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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra för bostads- samt vårdändamål. Syftet är även att 
nybyggnation inte inkräktar på befintligt serviceboende i söder. 

Vidare är syftet att tillåta en högre exploateringsgrad som samspelar med befintlig 
karaktär och omgivning utan att verka för dominerade. För att bevara områdets 
parkkaraktär bör värdefulla ekar bevaras.

Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhål-
landen

Plandata 

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i södra delen av centrala Färjestaden. Området ligger i 
korsningen väster om Runsbäcksvägen och söder om Järnvägsgatan. I öst angränsar 
området till villabebyggelse längs Vasagatan.

Areal
Planområdet omfattar ca 2,4 hektar.

Planområdet

Samhällsbyggnad

© Mörbylånga Kommun och Lantmäteriet Skala 1:3733
Skapad med InfoVisaren
2015-12-08
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SAMRÅDSHANDLING 2015-12-22, reviderad 2016-04-21
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2016-04-21, reviderad 
2016-08-30
ANTAGANDEHANDLING 2016-08-30
LAGA KRAFT 2017-01-03

Markägoförhållanden
Fastigheten Björnhovda 25:339 ägs av Mörbylånga Bostad AB, fastigheten Färjesta-
den 1:232 av Mörbylånga kommun.

Handläggning
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
20 § (1987:10).

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i december 2015, 

Utställnings i maj 2016, 

Antagande i augusti 2016, 

Laga kraft i september 2016, 

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

--Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2015-12-22, reviderad  2016--04-21, 
redaktionellt ändrad 2016-08-30

--Planbeskrivning, med genomförandebeskrivning, upprättad  2015-12-22, 
reviderad 2016-04-21, redaktionellt ändrad 2016-08-30

--Beslut miljöbedömning, daterad 2016-04-21

--Checklista för miljöbedömning, daterad 2015-12-22, reviderad 2016-04-21

--Social checklista daterad 2015-12-22

--Bullerutredning daterad 2015-04-21

--Aktuell grundkarta

--Aktuell fastighetsförteckning  
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Detaljplan för Björnhovda 25:339                           
PLANBESKRIVNING
Dnr 08/1414
SAMRÅDSHANDLING 2015-12-22, reviderad 2016-04-21
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2016-04-21, reviderad 
2016-08-30
ANTAGANDEHANDLING 2016-08-30
LAGA KRAFT 2017-01-03

Bakgrund och uppdrag
Mörbylånga Bostad AB inkom 2008-12-01 med en begäran om planändring av fast-
igheten Björnhovda 25:339. Syftet med planändringen är att ändra planens ändamål 
från allmänt ändamål till bostadsändamål. Beslut om att planområdet skulle införlivas 
i planprogram för Färjestaden  togs av miljö- och byggnadsnämnden 2009-04-15, 
sammanträdesprotokoll § 74, diarienummer 08/1414.

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

--stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, MB kap 3.

--stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet, MB kap 4.

--medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids, MB kap 5.

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För området 
redovisas att ”Förutsättningarna för en förtätnig av platsen kan bli aktuell i samband 
med planering.” och att ”Platsen lämpar sig väl för bostäder men även för olika 
serviceverksamheter och boenden.”Planförslaget stämmer därmed väl överens med 
översiktsplanen då bl a bostäder nämns som användning för planområdet.

Utdrag ur gällande översiktsplan.
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Detaljplan för Björnhovda 25:339
PLANBESKRIVNING
Dnr 08/1414
SAMRÅDSHANDLING 2015-12-22, reviderad 2016-04-21
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2016-04-21, reviderad 
2016-08-30
ANTAGANDEHANDLING 2016-08-30
LAGA KRAFT 2017-01-03

Detaljplan, områdesbestämmelser 
Fastigheten ligger inom området för byggnadsplan för Färjestadens samhälle från 
1973. Här redovisas fastigheten som Detaljplan: ”Förslag till ändring av detaljplan 
för Färjestadens samhälle, del av väg 943( Runbäcksvägen) fast. Färjestaden 1:5 m.. 
fl. samt Runsbäck 1:21 m fl.

Gällande detaljplan vann laga kraft 1986-03-19.

I de delar planen gäller ligger vägmark i norr och väster därefter följer ett kvarter 
med beteckningen A, allmänt ändamål. PBL, plan- och bygglagen, tillämpar inte 
längre planbestämmelsen allmänt ändamål men i äldre detaljplaner gäller den fort-
farande. Högsta byggnadshöjd är 7 m på området däremot finns det ingen reglering 
av största byggnadsyta i kvadratmeter. Ytterligare söderut finns ett kvarter med 
beteckningenbostäder. Högsta byggnadsarea är 150 m²för huvudbyggnad och 50 
m²för komplementbyggnad, dock får högst en femtedel av fastighetens area bebyg-
gas. Högsta antal våningar är två, högsta byggnadshöjd är 7 m, vind inte får inredas 
och källare får inte anordnas. 

Reviderad 2011-12-21

Programkarta till
Planprogram för
Färjestaden 1:153, m �,
Mörbylånga Kommun

Maria Paananen
Planarkitekt

Marie-Christine Svensson
Stadsarkitekt

www.morbylanga.se

SAMRÅDSHANDLING

Dnr: 09/227

Skala 1:2 000 (A1)

Upprättad 2011-06-07  

Planprograms gräns

Natur

Naturpark

Badstrand

Hamnområde

Vattenområde, kallbadhus och bryggor

Parkering, evenemang

Bostäder

Bostäder, handel, kontor, kultur

Bostäder, handel, serviceboende, kontor, kultur

Bostäder, handel, kultur, kontor och hotell

Bostäder, stuguthyrning och samlingslokal, hotell, 
kultur

Skola, bostäder, vårdcentral och serviceboende, 
handel, kontor, kultur

Handel

Handel, kontor

Handel, kontor, kultur

Handel, vårdcentral, kontor, kultur

Handel, kontor och hotell, kultur

Koloniområde

Bilservice

Ny gång- och cykelväg

Anslutande gång- och cykelväg

Ny tillfartsväg

Eventuell ny tillfartsväg

Avstängning av bilväg

Ombyggnad av väg
1. Ombygnad av korsning
2. Ombyggnad av väg för säker övergång
3. Ny busshållplats

Teckenförklaring

Godkänd
enligt beslut
§ 216
2011-12-21
Kommunfullmäktige
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Utdrag ur Planprogram för Färjestaden.

Reviderad 2011-12-21

Programkarta till
Planprogram för
Färjestaden 1:153, m �,
Mörbylånga Kommun

Maria Paananen
Planarkitekt

Marie-Christine Svensson
Stadsarkitekt

www.morbylanga.se

SAMRÅDSHANDLING

Dnr: 09/227

Skala 1:2 000 (A1)

Upprättad 2011-06-07  

Planprograms gräns

Natur

Naturpark

Badstrand

Hamnområde

Vattenområde, kallbadhus och bryggor

Parkering, evenemang

Bostäder

Bostäder, handel, kontor, kultur

Bostäder, handel, serviceboende, kontor, kultur

Bostäder, handel, kultur, kontor och hotell

Bostäder, stuguthyrning och samlingslokal, hotell, 
kultur

Skola, bostäder, vårdcentral och serviceboende, 
handel, kontor, kultur

Handel

Handel, kontor

Handel, kontor, kultur

Handel, vårdcentral, kontor, kultur

Handel, kontor och hotell, kultur

Koloniområde

Bilservice

Ny gång- och cykelväg

Anslutande gång- och cykelväg

Ny tillfartsväg

Eventuell ny tillfartsväg

Avstängning av bilväg

Ombyggnad av väg
1. Ombygnad av korsning
2. Ombyggnad av väg för säker övergång
3. Ny busshållplats

Teckenförklaring

Godkänd
enligt beslut
§ 216
2011-12-21
Kommunfullmäktige
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Planprogram
Gällande program godkändes 2011-12-21. För området redovisas bostäder, handel, 
serviceboende, kontor och kultur. Planförslaget föreslår en förtätning på fastigheten 
främst för att kunna tillgodose behovet av lägenheter i tätorten. Man framhåller också 
att den möjlighet till GC-väg som går genom området idag bör vara kvar. Aktuellt 
planförslaget stämmer överens med planprogrammet.
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PLANBESKRIVNING
Dnr 08/1414
SAMRÅDSHANDLING 2015-12-22, reviderad 2016-04-21
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2016-04-21, reviderad 
2016-08-30
ANTAGANDEHANDLING 2016-08-30
LAGA KRAFT 2017-01-03

Omgivande detaljplaner
Detaljplan: F43 - Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färje-
stadens samhälle fast. Färjestaden 1:42, 1:46 m. fl. Fastställd 1973-06-28. Planen 
medger bostadsändamål med både fristående hus med en våning och kedje- eller 
parhus med två våningar, 4 respektive 7 meter byggnadshöjd. Huvudbyggnad får inte 
uppta mer än 150 kvm. Vind får inte inredas.             

Detaljplan: F1 - Förslag till Byggnadsplan för del av Färjestaden. Fastställd 1942-
02-05. Planen medger bostandsändamål med fristående hus med en våning. Byg-
gandshöjden är reglerad till 5,2 meter. Tomterna ska vara minst 1200 kvm stora, dock 
kan 800 kvm tillåtas. Planen innehåller även friluftsbad där enbart ändamålsenliga 
byggnader får uppföras.

Utdrag ur detaljplan ”Förslag till 
ändring av detaljplan för Färjes-
tandens samhälle, del av väg 943 
(Runbäcksvägen) fast. Färjestaden 
1:5 m fl. samt Runsbäck 1:21 m. fl..
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Mörbylånga
kommun

Detaljplan för Björnhovda 25:339
PLANBESKRIVNING
Dnr 08/1414
SAMRÅDSHANDLING 2015-12-22, reviderad 2016-04-21
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2016-04-21, reviderad 
2016-08-30
ANTAGANDEHANDLING 2016-08-30
LAGA KRAFT 2017-01-03

Detaljplan: F189 - Detaljplan för Kaptensgatan, del av Färjestaden 1:232. Lagakraft-
vunnen 2008-07-16. Planen medger bostadsändamål, friliggande byggnader på max 
175 kvm, och fyra meter byggnadshöjd. Takvinkel ska vara mellan 22-27°, vind får 
inredas. Kommunen är huvudman för vägar och allmän platsmark.

Detaljplan: F69 - Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färjesta-
dens samhälle fast. Färjestaden 1:232 ( Sjöbergs hage) m. fl.. Fastställd 1982-12-10. 
Planen medger en blandning av fristående bostäder och radhus, en och två våningar. 
Byggnadshöjd är max fyra meter för en våning och sju för två våningar. Källarlösahus 
och vind får ej inredas. Byggnadsarean är max 200 kvm på fristående hus och 100 
kvm på radhus. 

Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Riksintressen 3 kap MB
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB 

omgivande  detaljplanerAktuellt planområde
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ANTAGANDEHANDLING 2016-08-30
LAGA KRAFT 2017-01-03

Riksintressen 4 kap MB
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. Turismen och 
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse 
för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse obruten kust. Riksintresset syftar 
främst till att skydda bad, camping och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet. 
Planområdet ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kravet för undantag 
från bestämmelser.

Områdesskydd 7 kap MB
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB.

Miljökvalitetsnormer 5 kap MB         

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgivningsbullret inte ska medföra 
skadliga effekter på människors hälsa.

Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från 
väg inte överskrida 

• 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maxnivå ljudnivå vid uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Om detta inte är möjligt att uppnå bör 

• minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

• minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA max 
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Trafikmätning och bullerutredning har genomförts. Bullerutredningen visade att 
55 dBA vid fasad riskerar att överskridas, framförallt närmast Runsbäcks-vägen, 
ovanför första våningen (beräknat på 5 m) vid framtida beräknade trafiknivåer. Kvar-
tersmarkens avgränsning har därför justerats och dragits upp ytterligare 10 m från 
Runsbäcksvägen och 4 m från Järnvägsgatan (jämfört med samrådsförslag).

Riktvärdena för uteplats riskerar att överskridas i västra och norra delen av planområ-
det. Därför måste gemensamma uteplatser anordnas på sida där ljudnivån ligger under 
50 dBA  ekv. nivå och 70 dBA maxnivå, dvs i östra delen av planområdet eller bakom 
avskärmande byggnation. Särskilt hög riskerar ljudnivån att bli på balkonger vända 
mot väst.

Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan en balkong med sämre ljudmiljö utgöra ett 
komplement till en gemensam uteplats som uppfyller riktvärdena. 
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Det är dock viktigt att vid placering och utformning av byggnader i bygglovsskedet 
ta bullernivåerna i beaktande och göra avvägningar kring avstånd till väg, utformning 
av byggnader samt att ev. bygga inglasade balkonger. Utformning av byggnader och 
deras läge kan behöva anpassas för att klara gällande riktvärden för trafikbuller, t.ex. 
genom att vända minst hälften av bostadsrummen mot en ”tyst” sida.

Kompletterande bullerberäkning behöver göras i bygglovsskedet, utifrån byggnaders 
utformning och exakta lägen för att kontrollera att riktvärdena för trafikbuller inte 
överskrids.

Luft
Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer för luftföroreningshalter i tätorter. 
Riktvärden finns för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen 
samt PM 10 (partiklar i utomhusluft). Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till 
att skydda människors hälsa och miljön. 

Planen medför trafikökning lokalt vilket leder till ökade luftutsläpp, men inte i den 
omfattningen att MKN för luft överträds.

Vatten
Planområdet ligger inom grundvattenförekomst SE629295-255070, Västra Ölands 
kalkberg. Vattenförekomsterna har god kvantitativ och kemisk status. Ny bebyggelse 
avses anslutas till kommunalt VA-nät och kommer inte påverka grundvatten-
förekomsterna negativt. 

Ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 har måttlig 
ekologisk status. Den kemiska statusen uppnås ej.

Området är redan bebyggt och anslutet till kommunalt VA. 

Komplementbyggnader ska ha gröna tak, vilket ökar den gröna ytan.

I dagsläget är ca 30 % hårdgjorda ytor. Planförslaget innebär att 40 % ytor får hårdgö-
ras, dvs att hårdgjorda ytor ökar med ca 10 %.

Planförslaget innebär att ytan för parkering ökar. Dagvatten från parkeringsytan kan 
innehålla föroreningar och bör renas innan det leds vidare till befintligt dagvattensy-
stem och ut i Kalmarsund. I anslutning till parkering föreslås plantering, s.k. raingar-
den för rening av dagvatten. 

Begränsningen av hårdgjorda ytor innebär att områdets stora gräsytor, delvis 
bevuxna med träd, till stor del kan vara kvar. Dagvatten från tak föreslås ledas ut på 
gräsytorna för en trög avrinning och möjlighet till viss infiltration innan anslutning till 
dagvattennät. Möjlighet finns att anordna översvämningsbar gräsyta i västra delen av 
planområdet, som kan översvämmas i samband med stora flöden.
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Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10) och miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kommunen 
genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram för att utreda 
om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är 
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Som stöd för 
kommunens ställningstagande görs först en checklista för miljöbedömningen.  
Om checklistan visar på en betydande miljöpåverkan ska påverkan redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En checklista, daterad 2015-12-22 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt 
kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en bety-
dande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planens behov av en checklista för sociala konsekvenser
Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 
medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsun-
derlag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av 
en checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs. 

Rain Gardens/biofilter är en genomsläpplig nedsänkt växtbädd som används för att 

infiltrera dagvatten från närliggande ytor som vägar och parkeringar. (Rapport 2015-01-26 Dagvattenutredning inför detaljplan Färjestaden 1:165 m.fl.) 
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Planområdet har en uppvuxen, lummig parkkaraktär. Norra delen av planområdet 
har en öppnare karaktär och fri utsikt mot sundet medan vegetationen är tätare i den 
södra delen. Här finns även flera äldre fruktträd. Täta busk- och trädområdena skapar 
tillsammans med gräsmattor en stark rumslighet med öppna och slutna rum. Inom 
planområdet växer ett antal stora ekar som är mycket bevarandevärda och som skapar 
en karaktär till området. Eken beaktas särskilt, eftersom den kan uppnå ansenlig ålder, 
har estetiska värden och är karaktäristisk för Färjestaden. Utöver det finns ett par 
äldre stora tallar, ett par blodbokar och lindar som skapar ett spännande landskap.

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter finns i området. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av sandig morän.

Siktlinje från västra delarna ner mot Granudden.

Natur 

Förutsättning

Mark och vegetation
På Ölands västra sida lutar terrängen från landborgen ned till kusten. Planområdet 
ligger inom denna lutning och från väster till öster är höjdskillnaden cirka 4 meter. 
Höjdskillnaden skapar i norra delen av planområdet en fin utsikt mot sundet i väster
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Radon
Området ligger inom låg- till normalriskområde enligt kommunens gammastrålnings-
karta, 2006-10-19. 

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i området. 

Fornlämningar
På fastigheten finns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt 
råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas.

Sydost om fastigheten finns uppgifter om en äldre kyrkogård. Kyrkogården benämns 
på kartor från 1700-talet som Finska kyrkogården, eller Finnekyrkogården. Då lokali-
seringen av den är inte helt fastställd behöver man vid markarbeten ha en vaksamhet 
på fynd.

Grundläggning
Planområdet lutar från ca 2 m ö h i väster upp till ca 6 m ö h  i öster.

Förändring

Mark och vegetation
Planförslaget innebär att schaktning i viss mån kommer att ske. En ökad byggrätt 
innebär också en viss ökning av hårdgjorda ytor. De större busk-och trädområdena 
i mitten och norra delen av ormådet kommer delvis att försvinna. De stora ekar som 
finns i områdets östra del kommer att skyddas i planen. Nyplantering av träd bör 
ske, dels som kompensationsåtgärd för de träd som fälls och dels för att bibehålla 
områdets parkliknande karaktär.

Rödlistade arter 
Inga av kommunen kända rödlistade arter finns i eller i närheten av planområdet.

Geotekniska förhållanden
Schaktning av marken kan komma att ske i samband med bebyggande av tomten. 

I samband med detaljprojektering av området ska en detaljerad geoteknisk undersök-
ning genomföras, lämpligen vid punkter där husen ska placeras, som underlag till 
anvisningar för grundläggning.

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat utförande på 
byggnader utföras, (om det i byggnadsläget visar att det är nödvändigt).
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Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar finns i planområdet.

Fornlämningar
På grund av uppgifter om kyrkogården sydost om fastigheten behöver man vara 
vaksam på fynd vid markarbeten.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedel-
bart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla förhållandet till länsstyrelsen. 2 kap 10 § KML.

Grundläggning
Planområdet lutar från ca 2 meter i väster upp till 6 meter i öster. Samtliga befintliga 
byggnader, samt planerade ligger på minst 2,8 m ö h med lägsta nivå på färdigt golv 
och anses därmed inte utgöra nån risk för översvämning. 

Bebyggelse

Förutsättning

Arkitektur
Planområdet ligger i ett villakvarter med både äldre och nyare bebyggelse. Det består 
till största delen av trävillor med en eller två våningar. Taken är en blandning av 
sadeltak och brutna tak. Öster om området ligger ett par trävillor från förra sekel-
skiftet medan det väster om området är bebyggelse från främst 2000-talet. Norr om 
området ligger ett antal rad/kedjehus från 1970-talet med främst träfasader. Söder om 
planområdet finns ett antal större fastigheter med hus placerade långt upp på tomten. 

Befintlig äldre villa i planomårdets norra del.
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På fastighetens norra del ligger en en-och-en halvplans byggnad, troligen uppförd på 
1920-talet för fastboende. Huset är tidstypiskt klätt i en blandning av liggande och 
stående gul träpanel. Tomten är, liksom de ursprungligen var i området, stor då man 
odlade för hushållsproduktion. Tomten bär än idag tydliga spår av äldre trädgårdstomt 
vilket bör bevaras i karaktären.

Huset har sedan överatagandet av kommunen 1967 använts som t.ex. fritidsgård och 
senast för dagverksamhet. Byggnaden har visst kulturhistoriskt värde men kommunen 
anser att på grund av ombyggnationer och förvanskningar utvändigt som invändigt, 
är värdet inte så pass högt att det föranleder skyddsbestämmelser. Viktigt är dock att 
bevara strukturen på fastigheten med öppenheten mot Runsbäcksvägen. 

I den södra delen ligger ett serviceboende från 90-talet. Det är ett enplanshus i gult 
tegel. Båda den äldre villan och serviceboendet har rött taktegel. I övrigt finns två 
mindre servicebyggnader med träfasad. 

Service
Området ligger några hundra meter från Färjestadens centrum med både kommunal 
och kommersiell service. Ölands köpstad med bank, matvarubutik och snart bibliotek 
ligger 500 meter bort. 

Utmed Storgatan finns bl.a. livsmedelsaffär, två banker, smådjursmottagning, 
folktandvård, grundskola med årskurs f-6 och skolexpedition, restaurang, begrav-
ningsbyrå, second hand-butik, färghandel, frisersalong, konditori, restauranger, hotell, 
byggvaruhandel, tobaksaffär och diverse olika kontor och andra verksamheter.

Vid Järnvägsgatan/Granitvägen, ca 600 meter från planområdet, finns nybyggd 
vårdcentral.

Tillgänglighet
Området har god tillgänglighet från Runsbäcksvägen och Järnvägsgatan.

Marken har en höjdskillnad från ca 2 m i väster till ca 6 m i öster. Befintlig byggnad 
är inte tillgänglighetsanpassad. 

Förändring

Arkitektur
Planförslaget ändrar befintlig användning ”Allmänt ändamål” till bostads- och 
vårdändamål.

Planförslaget möjliggör en högre exploatering med möjlighet till flerbostadshus i två 
våningar och möjlighet till en suterrängvåning i de östra delarna. Utöver detta finns 
utrymme för vindsvåning.
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För att bevara strukturen på fastigheten och öppenheten mot Runsbäcksvägen 
placeras byggrätterna som en U-form vänt mot väster. Ett sätt att behålla karaktären 
i planområdet är att arbeta med hus i park. Bevarande och återplanterande av vegeta-
tion förstärker ett sådant intryck.

Planen möjliggör en utbyggnad av befintligt serviceboende för till exempel dagverk-
samhet i anslutning till befintlig byggnad.

Exempel på trähus. Skagershuset av OWC Arkitekter.

A-A

B-B

Sektion öster till väster som illustrerar möjlig suterrängvåning och indragen vindsvåning.

På grund av det centrala läget och områdets villakaraktär krävs en genomarbetat ge-
staltning som tar hänsyn och förhåller sig till omgivningen. Planens möjlighet till en 
högre exploatering och större volym kräver att byggnaden skall ges ett lättare uttryck 
bl.a. genom att fasader i huvudsak utföres i trä. Planbestämmelsen ”80 % träfasad av 
sluten fasad”  tillåter utöver  fönsterpartier, dörrar och grund att 20% kan vara annat 
material än trä. För att ytterligare förstärka det lätta intrycket kan vindsvåning utföras 
som en indragen vindsvåning. 
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Service
Planförslaget möjliggör för flerbostadshus vilket inte innebär en direkt påverkan på 
service, men kan i förlängningen bidra till ett större underlag till service i närområdet.

Tillgänglighet
Planförslaget möjliggör huvudsakligen en ändring av användning samt utökad bygg-
rätt och förväntas inte medföra några förändringar gällande tillgänglighet.

In- och utfart till området för nybyggnation kommer att ske via Järnvägsgatan medan 
befintlig verksamhet kommer ha fortsatt infart från Vasagatan.

Friytor

Förutsättning

Lek och rekreation
Planområdet består av park med mycket vegetation som skapar öppna och slutna rum. 

Ned till Färjestadens hamn och kusten med badmöjligheter och strövområden är det 
cirka 100 meter. Vid Södra hamnplan finns bland annat en tillgänglighetsanpassad 
badbrygga, en beachvolleyboll-plan, strövområden, sittmöjligheter, lekplats, camping, 
båtklubb med bastu och kommersiell service med mera.

Till Färjestadens idrottsplats med konstgräsplan, fotbollsplan och tennisbanor är det 
cirka 700 meter.

Naturmiljö
Planområdet utgör ett större parkliknande område med korsande gång- och cykelväg.

Planområdet ligger mellan villaområden i väster där den upplevda grönskan är stor 
med alla trädgårdar, men den tillgänglig grönskan är mindre då trädgårdarna är pri-
vata. Åt andra hållet, västerut, finns ett släpp ner mot Kalmarsund, här finns uppväxta 
tallar, strövstigar, lekplats, sittplatser och badplatser med bryggor. Kusten i centrala 
Färjestaden är tillgänglig genom anordnade stigar och platser för allmänheten.

Ytterligare några hundra meter söder om Färjestadens hamn finns sammanhängande 
lövskogar utmed kusten. Skogarna ligger i anslutning till fritids- och permanentbe-
byggelse och har höga reaktionsvärden. Närheten till dessa naturmiljöer är viktig för 
boende i Färjestaden.
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Förändring

Lek och rekreation
Planområdet med sin uppvuxna parkmark kommer att förändras då den bebyggs, stora 
delar av vegetationen kommer att försvinna. 

I övrigt påverkas inte omgivande miljö och möjligheter till lek och rekreation.

Naturmiljö
Inom planområdet kommer stora trädvolymer i de norra delarna att försvinna. Dock 
säkras flera bevarandevärda ekar i planen. Planområdets lummiga känsla bevaras 
därmed till viss del. I södra delen av området finns möjligheter att spara stora trädvo-
lymer. Planområdet kommer att få en mer privat karaktär.

Möjligheten till kontakt med naturmiljö utanför planområdet kommer inte att ändras. 

Gator och trafik

Förutsättning

Gatunätet
Väster om planområdet går Runsbäcksvägen, som ligger under Trafikverkets 
ansvarsområde. Runsbäcksvägen har genomfartstrafik och är relativt vältrafikerad, 
speciellt sommartid. Här finns separerad gc-väg. Norr om området går Järnvägsgatan, 
kommunalt ansvar, upp mot Skogsby. Även denna väg är vältrafikerad. Den större 
korsningen i nordvästra hörnet har accepterad tillgänglighet.

Tillfart till området idag sker genom Vasavägen vilken är smal och svårtillgänglig. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Väster om planområdet löper en gc-väg längs med Runsbäcksvägen som söderut 
sträcker sig till Mörbylånga och norrut mot Köpstaden och Saxnäs. Det går även en 
gc-väg över planområdet in mot villakvarteren. 

Ner mot vattnet med badplatsen Granudden finns ett övergångsställe över Runsbäcks-
vägen. Även över Järnvägsgatan finns övergångsställe.

Kollektivtrafiken
Närmsta busshållplats för norr/södergående trafik med dagliga avgångar mot Kalmar 
och norra samt södra Öland finns vid Runsbäcksvägen några hundra meter från 
tomten. Öster ut mot Skogsby ligger busshållplatsen på Järnvägsgatan i direkt anslut-
ning till tomten. 
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Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten. Befintlig parkeringsplats är placerad mellan 
de två byggnaderna på tomten. Det finns idag ca 10 parkeringsplatser.

Trafik
Runsbäcksvägen i väster är trafikverkets ansvar och den är vältrafikerad, Trafikverket 
2012 mätte årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) till 4050 fordon/dygn. I norr går Järnvägs-
gatan upp mot Skogsby, även den ganska vältrafikerad. Infartsvägen till området idag 
går via Vasagatan som är en smal, svårtillgänglig gata.  

Förändring

Gatunätet
Planförslaget innebär inga förändringar på gatunätet förutom att en infart från Järn-
vägsgatan in mot planområdet kommer att tillföras. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planförslaget innebär inga större förändringar för gång-, cykel- och mopedtrafik. Be-
fintlig gc-väg genom planområdet kommer inte att säkras. Dock håller en trafikutred-
ning för att utveckla gc-vägar i området på att tas fram för att säkra framkomligheten.

Kollektivtrafiken 
Befintliga busshållplatser kan utnyttjas. Busshållplats ”Fritidsgården” i anslutning till 
planområdet som används idag kan behöva flyttas en bit åt öster för att göra plats för 
infart till området.

Parkering
På grund av det centrala läget och närhet till allmänna kommunikationer och service 
kommer behovet av parkeringsplatser vara lågt.

Parkeringsplatser till nybyggnation ges möjlighet att anordnas vid den nya infarten 
längs med Järnvägsgatan. Utöver det ges möjligheter till parkering/carport i södra 
delen av området mot befintligt serviceboende. Parkering till befintlig verksamhet 
i söder ges möjlighet att anordnas i anslutning till Vasagatan, i sydöstra delen av 
planområdet.

För rening av dagvatten från parkering längs med Järnvägsgatan föreslås en s.k. 
Raingarden anläggas i lågpunkt i nordvästra hörnet av tomten.

Trafik
Det kommer att tillkomma en viss trafikökning, främst på Järnvägsgatan i och med 
den nya utfarten. Ca 150 nya fordonsrörelser/dygn beräknas tillkomma.

Vasagatan får oförändrad trafik.
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Teknisk försörjning

Förutsättning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Tomten är idag ansluten till kommunalt VA. Kommunala VA-ledningar är utbyggda 
utmed Runsbäcksvägen och Järnvägsgatan. Anslutningspunkter finns inne på planom-
rådet i öster och i Järnvägsgatan i norr. 

Brandvattenförsörjning
Inom planområdet finns inga brandvattenposter. Närmast liggande brandvattenposter
finns vid Vasagatan och Sommarrogatan.

El, tele och kommunikation
Bredband finns utbyggt till närmaste telestation.

E.ON är ansvarig nätägare för befintligt bebyggelseområde och Skanova svarar 
för telefonnätet. EON och Skanova har i dagsläget ledningar till fastigheter inom 
planområdet.  

Uppvärmning
Uppvärmning sker med individuella lösningar.

Avfall
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) svarar för avfallshanteringen. Närmaste 
återvinningsstation finns vid Norra Sandåsgatan/Skogsgatan, öster om planområdet 
och vid Björkvägen/Algatan, norr om planområdet.

Förändring

Vatten, spillvatten och dagvatten
Ny bebyggelse ska anslutas till befintliga VA-ledningar. 

Andel hårdgjord yta inom kvartersmarken begränsas i plankarta till 40 %, vilket 
säkerställer infiltration. Viss infiltration kan även uppnås via grusbelagda gångvägar 
och angöringsytor och parkering. Gröna tak på komplementsbyggnader ökar den 
gröna ytan. Dagvatten kan till viss del filtreras på den egna tomten genom öppna 
dagvattensystem. Även återplantering av träd inom planområdet ökar möjligheten att 
fördröja dagvatten.

Dagvatten ska ledas vidare via befintligt dagvattensystem norrut som slutligen når 
recipienten Kalmarsund.
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Brandvattenförsörjning
Planerade tomter försörjs via ny brandpost på Järnvägsgatans södra sida bredvid ny 
infart till detaljplaneområdet. Detta för att räddningstjänsten ska slippa dra ledningar 
över Järnvägsgatan.

El, tele och kommunikation 
Framtida bostadsområden ska anslutas till befintligt telefon- och elledningsnät. 
Ledningar ska generellt förläggas inom allmän platsmark. 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.

Om ledningar kommer att behöva ändras eller flyttas skall samråd med E ON ske.

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används för uppvärm-
ning.

Värmehushållning bör om möjligt ombesörjas på ett effektivt sätt för att skapa energi-
snåla byggnader.

Avfall
KSRR regler för avfallsutrymmen och transportvägar beaktas. Området med flerbo-
stadshus bör utformas med gemensamma miljöhus för avfall i utkanten av området. 
Planområdet är tillräckligt nära till närmaste återvinningsstation så att inget ytterligare 
behov uppstår.

Störningar

Förutsättningar
Visst buller förekommer från Runsbäcksvägen och Järnvägsgatan då dessa är genom-
fartväg och lokalgata genom Färjestadens samhälle. 

Stora trädvolymer bildar en viss visuell barriär.

Förändringar
En ökning av biltrafiken till och från platsen innebär ökning av ljudnivån. Ca 40 nya 
parkeringsplatser planeras i området. Det finns goda möjligheter att nyttja kollek-
tivtrafik i området, vilket minskar behovet av egen bil för hyresgäster och besökare. 
Trafikökningen bedöms vara marginell i sammanhanget. Fastigheten avgränsas i norr 
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av Järnvägsgatan och i väster av Runsbäcksvägen. Högst trafikflöde har Runsbäcksvä-
gen, där Trafikverket 2012 mätte årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) till 4050 fordon/dygn. 
Nybyggnation kan som närmast hamna drygt 30 m från vägmitt Runsbäcksvägen. 

Trafikmätning och bullerutredning har genomförts. Bullerutredningen visade att 
55 dBA vid fasad riskerar att överskridas, framförallt närmast Runsbäcks-vägen, 
ovanför första våningen (beräknat på 5 m) vid framtida beräknade trafiknivåer. Kvar-
tersmarkens avgränsning har därför justerats och dragits upp ytterligare 10 m från 
Runsbäcksvägen och 4 m från Järnvägsgatan (jämfört med samrådsförslag).

Riktvärdena för uteplats riskerar att överskridas i västra och norra delen av planområ-
det. Därför måste gemensamma uteplatser anordnas på sida där ljudnivån ligger under 
50 dBA  ekv. nivå och 70 dBA maxnivå, dvs i östra delen av planområdet eller bakom 
avskärmande byggnation. Särskilt hög riskerar ljudnivån att bli på balkonger vända 
mot väst.

Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1 kan en balkong med sämre ljudmiljö utgöra ett 
komplement till en gemensam uteplats som uppfyller riktvärdena. 

Det är dock viktigt att vid placering och utformning av byggnader i bygglovsskedet 
ta bullernivåerna i beaktande och göra avvägningar kring avstånd till väg, utformning 
av byggnader samt att ev. bygga inglasade balkonger. Utformning av byggnader och 
deras läge kan behöva anpassas för att klara gällande riktvärden för trafikbuller, t.ex. 
genom att vända minst hälften av bostadsrummen mot en ”tyst” sida.

Kompletterande bullerberäkning behöver göras i bygglovsskedet, utifrån byggnaders 
utformning och exakta lägen för att kontrollera att riktvärdena för trafikbuller inte 
överskrids.

Planförslaget tillåter en högre exploateringsgrad med ökat våningantal vilket innebär 
en visuell förändring.

Administrativa och ekonomiska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden skall planen normalt inte ändras eller upphävas om 
inte särskilda skäl finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. 
Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att 
uppkomna rättigheter behöver beaktas.
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Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Åtgärder på mark där kommunen är 
huvudman ska ske i samråd med kommunen. 
E ON är nätägare för elnätet i området. 
Skanova är nätägare för telenätet. 
KSRR ansvarar för sophanteringen. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av tillfartsväg från Järnvägsgatan samt belysning, 
vatten-, avlopps- och dagvattenledningar, enligt planen och avtal.

Avtal
Innan detaljplanen antas skall avtal upprättas mellan Mörbylånga kommun och 
exploatören/Mörbylånga Bostad AB som reglerar: 

- Utformning och anslutning mot Järnvägsgatan

- Dagvattenanläggningar inom kvartersmark

- Fastighetsreglering

- Brandpost

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
En bit av planområdets nordöstra del övergår från Björnhovda 25:339 till Färjestaden 
1:48 genom fastighetsreglering, detta bekostas och initieras av exploatören.

En sträcka längs med Runsbäcksvägen i västra delen av planområdet övergår från 
Björnhovda 25:339 till Mörbylånga kommunen, med Trafikverket som väghållare, 
genom fastighetsreglering. Detta bekostas och initieras av expolatören. Diskussion 
med trafikverket angående skötsel m.m. ska föras. 

VA och brandvattenförsörjning
Ny bebyggelse ska anslutas till befintliga VA-ledningar. Lokalt omhändertagande 
av dagvatten ska eftersträvas inom planområdet. Befintlig infrastruktur för vatten, 
spillvatten och dagvatten kan användas.

En ny brandpost behöver tillkomma på Järnvägsgatans södra sida för att klara brand-
vattenförsröjning.

I detta skede bedöms inga utredningar vara nödvändiga.

Infrastruktur och kommunikation
I detta skede bedöms inga utredningar vara nödvändiga.

Exploatören ansvarar för utbyggnad av tillfartsväg från Järnvägsgatan samt belysning.

Framtida bostadsområden ska anslutas till befintligt telefon- och elledningsnät. 
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Ansvars- och kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på Mörbylånga Bostadsbolag AB.

Kostnader för åtgärder som föranleder planarbetet bekostas av ägare till Björnhovda 
25:339 och regeleras i avtal innan detaljplanen antas i Kommunfullmäktige. 

Total kostnad
Beräknad kostnad för detaljplan bedöms uppgå till 158 369 kronor exklusive moms.

Konsekvenser av planens genomförande
Planen medför en förtätning av Färjestaden med flerbostadshus á ca 60-70 lägenheter 
med nära avstånd till bl.a. förskola, rekreationsområden, service och kollektivtrafik. 
Dagens användning av planområdet ”Allmänt ändamål” ändras till bostad- och 
vårdändamål. Den stora parkliknande tomten får en högre exploateringsgrad. Det 
medför förutom en naturligare expansion av samhället också samhällsekonomiska 
vinster genom lägre kostnader för utbyggnad av infrastruktur och därmed möjlighet 
till bättre sådan. I samband med nya bostäder uppstår en mindre trafikökning på 
främst Järnvägsgatan med ca 150 bilresor/dygn. Tillfart till ny bebyggelse kommer att 
ske från Järnvägsgatan för att inte belasta nuvarande tillfart på Vasagatan. Befintligt 
boende kommer även i fortsättningen ha tillfart från Vasagatan.

 Bullerutredningen visade att 55 dBA vid fasad riskerar att överskridas, framförallt 
närmast Runsbäcks-vägen. Utformning av byggnader och deras läge kan behöva 
anpassas för att klara gällande riktvärden för trafikbuller.

Befintligt boende i söder kommer delvis ha kvar sitt ostörda läge, dels genom prick-
mark och dels genom möjlighet till carport samt skyddsbestämmelser på träd.

Planen säkrar bevarandevärda ädellövträd genom skyddsbestämmelser i plankartan.

I övrigt bedöms planens genomförande inte medföra större förändringar eller miljöpå-
verkan.
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Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Emelie Bertholdson i samarbete med följande tjänste-
män Magdalena Andersson, Bengt Johansson, Billy Gidö.

Mörbylånga 2016-08-30

Emelie Bertholdson  Marie-Christine Svensson   

Planarkitekt   Stadsarkitekt
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Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga

E-post: miljobygg@morbylanga.se
Tel: 0485-470 00

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse 
ska förändras eller bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen använd-
ningen av mark- och vattenområden och redovisar hur gränserna mellan 
allmänna platser, privat kvartersmark och vattenområden ska se ut. En 
detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en 
så kallad genomförandetid.
 
Detaljplaneprocessen 
 
Normalt planförfarande 
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med enkelt eller normalt 
planförfarande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer 
de samma mönster. I det här fallet upprättas detaljplanen med normalt 
planförfarande. 

 

Samråd Utställning Antagande Laga kraftEventuellt 
Planprogram

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Här befinner vi oss nu

Samråd Utställning Antagande Laga kraftEventuellt 
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