

sjöfartens framkomlighet, tillgänglighet eller 

säkerhet. 

- område med lagenligt 

skydd enligt miljöbalken 4 

kap? 

Miljöbalkens 4 kap handlar 

om särskilda bestämmelser 

för hushållning med mark 

och vatten för vissa områden 

i landet. Gällande Öland: 

turismens och friluftslivets, 

främst det rörliga 

friluftslivets, intressen ska 

särskilt beaktas vid 

bedömningen av 

tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller 

andra ingrepp i miljön. 

X     

  

Öland är i sin helhet av riksintresse för sina 

höga natur- och kulturvärden. Turismen och det 

rörliga friluftslivets intressen ska särskilt 

beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för 

rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse 

obruten kust. Riksintresset syftar främst till att 

skydda bad, camping och övriga 

rekreationsintressen utmed kustbandet. 

Bestämmelsen utgör dock inget hinder för 

utvecklingen av befintliga tätorter eller det 

lokala näringslivet. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

- område med lagenligt 

skyddad natur enligt 

miljöbalken 7 kap? 

Miljöbalkens 7 kap handlar 

om skydd av områden: 

Naturpark, naturreservat, 

kulturreservat, naturminne, 

biotopskyddsområde, djur- 

och växtskyddsområde, 

strandskyddsområde, 

vattenskyddsområde, 

landskapsbildskydd   

X  Strandskyddet är upphävt inom den största 

delen av programområdet. 

Delar av den västra parkeringen för Ölands 

Köpstad berörs av strandskydd. 

I de fall en detaljplan ändras eller upphävs 

återinträder strandskyddet enligt tidigare 

bestämmelser med 100 meter eftersom planlagd 

mark inte omfattades av länsstyrelsens beslut 

2012-01-27 att utöka strandskyddet. 

Programförslaget innebär exploatering inom 

strandskyddat område. Marken är redan 

ianspråktagen och ligger inom tätorten varför 

strandskyddet kan upphävas. Strandskyddet 

föreslås upphävas inom detaljplan. 

För anläggande av brygga och kustskydd kan 

krävas dispens från strandskyddet. 

- Natura 2000-område?    

   

X       

Regionalt skydd 

Berörs     

- område, som bedömts ha 

högt regionalt naturvärde 

(länsstyrelsens 

naturvårdsplan)? 

   

   

X       

- nyckelbiotoper 

Nyckelbiotoper är 

skogsområden med mycket 

höga naturvärden. 

   

   

X       
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ja nej  

Kommunalt skydd 

Berörs     

- områden som bedöms vara 

skyddsvärda enligt 

kommunens översiktsplan? 

X  Översiktsplanen (ÖP) redovisar en 

övergripande analys av grönstruktur i 

Färjestaden. Den ger vägledning över vilka 

områden som inte bör 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 

trafiktanter.  

Ett område som pekas ut som skyddsvärd 

Natur/Park i ÖP är område n1 - kring Skansen. 

Skansen är en gammal befästningsanläggning 

från 1600-talet och en plats av stor historisk 

betydelse för Färjestaden. Skansen och den 

park som ligger i anslutning till den är ett 

viktigt centralt beläget grönområde i västra 

Färjestaden.  

- 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. 

- Förskolan ska flytta sitt staket till 

tomtgränsen för att möjliggöra att 

allmänheten kan passera väster om 

förskolegården. 

Planprogrammet föreslår ett promenadstråk, 

kombinerat grönstråk och dagvattenhantering, 

genom/förbi Skansenparken för att 

tillgängliggöra parken mer för allmänheten 

samt knyta ihop promenadstråk och 

dagvattenhantering i Färjestaden.  
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Planförslagets förutsättningar 

ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Är planförslaget förenligt 

med gällande översiktsplan 

 

   

   

 X Översiktsplanen föreslår bostäder (b1, b2), 

promenad/passage (p1, p3), verksamheter (v2, 

v3) natur/park (n1) och G/C-väg (g/c5).  

I samband med ny bebyggelse ska befintliga 

kulturvärden samt bebyggda områdens karaktär 

alltid beaktas och utnyttjas. En kulturhistorisk 

inventering och ett gestaltningsprogram har 

tagits fram i samband med planprogrammet. 

Vid planering av nya, eller förtätning i 

befintliga, bebyggelseområden ska behovet av 

spridningskorridorer och grönområden beaktas 

för att gynna den biologiska mångfalden samt 

för att ge utrymme till närrekreation. Värdefulla 

träd, speciellt ekar, ska skyddas vid all 

planläggning. Kustområdet i Färjestaden har 

höga rekreationsvärden vilka avses att bevaras 

och utvecklas i planprogrammet. 

Planprogrammet föreslår sammanhängande 

blågröna strukturer för både rekreation, 

dagvattenhantering och biologisk mångfald. 

Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i 

den fysiska miljön, kommunen ska verka för en 

öppen dagvattenhantering och för att lyfta fram 

och tillgängliggöra befintliga vattenområden. 

Planprogrammet föreslår sammanhängande 

blågröna stråk med öppen dagvattenhantering. 

Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt 

så nära källan som möjligt. Förorenat dagvatten 

ska i mesta möjliga mån renas innan det når 

diken, vattendrag eller havet. Planprogrammet 

föreslår sammanhängande blågröna stråk med 

öppen dagvattenhantering. En utveckling av 

områdets grönytor föreslås så att de kan 

fungera som översvämningsytor och 

fördröjningsmagasin. Det mesta av dagvattnet 

inom programområdet leds via dämmet, där 

fördröjning och rening kan ske innan det leds 

vidare ut i Kalmarsund. 
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

    

   

  X I samband med planläggning ska kommunen 

alltid vidta åtgärder som förebygger framtida 

klimatpåverkan. Kartläggning av klimatrisker, 

främst risk för översvämning, negativa 

värmeeffekter och risk för människors hälsa ska 

alltid göras i samband med planläggning. För 

att arbeta strategiskt med klimatanpassning av 

den fysiska miljön ska lägsta tillåten golvnivå 

för nybyggnation +2,5 meter över havets 

medelnivå regleras. Siffran kan komma att 

justeras i samband med fastställandet av 

regionala riktlinjer. En utredning kring 

klimatanpassning av Färjestaden har 

genomförts. Planprogrammet föreslår ett 

kustskydd för att säkra befintlig och 

tillkommande bebyggelse från översvämning 

vid höjda havsnivåer. Planprogrammets 

genomförande innebär anläggande av blågröna 

strukturer som har en reglerande och 

utjämnande effekt på klimatet. 

Medför ett genomförande av 

planförslaget en avsevärd 

förändring av mark eller 

vattenanvändning i området: 

   

- i förhållande till faktiska 

förhållanden? 

X  Syftet med planprogrammet är bl.a. att utreda 

förutsättningar för förtätning inom de centrala 

delarna i Färjestaden, men också att bibehålla 

rekreationsområden vid kusten. Relativt små 

arealer grönytor tas i anspråk för ny bebyggelse 

öster om Brovägen. Förslaget möjliggör för fler 

bostäder och ett tydligare centrum i 

Färjestaden, men även tydligare 

rekreationsstråk. 

Genomförandet av planprogrammet innebär 

anläggande av ett klimatskydd mot förhöjda 

havsnivåer. Klimatskyddet föreslås till största 

del utgöras av en upphöjd gång- och cykelväg, 

men kan även bestå av anläggande av 

sandstrand. Planprogrammet föreslår 

översiktlig utformning anpassad efter befintliga 

förhållanden.  
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

- enligt gällande plan? X     

  

Planprogrammet möjliggör fler bostäder samt 

ett klimatskydd för att säkra Färjestadens tätort 

vid stigande havsnivå. 

 

Ger planen möjlighet till 

miljöpåverkande 

verksamheter 

 X Planprogrammet föreslår ett område för 

bilservice, vid rondellen vid hamnplan, där det 

finns en befintlig verksamhet (Statoil). Området 

där det tidigare funnits en bensinmack (numer 

riven och sanerad) vid rondellens norra sida 

föreslås för bostäder, handel, kontor och kultur. 

En fastighet sydost om Köpstaden där det 

tidigare bedrivits bilverkstad föreslås istället för 

bostäder, handel, kontor. Planprogrammet ger 

större utrymme för bostäder, handel, kontor, 

kultur och mindre utrymme för 

miljöpåverkande verksamhet.  

Inga nya områden för miljöpåverkande 

verksamhet föreslås. 

Avser planen reglera 

miljöpåverkande 

verksamheter 

X  I samband med ny detaljplan för bostäder söder 

om befintlig bilservice/bensinstation behöver 

lämpligt skyddsavstånd utredas. 

Planprogrammet ger inte möjlighet till ny 

miljöpåverkande verksamhet. 

 

Har planen betydelse för 

andra planers miljöpåverkan 

 X Planprogrammet tar ett helhetsgrepp över 

klimatfrågor och dagvattenhantering vilket 

påverkar både befintliga detaljplaner inom och i 

anslutning till området och de nya detaljplaner 

som ska tas fram inom området. 

Ett förslag till grönstrukturplan för Färjestaden 

tas fram parallellt med planprogrammet. 

Förslagen kring en sammankopplad blågrön 

struktur samordnas i planerna och bedöms 

kunna leda till stor positiv miljöpåverkan. 
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Finns det någon risk att ett 

genomförande av planen 

åstadkommer effekter som: 

   

- strider mot nationella 

miljömål? 

X     

  

Planprogrammet bedöms medföra positiv 

påverkan på flera av miljömålen, tillsammans 

med grönstrukturplanen för Färjestaden som 

arbetas fram parallellt med planprogrammet. 

Planprogrammet berör främst miljömålet ”God 

bebyggd miljö” och bedöms följa målets 

intentioner. Riksdagens definition: "Städer, 

tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 

god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 

en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 

och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att 

en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas." 

Planprogrammet lägger stort fokus på 

klimatanpassning och dagvattenhantering. 

Grönområden utvecklas till grönblå strukturer, 

vilket kopplar samman grönstruktur med 

dagvatten-hantering och rekreation. Inom 

programområdet finns möjlighet till 

uppvärmning via fjärrvärme.  

Planprogrammet ger möjlighet till både 

bostäder, arbetsplatser, service och kultur vilket 

på sikt minskar transportbehovet.  

Förtätning av redan ianspråktagen mark medför 

ökat nyttjande av befintlig infrastruktur. 

 

- strider mot regionala 

miljömål? 

X     
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

- strider mot lokala miljömål? X     

  

      

- strider mot nationella 

folkhälsomålen? 

X     

  

Det övergripande nationella målet för den 

svenska folkhälsopolitiken är "att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen" (prop. 

2002/03:35). 

Planprogrammet bedöms ligga i linje med 

målet. 

 

- var för sig är begränsande 

men tillsammans kan vara 

betydande? 

X     
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

- kan orsaka skada på 

människors hälsa, direkt eller 

indirekt? 

X     

  

Planprogrammet föreslår åtgärder för 

klimatanpassning för att förebygga skador till 

följd av klimatförändringar. Ett klimatskydd 

föreslås för att skydda både befintlig och 

tillkommande bebyggelse mot stigande 

havsnivåer.  

Planprogrammet föreslår bostäder söder om 

befintlig bensinstation. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit 

fram en handbok för hantering av brandfarliga 

gaser och vätskor på bensinstationer (mars 

2015). Handboken rekommenderar bl.a ett 

avstånd på 25 meter mellan 

påfyllningsanslutning cistern och bostäder. 

Lämpliga skyddsavstånd och ev. andra åtgärder 

ska utredas ytterligare i detaljplaneskedet. 

Dagens utformning och struktur av Brovägen 

genom centrala Färjestaden försvårar 

möjligheterna för gående och cyklister att nå 

önskade målpunkter på ett tryggt och säkert 

sätt. En trafikutredning har genomförts för att 

utreda olika alternativ på åtgärder. 

Planprogrammet föreslår alternativ 1 i 

utredningen vilket bl.a. innebär att rondeller 

och korsningar byggs om med säkra överfarter 

för fotgängare och cyklister. En ny gång- och 

cykelväg föreslås längs västra sidan av vägen 

mellan södra hamnplan och Talluddens 

camping. Se vidare ”Samlad bedömning”, sid 

34. 
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Kan genomförandet av planen 

medföra: 

   

- att MKN för buller 

överträds? 

Riktvärden för trafikbuller 

som normalt inte bör 

överskridas vid icke väsentlig 

ombyggnad av 

trafikinfrastruktur är 65 dBA 

ekvivalentnivå utomhus (vid 

fasad). 

X     

  

Planprogrammet ger möjlighet till bostäder 

längs Brovägen, vilket är ett utsatt läge för 

buller från vägtrafik. En bullerutredning har 

genomförts vilken visar att merparten av 

byggnaderna kommer att ha en bullernivå av 

max 55 dBA vid fasad. Sedan utredningen togs 

fram har riktvärdet vid fasad höjts till 60 dBA 

för ny bebyggelse (SFS 2015:2016). Det finns 

en risk för överskridande mot Brovägen vid 

framtida prognostiserad trafik 2040, men 

möjlighet finns att skapa bullerdämpade sidor 

där riktvärdet uppnås. I samband med detaljplan 

bör utredas utformning av bebyggelse för att 

skapa bullerdämpade sidor. En möjlighet är 

också att använda bullerutsatta byggnader för 

annan verksamhet, t.ex. kontor, för att skärma 

av buller för bostäder. 

Se vidare ”Samlad bedömning” på sid 34. 

- att MKN för luft överträds? 

Regeringen har fastställt 

miljökvalitetsnormer för 

luftföroreningshalter i 

tätorter. Riktvärden finns för 

svaveldioxid, kvävedioxid, bly, 

bensen, kolmonoxid, bensen 

samt PM 10 (partiklar i 

utomhusluft). 

X     

  

Luften i Mörbylånga kommun är av god 

kvalitet. Ökad trafik till följd av 

planprogrammet bedöms inte medföra att 

luftkvalitén försämras. 
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

- att MKN för vatten 

överträds?  

Enligt Åtgärdsprogram för 

Södra Ölands vattendistrikt 

2009-2015 behöver 

kommunerna utveckla sin 

planläggning så att MKN för 

vatten uppnås och inte 

överträds. 

 

X     

  

Programområdet ingår i 

grundvattenförekomsten Mörbylånga-

Borgholms kalkberg (SE628596-154217). Så 

väl kvantitativ som kemisk status är god och får 

inte försämras. Planprogrammet bedöms inte 

medföra att MKN för grundvattenförekomsten 

överträds. 

På grund av att övergödningen är så påtaglig i 

Kalmarsund leder det till att ekologisk 

statusklassning på ytvattenförekomsten Ö s 

Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 

blir måttlig. Den kemiska statusen uppnås ej.  

Programområdet består i dagsläget till stor del 

av hårdgjorda ytor, vilket innebär att det sker i 

princip ingen infiltration av dagvatten. Det 

mesta leds via Dämmet men från delar av 

området och från Färjestaden i stort finns 

utlopp direkt till havet. 

Ökad frekvens av skyfall kan leda till högre 

belastning av föroreningar till kustvattnet om 

inte förebyggande åtgärder vidtas. Ökad 

näringsbelastning kan innebära problem att 

uppnå god ekologisk status. 

Planprogrammets föreslagna 

dagvattenhantering bedöms kunna medföra 

positiva effekter för att uppnå MKN för 

ytvattenförekomsten Kalmarsund. 

Se vidare ”Samlad bedömning”, sid 34 
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Anger planen förutsättningar 

för verksamheter som: 

   

- kräver tillstånd, anmälan 

eller samråd enligt 

miljöbalken? 

 X En befintlig bensinstation finns inom 

programområdet. Verksamheten klassas som en 

C-anläggning (anmälningspliktig) och 

Mörbylånga kommun är tillsynsmyndighet. 

Årlig miljörapport lämnas till Mörbylånga 

kommun.  

Att bygga en vall eller barriär i ett 

vattenområde är vattenverksamhet enligt 

miljöbalken. Som vattenområde definieras 

område som täcks av vatten vid högsta 

förutsägbara vattenstånd vilket enligt praxis är 

en 100-årsnivå. Då gäller bestämmelser i kap 

11 MB. Om en skyddsvall byggs på mark som 

ligger lägre än dagens högsta högvatten (ca 

+1,3 m) så är det tillståndspliktigt 

Byggnationen av kustskydd i form av en vall 

kan betraktas som markavvattning, vilket är 

tillståndspliktigt.  

Vad innebär nollalternativet   Det blir svårare att få en överblick över 

planeringen för förtätning av Färjestaden och 

skapandet av ett tydligare centrum. Det blir 

svårare att genomföra klimatanpassning och få 

en helhetsbild över vilka åtgärder som är 

lämpliga och genomförbara i Färjestaden. Om 

inte ett klimatskydd anläggs riskerar stora delar 

av samhället att översvämmas inom 100 år. 

Ökad frekvens av skyfall kan leda till högre 

belastning av föroreningar till kustvattnet om 

inte förebyggande åtgärder vidtas. Ökad 

näringsbelastning kan innebära problem att 

uppnå god ekologisk status för 

ytvattenförekomsten Kalmarsund. 

 

Har alternativ studerats     

  

X Olika alternativ på utformning har studerats 

vilket mynnade ut i det aktuella planförslaget.  
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ASPEKT                                     KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 nej ja  

Kan alternativa lägen eller 

utformningar ändra 

miljöpåverkan 

    

  

X Läget och utformning av föreslaget kustskydd 

är av viss betydelse. Olika förslag har utretts i 

den klimatutredning som har genomförts för 

Färjestaden. Även läge och utformning av 

öppna dagvattenlösningar är av betydelse. 

Nuvarande förslag bedöms medföra positiv 

miljöpåverkan. 
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Planförslagets bedömda påverkan 
 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Mark 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- instabilitet i 

markförhållandena eller de 

geologiska 

grundförhållandena: risk för 

skred, ras etc? 

X             Risken för ras och skred är allmänt 

låg i kommunen, till följd av 

dominerande jordarter och den 

flacka eller lätt sluttande 

topografin.  

- skada eller förändring av 

någon värdefull geologisk 

formation 

X                   

- risk för erosion? X   Risken för erosion i kustnära 

områden kommer att öka i takt 

med förväntad havsnivåhöjning till 

följd av klimatförändringar. 

Genom större vattendjup kommer 

vågornas kraft att vara större när 

de når strandlinjen. Detta ökar 

erosionen i vinkelrät riktning mot 

strandlinjen.  

Föreslaget klimatskydd innebär ett 

skydd mot erosion för Färjestadens 

tätort. När kustskydd planeras bör 

dessa förses med erosionsskydd i 

de fall de ligger nära nuvarande 

strandlinje, men kustskydd som 

ligger en bit upp på land (>50-70 

m) är inte lika känsliga eftersom 

vattendjupet blir litet. 

Se vidare ”Samlad bedömning” sid 

34 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändrade 

sedimentationsförhållanden i 

vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

 X       Större delen av området består 

redan idag av hårdgjorda ytor, 

vilket innebär att förändringen blir 

liten.  

Förväntade klimatförändringar 

med fler och kraftigare skyfall 

leder till uppkomst av större 

mängder dagvatten som behöver 

omhändertas.  

Dagvatten för med sig partiklar 

som kan leda till ökad 

sedimentering vid utlopp i 

Kalmarsund. I dagsläget leds en 

stor del av dagvattnet i 

Färjestaden till dämmet, en serie 

med dammar vid kustområdet 

nordväst om Köpstaden. 

Dammarna har som funktion att 

fördröja och rena dagvatten, vilket 

innebär att dagvatten sedimenterar 

i dammarna. Dämmet kommer att 

påverkas av förväntade 

klimatförändringar, stigande 

havsnivå och ökad nederbörd, 

vilket på sikt riskerar att försämra 

dess funktion. 

Det kustskydd som föreslås kan 

skydda dämmet och dess funktion 

under längre tid framöver.  

Planprogrammet föreslår 

dessutom ett antal nya ytor för 

dagvattenhantering, där dagvatten 

kan fördröjas och sedimentera. 

Planprogrammet genomförande 

bedöms kunna medföra 

förbättrade förhållanden på sikt, 

med minskad sedimentation i 

Kalmarsund. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Har det aktuella området 

tidigare använts som tipp, 

utfyllnadsplats eller dylikt 

varvid miljö- och 

hälsofarliga ämnen kan 

finnas lagrade i marken? 

        X Inom området finns pågående och 

gamla verksamheter som har och 

kan ha gett upphov till 

markföroreningar. Generellt kan 

sägas att det är störst risk för 

förorenad mark på norra delen av 

området, kring tidigare 

hamnverksamhet, 

järnvägsverksamhet och 

bensinstationer. 

Vid nuvarande parkering på östra 

sidan Köpstaden har tidigare 

funnits en avfallsdeponi. 

Provtagning av mark och 

grundvatten visar att rester av 

deponin finns kvar och att det finns 

förhöjda halter av föroreningar 

under parkeringen. 

En miljöteknisk markundersökning 

har genomförts inom ramen för 

planprogrammet. Se vidare Samlad 

bedömning sid 34. 

 

Vatten 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- förändring av 

grundvattenkvalitén? 

X              

- minskning av 

vattentillgången i någon yt- 

eller grundvattentäkt? 

X         

- förändring av 

flödesriktningen för 

grundvattnet? 

X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändrade 

infiltrationsförhållanden, 

avrinning eller dränerings-

mönster med risk för 

översvämning/uttorkning? 

      X       Större delen av området består 

redan idag av hårdgjorda ytor. 

Jordarterna i området domineras 

av sandig morän, enligt kartor från 

SGU. I hamnområdet och området 

kring Köpstaden har marken fyllts 

upp med fyllnadsmassor. I de 

södra och sydöstra delarna finns 

inslag av postglacial finsand. 

Marken har generellt låg 

genomsläpplighet.  

Förväntade klimatförändringar 

med fler och kraftigare skyfall 

leder till uppkomst av större 

mängder dagvatten som behöver 

omhändertas. Planprogrammet tar 

höjd för detta. 

I dagsläget leds en stor del av 

dagvattnet i Färjestaden till 

dämmet, en serie med dammar vid 

kustområdet nordväst om 

Köpstaden. Den skyddsvall som 

föreslås som klimatanpassnings-

åtgärd skyddar dämmet och dess 

funktion under längre tid 

framöver. Planprogrammet 

föreslår dessutom ett antal nya 

ytor för dagvattenhantering.  

Kommunens ambition är att inom 

tätorten kunna ta hand om stora 

mängder dagvatten, som bör ses 

som en resurs t.ex. för bevattning. 

Kommande detaljplaner ska 

minimera andelen hårdgjorda ytor 

för långsammare avrinning och 

upptagning av näringsämnen. Det 

även lämpligt att utreda lokala 

dagvattenlösningar inom 

kommande detaljplaner, såsom 

s.k. Rain gardens och gröna tak. 

Se vidare Samlad bedömning sid 

34.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändringar i 

ytvattenkvalitén 

(bakteriologiskt eller 

kemiskt, temperatur och 

omblandning)? 

X                   

- förändrat flöde, riktning 

eller strömförhållanden i 

något vattendrag, sjö eller 

havsområde? 

 X       Planprogrammet ger möjlighet till 

bryggor och kallbadhus. En 

eventuell fast brygga ska inte 

utformas som en pir eftersom det 

hindrar strömning parallellt med 

stranden vilket leder till 

ackumulation och erosion 

nedströms respektive uppströms 

piren.   

Vegetation 

Bedöms projektet att 

orsaka/innebära: 

    

- förändringar i antalet eller 

sammansättningen av 

växtarter eller 

växtsamhällen? 

X        Planprogrammet genomförande 

innebär framförallt byggnation på 

redan hårdgjorda och 

ianspråktagna ytor. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad växtart eller 

växtsamhälle? 

X             Ett fåtal rödlistade växter har 

noterats inom planområdet enligt 

Artportalen 2017-12-01. 

Sydspärgel (NT) noterades vid 

vägkant, Kaptensgatan i norr, 

2009. Östkustarv (NT) noterades 

vid Granuddens camping 2008. 

Ölandskungsljus (EN) noterades 

vid korsningen Storgatan-

Brovägen 2014 (dock med en 

noggrannhet på 1000 m). Storfryle 

(VU) vid Onkel Sams väg 2017. 

Storfryle planteras ibland i 

rabatter och sprids lätt. 

Flera av ovanstående arter gynnas 

av störningar. Det största hotet är 

igenväxning av landskapet. 

Genom fortsatta störningar, 

genom att människor vistas och 

trampar marken vid kustområdet 

vid campingen och vid 

schaktarbeten i samband med nya 

byggnationer, kan dessa arter 

gynnas. 

 

- införande av någon ny 

växtart? 

 X       Eventuellt genom nya 

planteringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 23 (45) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 16/396 
 2017-12-21 

 

  

 

ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Djurliv 

Bedöms projektet 

orsaka/genomföra: 

    

- förändringar av antalet eller 

sammansättningen av 

djurarter i området 

(däggdjur, fåglar, fiskar, 

reptiler, skaldjur, insekter)? 

 X       Planprogrammet föreslår grönblå 

strukturer vilket kombinerar 

naturområden med 

dagvattenhantering, vilket bedöms 

medföra positiv påverkan på den 

biologiska mångfalden.  

 

- en minskning i antalet av 

någon unik, sällsynt eller 

hotad djurart (enligt 

Artdatabankens rödlista eller 

EU:s art eller 

habitatdirektiv? 

X             Fågelskådning är av stort intresse 

på Öland och det finns flera platser 

i Färjestaden som registrerats som 

lokaler i Artportalen, bl.a. 

Färjestadens hamn. Det finns ett 

stort antal fåglar noterade, som 

observerats ut över sundet. 

Planprogrammet innebär inte 

någon minskning i antalet arter.  

 

- införande av nya djurarter i 

området, eller verka som 

gräns för djurens 

förflyttningar och rörelser? 

X              

 

 

 

Rekreation och friluftsliv 

Bedöms projektet försämra 

kvalitén eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

X        Stora natur- och 

rekreationsområden vid kusten 

avses att bevaras och utvecklas.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Bedöms projektet förbättra 

kvalité eller kvantitet på 

någon rekreationsmöjlighet 

(strövområde, vandringsled, 

friluftsanläggning etc.)? 

 X  En upphöjd gång- och cykelväg 

föreslås som kustskydd. 

Utformningen är viktig för att 

vallen ska upplevas som ett 

positivt inslag i stadsbilden och för 

att öka de ekologiska värdena.  

Sjöbergs äng föreslås knytas 

samman med Storgatan via 

Skansenparken för att skapa ett 

tillgängligt stråk i program-

områdets östra gräns. Sjöbergs äng 

förselås också kunna användas för 

större evenemang. 

Planprogrammet föreslår grönblå 

strukturer vilket kombinerar 

naturområden med 

dagvattenhantering och 

rekreationsvärden. Utformningen 

behöver studeras mer noggrant i 

detaljplaneskedet.  

 

Transporter/Kommunikationer 

Bedöms genomförande av 

planen ge upphov till 

betydande ökning av 

fordonstrafik? 

 X       Planprogrammet utvecklar 

Färjestadens centrum både vad 

gäller handel, kultur och bostäder. 

Detta kan leda till ökning av 

fordonstrafiken. En stor del av den 

regelbundna trafiken utgörs av 

pendling mellan Färjestaden och 

Kalmar. Tillgång till 

kollektivtrafik är en viktig del för 

att minska fordonstrafiken.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

  X       KLT har gjort en kollektivtrafik-

satsning med målet att underlätta 

pendling, öka resandet och verka 

för en miljövänligare kollektiv-

trafiksituation. Inom 

programområdet finns 

hållplatserna Färjestadens 

centrum, Ölands köpstad och 

Södra hamnplan och möjligheten 

att nyttja kollektivtrafiken är god.  

Ett väl utbyggt och 

sammanhängande gång- och 

cykelvägnät ger möjlighet för fler 

att lämna bilen hemma. 

Sommartid kan man ta med 

cykeln på cykelfärjan mellan 

Färjestaden och Kalmar. 

Cykelprojektet ”Fyr till fyr” 

förväntas öka cykelturismen på 

Öland.  

En trafikutredning har genomförts 

inom ramen för planprogrammet. 

Se vidare ”Samlad bedömning, 

sid. 34.  

Utsläpp, buller, vibrationer 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

                        

- ökade utsläpp av 

hälsofarliga ämnen? 

X        Ökning av biltrafik till följd av 

planen bedöms innebära en 

marginell ökning av utsläpp till 

luft. 

- ökning av nuvarande 

ljudnivå? 

      X       Planprogrammet kan innebära att 

personbilstrafiken ökar, vilket 

medför en viss ökning av buller.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- att människor exponeras för 

ljudnivåer över 

rekommenderade 

gränsvärden? 

 X       En bullerutredning har genomförts 

för planområdet (ÅF-

Infrastructure AB, 2017-02-23). 

Rapporten belyser 

förutsättningarna, med avseende 

på vägtrafikbuller, för förtätning 

med bostäder i Färjestadens 

centrala delar.  

Utredningen visar att merparten av 

byggnaderna kommer att ha en 

bullernivå av max 55 dBA vid 

fasad. Sedan utredningen togs fram 

har riktvärdet vid fasad höjts till 60 

dBA för ny bebyggelse (SFS 

2015:2016).  

I ett område riskerar buller vid 

fasad överskrida 55 dBA och det 

finns även risk för överskridande 

av det nya riktvärdet 60 dBA, vid 

framtida trafikmängder 

prognosåret 2040. Det gäller 

föreslagna nya bostadshus längs 

Brovägen. 

Se vidare ”Samlad bedömning”, 

sida 34. 

 

- vibrationer som kan störa 

människor? 

X                   

Djurhållning 

Medför projektet närhet till 

djurhållning? 

X                   

Ljus, skarpt sken eller skuggor 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- nya ljussken som kan vara 

bländande? 

X         
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- stora eller rörliga skuggor? X                   

 

Säkerhet 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- explosionsrisk? X             En befintlig bensinstation finns 

inom programområdet. 

Verksamheten klassas som en C-

anläggning och Mörbylånga 

kommun är tillsynsmyndighet. 

Årlig miljörapport lämnas till 

Mörbylånga kommun.  

Planprogrammet föreslår bostäder 

söder om bensinstationen. 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB, har tagit 

fram en handbok för hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor på 

bensinstationer (mars 2015). 

Handboken rekommenderar bl.a 

ett avstånd på 25 meter mellan 

påfyllningsanslutning cistern och 

bostäder. Lämpliga skyddsavstånd 

och ev. andra åtgärder ska utredas 

ytterligare i detaljplaneskedet. 

 

- risk för utsläpp för särskilt 

farliga ämnen vid olycka? 

X                   
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- föroreningar X        Planens genomförande bedöms 

inte medföra föroreningar, men 

det finns förorenad mark efter 

tidigare verksamheter. 

Provtagning och sanering har skett 

i samband med olika projekt inom 

området, men det finns fortfarande 

förorenad mark i vissa områden. 

En miljöteknisk 

markundersökning har genomförts 

inom ramen för planprogrammet. 

Rapporten föreslår även fortsatta 

åtgärder. Se vidare ”Samlad 

bedömning, sid 34. 

- risk för att människor 

utsätts för strålning (radon 

eller elektromagnetiska fält)? 

X   Planområdet ligger, enligt 

översiktliga kartor från SGU, 

inom normalriskområde för radon. 

Enligt Boverkets byggregler får 

radongashaltens årsmedelvärde i 

en ny byggnad inte överskrida 200 

Bq/m
3
 i rum där personer vistas 

mer än tillfälligt. Boverket 

rekommenderar generellt att 

bygga tätt mot marken (Åtgärder 

mot radon i bostäder, Boverket 

2015.)  

Radonprovtagning har gjorts i 

några punkter i samband med 

genomförd miljöteknisk 

markundersökning. 

Analysresultaten påvisar 

radonhalter som ligger strax under 

riktvärdet för högradonmark. 

Förtätad radonprovtagning bör 

genomföras i de områden där 

byggandet av bostäder planeras.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- att människor utsätts för 

någon hälsofara (tex. 

otrygghet eller oro)? 

X             Föreslagna nya gång- och 

cykelvägar samt säkra övergångar 

över Brovägen kan minska risken 

för oro och olyckor. Se vidare 

”Samlad bedömning”, sid 34. 

Föreslagna ytor för 

dagvattenhantering (blågrön 

struktur) behöver avsättas för att 

minska risken för översvämning 

vid kraftiga skyfall.  
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Kulturminnesvård 

Bedöms genomförandet av 

planen orsaka:  

    

- någon förändring eller 

skada på någon värdefull 

kulturmiljö? 

X             En kulturhistorisk inventering har 

tagits fram. Färjestaden har från 

sent 1300-tal fram till invigningen 

av Ölandsbron 1972 varit en 

viktig hamnplats. 

Hamnverksamheten och 

kommunikationen kring hamnen 

har genom tiderna präglat 

utvecklingen av tätorten. I och 

med bron blev det lättare att ta sig 

till och från Öland vilket innebar 

att inflyttningen till Färjestaden 

ökade. Villabebyggelse bredde ut 

sig på tidigare åkermark.  

Den kulturhistoriska inventeringen 

pekar ut områden och byggnader 

viktiga att bevara. Bl.a. byggnader 

som kan anses vara viktiga för 

förståelsen av det Färjestaden som 

präglades av kommunikation: 

Färjestadens station, 

Järnvägsbyrån och poststation, 

Järnvägshotell, Motorvagnsstall, 

Buss- och lastbilsgarage och 

Polishus och bibliotek. 

En värdefull kulturmiljö är även 

kvarvarande delar av Kråkeskärs 

skans från 1612, vid nuvarande 

Hotell Skansen med park. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- någon förändring eller 

skada på eventuella 

fornlämningar? 

X             Inom programområdet finns en 

större fast fornlämning, Torslunda 

41:1, beläget vid nuvarande hotell 

Skansen. Fornlämningen, 

Kråkeskärs skans, är väl känd och 

består av synliga lämningar i form 

av vallar efter den 

försvarsanläggning/skans som 

uppfördes här under 1600-talets 

början.  

Genom senare odling och 

bebyggelse har de ursprungliga 

vallarna och bastionerna blivit mer 

eller mindre sargade. Skansen har 

idag fyra synliga hörn som besår 

av 12-26 meter breda och 0,2-0,4 

meter höga jordvallar. Välkänt är 

även ett påträffat fynd av en 

guldhalskrage från järnåldern. 

Genom åren har ett stort antal 

arkeologiska undersökningar 

gjorts i området. Flera 

undersökningar har dock inte 

kunnat påvisa några orörda lager. 

För att minimera risken för att 

områdets kulturhistoriska värden 

påverkas negativt ska 

byggnationer och 

anläggningsarbeten kring och 

inom fornlämningsområdet 

föregås av erforderliga 

arkeologiska undersökningar. 
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

Landskapsbild/Stadsbild 

Bedöms genomförandet av 

planen försämra någon 

vacker utsikt eller 

landskapsmässig skönhet 

eller skapas någon för 

allmänheten obehaglig 

landskaps- eller stadsbild? 

X        Området ligger i en glest bebyggd 

tätortsmiljö där kvarter och gator 

generellt är svagt definierade. 

Stora ytor är ostrukturerade och 

ineffektivt utnyttjade vilket inger 

en känsla av att området saknar 

övergripande planering.  

Syftet med planprogrammet är att 

förtäta Färjestadens centrala delar 

och förtydliga ytor och rumsliga 

förhållanden. Landskapsbilden 

avses förändras till en mer 

stadsmässig tätortskärna.  

Utsikten över Kalmarsund är en 

stor tillgång för området och 

möjligheten att vistas och 

promenera längs kusten är av stort 

rekreationsvärde.  

Den gång- och cykelväg som 

föreslås på en skyddsvall längs 

delar av kusten erbjuder vacker 

utsikt över Kalmarsund. Vallens 

utformning är viktig för hur 

lanskapsbilden och stadsbilden 

kommer att uppfattas i västra 

delen av programområdet. 

Genomförd klimatutredning för 

Färjestaden visar olika 

gestaltnings-möjligheter.  

 

Luft och klimat 

Bedöms planens 

genomförande orsaka: 

    

- väsentliga luftutsläpp eller 

försämring av luftkvalitén? 

X         
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ASPEKT  KOMMENTARER/KONSEKVENSER 

 ingen liten stor  

- förändringar i luftrörelser, 

luftfuktighet, temperatur 

eller klimat (regionalt eller 

lokalt)? 

X        Området består i nuläget till stor 

del av hårdgjorda ytor. Föreslagna 

blågröna strukturer har en 

utjämnande effekt på klimatet och 

minskar variationerna i 

luftfuktighet och temperatur.  

Ett klimatskydd föreslås för att 

skydda samhället mot framtida 

stigande havsnivåer till följd av 

klimatförändring. Se vidare 

”Samlad bedömning” sid 34. 

 

- skador på stenfasader eller 

hällristningsmiljöer? 

X                   

 

 

Lokal klimat 

Bedöms planens 

genomförande medföra: 

    

- att solljusförhållanden 

ändras  

 X       Beroende på nya byggnaders 

utformning och höjd kan 

solljusförhållanden ändras lokalt i 

området. 

- att starka vindar eller 

kalluftssjöar skapas 

X             Mer bebyggelse i området bör 

kunna leda till fler möjligheter att 

finna lä. 

Naturresurser 

Bedöms genomförandet av 

planen medföra: 

    

- uttömmande av ej 

förnyelsebar naturresurs? 

X                   

- att mål och riktlinjer i 

grushushållningsplanen 

motverkas? 

X                   
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Samlad bedömning 

Klimatanpassning och dagvattenhantering 

Planprogrammet bedöms innebära ett förbättrat skydd mot kommande klimatförändring-

ar. Åtgärder är nödvändiga för att inte stora delar av Färjestaden ska hamna under 

havsytan till följd av beräknad höjd havsnivå. Planprogrammet föreslår även fler öppna 

dagvattensystem för att avlasta dagens system och för att förebygga framtida problem 

vid kraftiga skyfall. Planprogrammet medför därmed åtgärder så att betydande 

miljöpåverkan, till följd av klimatförändringar, kan undvikas. 

Det finns några åtgärder/verksamheter som planprogrammet föreslår som skulle kunna 

innebära en betydande miljöpåverkan, då en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 

upprättas. 

Inför byggande av en skyddsvall mot höjda havsnivåer kan en miljökonsekvensbeskriv-

ning behöva upprättas, om vallen placeras så att kustlinjen kan ändras (Kustanläggning-

ar för att bekämpa erosion och havsanläggningar varigenom kustlinjen kan ändras, som 

till exempel vallar, pirer, vågbrytare och andra anläggningar för skydd mot havet, utom 

underhåll och återuppbyggnad av sådana).  

Planprogrammet ger möjlighet till hotellverksamhet. Enligt bilaga 3 till förordningen 

miljökonsekvensbeskrivningar ska MKB alltid upprättas vid detaljplan för hotellkom-

plex och fritidsbyar med tillhörande anläggningar utanför sammanhållen bebyggelse. 

MKB bedöms dock inte behöva upprättas eftersom planområdet inte ligger utanför 

sammanhållen bebyggelse. 

Planprogrammet ger också möjlighet till camping-verksamhet med stuguthyrning, vilket 

gäller området för redan befintlig verksamhet (Talludden). Vid ev. ändring eller 

utökning av verksamheten får ställningstagande göras om en MKB behöver upprättas. 

Arbetet med klimatanpassning förväntas bli en av de stora utmaningarna för utveckling-

en av Färjestaden kommande decennier. Gällande översiktsplan belyser problematiken 

och föreslår åtgärder i samband med planläggning. Klimatförändringarna förväntas leda 

till mer extremt klimat med ökad temperatur, ökad nederbörd, höjd havsnivå och ökad 

risk för ras, skred och översvämning. 

För Färjestadens del bedöms de största utmaningarna utgöras av höjd havsnivå och 

perioder av värmeböljor och torka omväxlande med kraftiga skyfall. Den största 

nederbördsökningen sker på vintern, i form av regn istället för snö. Sommartid förväntas 

betydligt mindre nederbörd jämfört med tidigare. 

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 hamnar 

helt eller delvis under vatten. 

Enligt ställningstagande i överskiktsplanen ska kommunen i samband med planläggning 

alltid vidta åtgärder som förebygger framtida klimatpåverkan. Kartläggning av 

klimatrisker, främst risk för översvämning, negativa värmeeffekter och risk för 

människors hälsa ska alltid göras i samband med planläggning. Lägsta tillåten golvnivå 

för nybyggnation är +2,5 meter över havets medelnivå. Siffran kan kommat att justeras i 

samband med fastställandet av regionala riktlinjer. Kommunen ska arbeta kontinuerligt 

för nyplantering av träd och buskar i anslutning till offentliga platser och omläggning till 



 Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 35 (45) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 16/396 
 2017-12-21 

 

  

 

öppna dagvattensystem i tätortsmiljö. Kommunen ska fortsätta sitt strategiska arbete 

med att skydda lågt liggande bebyggelseområden. 

För att arbeta strategiskt med klimatanpassning av den fysiska miljön ska följande 

åtgärder alltid vidtas i samband med planläggning: 

 Trädplantering för att ge skugga 

 Minimera andelen hårdgjorda ytor för långsammare avrinning och upptagning av 

näringsämnen 

 Multifunktionella ytor, dvs ytor som kan fungera för flera ändamål, exempelvis 

dagvattenhantering, rekreation och parkering. 

Om det är möjligt ska även nedanstående åtgärder vidtas och beaktas: 

 Fördröjningsmagasin och dammar för uppsamling av dagvatten i samband med 

ojämna flöden 

 Anläggandet av gröna tak och fasader 

 Plantering av växter som aktivt tar upp näringsämnen 

 Medvetenhet om att mörka material och färger kan ha negativ påverkan på 

temperaturen vid värmeböljor. 

En särskild utredning för klimatanpassning av Färjestaden har tagits fram (klimatan-

passning Färjestaden, Ramböll 2016). Olika alternativ och konsekvenser av kustskydd, 

för att skydda mot förväntad havsnivåhöjning, har utretts.  

Kommunens planeringshorisont sträcker sig till 2100. Enligt rapport från SMHI bör ett 

kustskydd med krön på +2,5 vara tillräckligt för att år 2100 skydda mot översvämningar 

med återkomsttid på 200-300 år. Mark ska också avsättas så att skyddet kan byggas på 

till +3,0 för att kunna motsvara nästa skyddsnivå. För att kunna skydda centrala 

Färjestaden behöver hela kustskyddet runt dessa delar byggas ut innan år 2050. När 

kustskyddet byggs bör det byggas upp till +2,5 redan från början för att uppfyllda ställda 

krav. Skyddet måste anslutas till befintlig mark där den har nivån +2,5. I kommande 

detaljplaner ska mark avsättas för att säkra möjligheten att bygga en vall med krönet på 

en +höjd på 3 meter. Det kan vara lämpligt att till vissa delar börja bygga kustskyddet i 

samband med genomförandet av pågående detaljplaner. På så vis finns goda möjligheter 

att utformningsmässigt integrera skyddet med omgivningen. I hamnområdet föreslås en 

mur. Vågbrytarna i hamnen kan behöva höjas för att säkra småbåtshamnen. 

Klimatskydd kan användas för att förbättra allmänhetens tillgång till kusten. Vallens 

krön ska kunna kläs med ett slitlager av exempelvis asfalt så att vallen kan utgöra 

strandpromenad eller gång- och cykelväg längs havet. För att vallen ska kunna passa in i 

orten bör den ges en utformning som bidrar till rekreationen längs havet, de ekologiska 

värdena samt utgör ett positivt inslag i stadsbilden. Vilken typ av gestaltning som kan 

bli aktuell beror på mycket på hur nära kusten vallen placeras. Vågornas kraft avtar 

betydligt på grunt vatten vilket innebär att ett erosionsskydd nära nuvarande strandlinjen 

behöver klara större krafter jämfört med ett kustskydd högre upp. Slänterna kan förses 

med matjord och vegetation, t ex gräs, alternativt erosionsskydd. Vallens yttre slänt mot 

havet kan ges ytterligare flackare slänt och istället kläs med exempelvis strandråg för att 
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skapa en vall som efterliknar naturliga dyners förmåga att motstå havets krafter vid 

stormar. Muren i hamnen föreslås kläs med en sittmöbel eller trappor för att skapa en ny 

funktion som uppmuntrar folk att vistas i hamnen men också för att stadsbilden i 

hamnen inte ska påverkas negativt. 

Grönblå strukturer är en annan viktig del i klimatanpassningen. Benämningen grönblå 

struktur pekar på gröna och öppna ytors förmåga och lämplighet att använda för att 

fördröja, infiltrera och rena dagvatten i tätorter. De gröna ytorna ses då som en struktur i 

staden som ger ett flertal olika nyttor så som rekreation för människor, habitat för djurliv 

och reglerande av vattnets flöden. Kommunens ambition är att inom tätorten kunna ta 

hand om stora mängder dagvatten, som bör ses som en resurs t.ex. för bevattning. 

En stor del av programområdet utgörs av redan hårdgjorda ytor, framförallt i den norra 

delen finns stora asfaltsytor som bedöms alstra värme och förhöja effekten av 

värmeböljor. Plantering av träd och buskar bör göras för att mildra denna effekt. 

Planförslaget tar en mycket begränsad andel orörd mark i anspråk. Grönytorna föreslås i 

stort bevaras förutom vid Sjöbergs äng där ett område för bostäder föreslås. En 

utveckling av områdets grönytor föreslås så att de kan fungera som översvämningsytor 

och fördröjningsmagasin. Grönytorna, som kan vara parkmark, evenemangsyta eller 

parkering kan ges i stort sett vilken utformning som helst, så länge det som översväm-

mas inte skadas på ett sätt som är oacceptabelt. Träden bör vara av en sort som klara att 

stå med rotsystemen i vatten under den tid vattnet är kvar.  

Ytorna kan utformas som dammar med vattenspegel eller som torra ytor som endast 

nyttjas när det behövs eller som en kombination med damm och översvämningsbara 

ytor. En översvämningsyta som planeras användas multifunktionellt kan dräneras för att 

den snabbare ska torka upp. Inom programområdet kan Granuddens parkering och 

evenemangsplats tillåtas översvämmas periodvis. Sjöbergs äng föreslås användas 

multifunktionellt, för både hantering av dagvatten, skyfall, som parkering och för 

evenemang. I söder finns en lågt liggande yta som kan utvecklas för både fördröjnings-

magasin och som översvämningsyta vid skyfall. Talluddens parkering kan tillåtas 

översvämmas. Genom att sänka delar av östra Skansenparken och grönytan väster om 

förskolan kan en större volym vatten samlas. Om parken knyts ihop med Sjöbergs äng 

kan ett dagvattenstråk skapas väster om Förskolan. I den västra delen av Skansenparken 

kan ytan utvecklas för att på ett mer kontrollerat sätt fördröja det vatten som samlas här. 

Ytan behöver också ha en koppling till övriga dagvattenstråk.  

I anslutning till programområdet har ytor pekats ut som också kan fungera som 

översvämningsytor och fördröjningsmagasin. Stora ytor föreslås för hantering av 

dagvatten och de vattenmängder som uppstår vid skyfall. Dessa är placerade utifrån 

markens topografi , där vattnet naturligt ansamlas. Ytorna ger också i flera fall en 

avlastande effekt på dagvattennätet vid skyfall.  

I Färjestaden saknas i princip möjlighet till infiltration men ytorna kan fungera för 

fördröjning och rening. Dimensionering av ytorna ska vara avpassad för att säkert kunna 

ta hand om ett 100-årsregn. I de fall ytan ligger i anslutning till en planerad förtätning av 

staden kan ytan också användas för rening och fördröjning av dagvatten. Ytterligare en 

möjlighet är att använda ytan som bräddningsmagasin för dagvattensystemet. 
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Förorenad mark: 

Inom programområdet finns åtta kända MIFO-objekt varav de flesta är nedlagda 

verksamheter. I anslutning till programområdet finns ytterligare några. MIFO-objekten 

inom programområdet utgörs av: 

 Statoil (befintlig drivmedels-verksamhet), 

 OKQ8 (nedlagd drivmedels-verksamhet) 

 Norsk Hydro (nedlagd drivmedelshantering) 

 Färjestadens garveri (nedlagt 1870-talet) 

 Håkanssons åkeri (nedlagd verksamhet) 

 Löfgrens Ångkvarn och sågverk  

 Stora Kvarn motorkvarn 

 John A Franzéns trävaruhandel (troligen var det endast virkeshandel)  

 Tidigare lager för bekämpningsmedel på Norra Hamnplan. Området har utretts 

avseende förorenad mark och bostäder har byggts.  

Utöver ovanstående MIFO-objekt finns ytterligare några områden med risk för 

förorenad mark. 

En utredning avseende förorenad mark har genomförts inom området för planprogram-

met med syfte att: 

 Komplettera befintliga undersökningar inom planområdet för att få bättre 

 kunskap om fyllnadsmassornas beskaffenhet samt föroreningssituationen i jord 

(fyllnadsmassor) och grundvatten. 

 Ge förslag till, samt kostnadsuppskatta, lämpliga saneringsåtgärder inom 

 planområdet. 

 Vid behov rekommendera kompletterande undersökningar inom planområdet. 

Sammanställningen av tidigare utförda markundersökningar samt nya provtagningar 

visar att:  

Det finns ett område på östra sidan om Köpstaden med föroreningshalter som 

överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). 

Vid parkeringen på östra sidan Köpstaden har tidigare funnits en avfallsdeponi. 

Provtagning av mark och grundvatten visar att rester av deponin finns kvar och att det 

finns förhöjda halter av föroreningar under parkeringen.  

På fastigheten angränsande i sydost (Björnhovda 6:62) finns en äldre bilverkstad där det 

också konstaterats föroreningar med halter över MKM.  

Halter strax över KM har konstaterats sydväst om Köpstaden på fastighet Björnhovda 

6:122. Här har tidigare legat en åkeriverksamhet. 

Halter över KM finns även på redan sanerade fastigheter där drivmedelsverksamhet har 

bedrivits Färjestaden 5:2 (tidigare OKQ8) samt öster om Köpstaden (tidigare Norsk 
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Hydro). Åtgärdsmålet för saneringen har varit MKM inom dessa fastigheter, utifrån den 

verksamhet som bedrivits.  

Inom fastigheten Färjestaden 5:5 har det funnits motorvagnsstall och buss- och 

lastbilsgarage med tillhörande verkstad. Byggnaderna ligger kvar men har en annan 

användning. År 2003 genomfördes Vägverket Konsult en markundersökning på och i 

anslutning till fastigheten. Proverna analyserades endast för PAH:er. Halter över KM 

påvisades. 

På södra hamnplan, vid nuvarande hamngrill, har tidigare funnits en Gulf-station. Det är 

oklart om cisternen ligger kvar under mark.  

Grundvattnet inom planområdet har generellt en låg föroreningsgrad. 

Baserat på resultaten från genomförda översiktliga miljöteknisk markundersökningen 

har fyra områden identifierats som bör undersökas ytterligare för att erhålla tillräcklig 

information om eventuella miljörisker eller risker för människors hälsa. Det gäller  

Den dokumenterade f.d. deponin som ligger inom delar av fastigheten Björnhovda 27:12 

(Ölands Köpstad) bör undersökas ytterligare för att kunna bedöma utbredning och 

omfattning. Den f.d. deponin har tagits med som ett objekt i kommunens inventering av 

gamla soptippar och riskklassats till  riskklass 2. Om bostäder ska kunna bli aktuellt i 

området måste sanering ske. Om området även fortsättningsvis ska vara parkering 

alternativt park behöver en riskbedömning göras för att utreda om de förorenade 

massorna kan ligga kvar utan risk för människors hälsa eller miljön. Platsspecifika 

riktvärden bör tas fram.  

Kompletterande provtagning behöver göras i anslutning till Hamngrillen vid Södra 

hamnplanen, för att ta reda på om tidigare Gulf-station har medfört förorening av mark 

eller grundvatten. Det bör också undersökas huruvida en cistern ligger kvar under mark. 

På fastigheten Björnhovda 6:122 har provtagning av jord endast utförts i två punkter och 

av grundvatten i en punkt, vilket gör generella slutsatser om föroreningssituationen för 

hela fastigheten osäkra. För att öka säkerheten i bedömningen kan med fördel en 

historisk inventering utföras samt provtagning av jord och grundvatten i fler punkter 

genomföras. Platsspecifika riktvärden kan också tas fram för att bedöma om sanering 

behöver ske vid bostadsändamål.  

Delar av fastigheten Färjestaden 5:5 (de så kallade lokstallarna) är inte undersökt och 

tidigare provtagning bör kompletteras med analys av metaller och alifatiska- och 

aromatiska kolväten. En kompletterade miljöteknisk mark- och grundvattenundersök-

ning behöver genomföras inom fastigheten. 

På övriga områden inom planprogrammet bedöms det inte finnas något behov av vidare 

undersökningar. 

Genomförda undersökningar bekräftar bilden av att förorenad mark framförallt 

förekommer i närheten till hamnområdet där det förekommit verksamheter som 

bensinstationer, åkeriverksamhet, järnvägsverksamhet samt avfallsdeponi. 

I de områden som föreslås för bostäder är lämpligt åtgärdsmål KM, alternativt att 

platsspecifika riktvärden beräknas i samband med detaljplan. I övriga områden kan 



 Planprogram för Färjestaden 1:153 mfl 39 (45) 
 CHECKLISTA MILJÖBEDÖMNING 
 Dnr: 16/396 
 2017-12-21 

 

  

 

halter över KM, upp till MKM accepteras om det inte finns några särskilda risker för 

människors hälsa och miljö. 

MKN för vatten 

Programområdet ingår i grundvattenförekomsten Mörbylånga-Borgholms kalkberg 

(SE628596-154217). Så väl kvantitativ som kemisk status är god och får inte försämras. 

Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-nät. Förorenad mark förekommer i 

Färjestaden till följd av tidigare verksamheter i anslutning till hamnområdet. Vissa 

områden är sanerade men några områden behöver utredas ytterligare. En miljöteknisk 

markundersökning har genomförts för att få en bättre bild av situationen och föreslå 

åtgärder. Då övervägande del av programområdet består av hårdgjorda ytor sker i 

princip ingen infiltration av dagvatten som riskerar att föra med sig föroreningar till 

grundvattnet. Planprogrammet ger möjlighet till fler bostäder i området vilket ställer 

krav på utredning och ev. sanering av förorenad mark, vilket på sikt minskar risken för 

att föroreningar sprids till grundvattnet. Planprogrammet bedöms inte medföra att MKN 

för grundvattenförekomsten överträds. 

På grund av att övergödningen är så påtaglig i Kalmarsund leder det till att ekologisk 

statusklassning på ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 

blir måttlig. Den kemiska statusen uppnås ej. Programområdet består i dagsläget till stor 

del av hårdgjorda ytor, vilket innebär att det sker i princip ingen infiltration av 

dagvatten. Det mesta leds via Dämmet men från delar av området och från Färjestaden i 

stort finns utlopp direkt till havet. 

Ökad frekvens av skyfall kan leda till högre belastning av föroreningar till kustvattnet 

om inte förebyggande åtgärder vidtas. Ökad näringsbelastning kan innebära problem att 

uppnå god ekologisk status. 

Planprogrammet föreslår öppna dagvattenlösningar i form av grönblå strukturer, som 

pekar på gröna och öppna ytors förmåga och lämplighet att använda för att fördröja, 

infiltrera och rena dagvatten i tätorter. De gröna ytorna kan fungera som multifunktion-

ella ytor med ett flertal olika nyttor så som rekreation för människor, habitat för djurliv 

och reglerande av vattnets flöden. Ytorna kan utformas som dammar med vattenspegel 

eller som torra ytor som endast nyttjas när det behövs eller som en kombination med 

damm och översvämningsbara ytor. Kommunens ambition är att inom tätorten kunna ta 

hand om stora mängder dagvatten, som bör ses som en resurs t.ex. för bevattning.  

En grönstrukturplan för Färjestaden arbetas fram parallellt med planprogrammet. Det 

finns betydande synergieffekter av att samordna anläggandet av ytor för hantering och 

fördröjning av dagvatten med ytor för park och rekreation. 

Kommande detaljplaner ska minimera andelen hårdgjorda ytor för långsammare 

avrinning och upptagning av näringsämnen. Det är även lämpligt att utreda lokala 

dagvattenlösningar inom kommande detaljplaner, såsom s.k. Rain gardens och gröna 

tak. 

Förekomst av konstgjorda kustskydd påverkar faktorer som vattenståndsvariation i 

kustzon, vågregim, sediment-dynamik och bottenstruktur. Om byggande av skyddsbar-

riärer begränsas till tätbebyggda områden kommer troligen återstående delar av kusten 

att kunna fortsätta att vara dynamisk så att kustvattnet som helhet ändå kan klassas som 

god ekologisk status.  
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Planprogrammets genomförande bedöms som helhet kunna medföra positiva effekter för 

att uppnå MKN för ytvattenförekomsten Kalmarsund. 

Trafikutredning 

En trafikutredning har genomförts för Färjestaden (Ramböll, 2017-11-17). Huvudupp-

giften i utredningen var att jämföra 6 olika alternativ för sträckning av väg 943 

(Brovägen/Runsbäcksvägen) och konsekvensbeskriva dess påverkan på Färjestaden.  

Dagens utformning och struktur försvårar möjligheterna för i första hand gående och 

cyklister att nå önskade målpunkter på ett tryggt och säkert sätt. På samma vis påverkas 

upplevelsen av samhället som en plats mer anpassad för bilar än människor. Den 

huvudsakliga problematiken längs den befintliga väg 943 bedöms vara den tunga 

trafiken.  

Utredningen utgår från den så 

kallade livsrumsmodellen och 

har tagit hänsyn till: 

 Påverkan på gatunätet 

och gång- och cykelnätet 

 Upplevelsen av samhället 

 Påverkan på tung trafik 

 Buller 

 Kostnad 

 

Sammanfattningsvis innebär 

alternativ 1 och 2 åtgärder på 

befintliga vägar och innebär lägst 

kostnader (ca 14 miljoner kr per 

alternativ). Förbättrad 

tillgänglighet uppnås för 

korsande rörelser över Brovägen. 

Framkomligheten blir sämre för 

tung trafik, vilket kan leda till att 

den tunga trafiken som passerar 

genom Färjestaden minskar.  

 

 

 

  Figur 1. Översiktskarta över alternativen 1-6. 

 

Alternativ 3 innebär att stråket Brandstationsgatan-Telegatan-Järnvägsgatan övertar 

funktionen som primär genomfart och att Brovägen kan omgestaltas med fokus på 

fotgängare och cyklister. Utredningen har dock identifierat flera negativa effekter, som 
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ökad barriäreffekt och uppdelning av Färjestaden, samtidigt som alternativet innebär 

större investeringar än alternativ 1 och 2.  

Alternativ 4, 5 och 6 utgör tre olika förslag på förbifart runt Färjestadens tätort och 

innebär byggnation av ny väg. Fördelarna är t.ex. förbättrad tillgänglighet för gång- och 

cykeltrafik mellan centrum och hamnen samt att tung trafik och vägbuller minskar i 

centrum. Det krävs dock omfattande ombyggnationer av vägnätet vilket leder till 

betydligt högre kostnader än övriga alternativ, mellan 100-150 miljoner kr.  

 

Planprogrammet föreslår 

alternativ 1, vilket innebär 

åtgärder på Brovägens 

sträckning genom centrala 

Färjestaden, se figur 2.  

Vägen behåller dagens funktion 

men åtgärder genomförs för att 

minska barriäreffekten för 

fotgängare och cyklister. 

Alternativet innebär även att 

Lokstallsgatan och Gamla 

Storgatan kan tas bort ur 

huvudvägnätet och omdanas till 

frirum eller skapa plats för nya 

fastighetsbildningar. Ny 

bebyggelse kring gaturummet 

har vid god utformning en 

hastighetsdämpande effekt. 

Rondeller och korsningar 

föreslås byggas om med säkra 

överfarter för fotgängare och 

cyklister. En ny gång- och 

cykelväg föreslås längs västra 

sidan av vägen mellan södra 

hamnplan och Talluddens 

camping.  

 

 

Figur 2. Principskiss för alternativ 1  

 

Sammantaget bedöms föreslagna förändringar kunna minska den trafik som endast har 

som ändamål att passera förbi Färjestaden. Förändringarna kan vid en god utformning 

även förbättra trafiksituationen sommartid.  
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Bullerutredning 

En bullerutredning har genomförts för planområdet (ÅF-Infrastructure AB, 2017-02-23). 

Rapporten belyser förutsättningarna, med avseende på vägtrafikbuller, för förtätning 

med bostäder i Färjestadens centrala delar. Bullerberäkningar har utförts enligt 

Naturvårdsverkets modell för både nuläge och prognosår 2040. Ljudnivå redovisas som 

ljudutbredning för att bedöma ljudmiljön utomhus och för vägledning vid placering och 

utformning av uteplatser och eventuella bullerskydd för att innehålla riktvärden vid 

uteplats.  

Utredningen visar att merparten av byggnaderna kommer att ha en bullernivå av max 55 

dBA vid fasad. Sedan utredningen togs fram har riktvärdet vid fasad höjts till 60 dBA 

för ny bebyggelse (SFS 2015:2016).  

I ett område riskerar buller vid fasad överskrida 55 dBA och det finns även risk för 

överskridande av det nya riktvärdet 60 dBA, vid framtida trafikmängder prognosåret 

2040. Det gäller föreslagna nya byggnader längs Brovägen. För att dämpa bullret skulle 

höga bullerskyddsskärmar krävas utmed Brovägen. Det bedöms inte som ett realistiskt 

alternativ enligt utredningen. Om 60 dBA överskrids vid en bostadsbyggnads fasad ska 

minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA inte överskrids vid 

fasad (4 § SFS 2015:2016). Detta bedöms kunna uppnås för bostäder som har en 

bullerdämpad sida mot Ölands Köpstad. 

Bullerskyddsåtgärder kan komma att krävas för föreslagna byggnader i anslutning till 

nuvarande rondell vid Norra hamnplan, beroende på utformning och användning av 

byggnad och eventuella åtgärder för vägen.  

Gemensamma uteplatser med högst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximala ljudnivå 

kan anläggas i området. Beroende på placering kan i vissa fall lokala bullerskyddsskär-

mar vid uteplatser bli aktuella. Detta behöver detaljstuderas i senare skede (i samband 

med detaljplan/bygglov).  

I samband med detaljplan bör utredas utformning av bebyggelse för att skapa 

bullerdämpade sidor. En möjlighet är också att använda bullerutsatta byggnader för 

annan verksamhet, t.ex. kontor, för att skärma av buller för bostäder. 
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Ställningstagande 

Vid planläggning av ett klimatskydd mot höjda havsnivåer kan en miljökonsekvensbeskriv-

ning behöva upprättas, om skyddet placeras så att kustlinjen ändras. Ställningstagande 

behöver göras då kustskyddets placering och utformning har utretts mer i detalj.  

En befintlig camping med stuguthyrning finns inom programområdet. Någon 

miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas för den befintliga verksamheten. 

Vid eventuell ändring eller utökning av campingverksamheten behöver ställningsta-

gande göras om en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  

Ett genomförande av planen bedöms i övrigt inte medföra en betydande påverkan på 

miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljökonse-

kvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva 

genomföras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

- Planprogrammet bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken.  

- Planprogrammet bedöms inte strida mot de nationella 

miljökvalitetsmålen. 

- Planprogrammet är förenligt med ställningstaganden i gällande 

översiktsplan. 

- Planprogrammets föreslagna dagvattenhantering bedöms kunna medföra 

positiva effekter för att uppnå MKN för ytvattenförekomsten 

Kalmarsund. Föreslagna ytor för dagvattenhantering (blågrön struktur) 

behöver avsättas för att minska risken för översvämning vid kraftiga 

skyfall. Kommande detaljplaner ska minimera andelen hårdgjorda ytor. 

Det är även lämpligt att utreda lokala dagvattenlösningar inom 

kommande detaljplaner, såsom s.k. Rain gardens och gröna tak. 

Kommunens ambition är att inom tätorten kunna ta hand om stora 

mängder dagvatten, som bör ses som en resurs t.ex. för bevattning. 

- Strandskydd gäller inom delar av programområdet. Strandskyddet 

föreslås upphävas inom detaljplan. För anläggande av brygga och 

skyddsvall kan krävas dispens från strandskyddet. 

- Större delen av området ligger på nivåer under 2,5 meter över befintlig 

havsnivå. För att skydda befintlig och tillkommande bebyggelse från 

översvämning vid stigande havsnivåer föreslås anläggande av ett 

kustskydd. Anläggande av ett kustskydd kan kräva tillstånd för 

vattenverksamhet och markavvattning enligt miljöbalken. Dispens från 

strandskydd kan behövas. För att kunna skydda centrala Färjestaden 

behöver kustskyddet byggas ut innan år 2050.  

- En stor del av programområdet utgörs av redan hårdgjorda ytor, 

framförallt i den norra delen finns stora asfaltsytor som bedöms alstra 

värme och förhöja effekten av värmeböljor. Planprogrammets föreslagna 

blågröna struktur har en utjämnande effekt på klimatet. 
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- Planprogrammet bedöms inte påverka rödlistade eller skyddade arter. 

Föreslagna blågröna strukturer bedöms kunna gynna den biologiska 

mångfalden. 

- Stora natur- och rekreationsområden vid kusten avses att bevaras och 

utvecklas.  

- En kulturhistorisk inventering har tagits fram vilken pekar ut byggnader 

och miljöer värda att lyfta fram och bevara. En känd fornlämning finns 

inom planprogrammet, som består av synliga lämningar i form av vallar 

efter den försvarsanläggning/skans som uppfördes här under 1600-talets 

början. Eventuella byggnationer och anläggningsarbeten kring och inom 

fornlämningsområdet ska föregås av erforderliga arkeologiska 

undersökningar.  

- I samband med ny detaljplan för bostäder söder om befintlig 

bilservice/bensinstation behöver lämpligt skyddsavstånd utredas. 

- Planprogrammet ger möjlighet till bostäder längs Brovägen, vilket är ett 

utsatt läge för buller från vägtrafik. En bullerutredning har tagits fram för 

att beräkna framtida bullernivåer samt föreslå åtgärder. I samband med 

detaljplan bör utredas utformning av bebyggelse för att skapa 

bullerdämpade sidor. En möjlighet är också att använda bullerutsatta 

byggnader för annan verksamhet, t.ex. kontor, för att skärma av buller för 

bostäder. 

- En miljöteknisk markundersökning har genomförts i programområdet och 

bekräftar bilden av att förorenad mark framförallt förekommer i närheten 

till hamnområdet. Det har också framkommit att rester av en tidigare 

avfallsdeponi finns kvar under parkeringen öster om nuvarande 

Köpstaden. Baserat på resultaten från den miljötekniska 

markundersökningen har fyra områden identifierats som bör undersökas 

ytterligare för att erhålla tillräcklig information om eventuella miljörisker. 

I de områden som föreslås för bostäder är lämpligt åtgärdsmål KM, 

alternativt att platsspecifika riktvärden beräknas i samband med 

detaljplan. I övriga områden kan halter över KM, upp till MKM 

accepteras om det inte finns några särskilda risker för människors hälsa 

och miljö. Kommande detaljplaner ska säkerställa att lämpliga åtgärdsmål 

uppnås. 

- Förtätad radonprovtagning bör genomföras i de områden där byggandet 

av bostäder planeras. 

- Planprogrammet ger möjlighet till kallbadhus/brygga, vilket kan påverka 

strömförhållanden och sedimentation. Lämplig placering och utformning 

behöver utredas. Dispens från strandskyddet och tillstånd för 

vattenverksamhet behövs. 

- Dagens utformning och struktur av Brovägen genom samhället försvårar 

möjligheterna för i första hand gående och cyklister att nå önskade 

målpunkter på ett tryggt och säkert sätt. En trafikutredning har 

genomförts. Planprogrammet föreslår åtgärder på Brovägens sträckning 
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genom centrala Färjestaden. Vägen behåller dagens funktion men 

åtgärder genomförs för att minska barriäreffekten för fotgängare och 

cyklister. En ny gång- och cykelväg föreslås längs västra sidan av vägen 

mellan södra hamnplan och Talluddens camping.  

 

 

 

För Mörbylånga kommun 

 

Upprättad av  

 

 

Magdalena Andersson 

Miljöhandläggare 

 

  

 

 


