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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Huvudsyftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för ny 
bostadsbebyggelse i form av fl erbostadshus längs Storgatan i Färjesta-
den. Bebyggelsen föreslås orienteras runt ett väl defi nierat gårdsrum där 
det skapas en möjlighet för de boende att mötas på lika villkor. 
Planen möjliggör också en utvidgning av befi ntliga fastigheter och att en 
cykelväg och dagvattenledning säkras i planen.

PLANDATA 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i korsningen Möllstorpsgatan och Storgatan, på 
gränsen mellan de centrala delarna av Färjestaden och den glesare delen 
av tätorten. 

Areal
Planområdet omfattar ca 0,7 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Björnhovdatäkten 1:1 ägs av Mörbylånga Bostad AB och 
Björnhovda 2:135 ägs av Mörbylånga kommun. Fastigheterna Björn-
hovdatäkten 1:11 och 1:15 är privatägda. 
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HANDLÄGGNING
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 20 § (1987:10). 

HANDLINGAR
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

Planbeskrivning, upprättad 2011-04-05, rev 2011-07-05  •
Genomförandebeskrivning, upprättad 2011-04-05, rev 2011-07-05   •
Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2011-04-05,  •
rev 2011-07-05  
Planillustration, daterad 2011-07-05    •
Samrådsredogörelse, daterad 2011-06-27 •
Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterad  •
2011-04-05 
Grundkarta, daterad 2011-02-18 •
Aktuell fastighetsförteckning   •
Planprogram för Björnhovdatäkten 1:1 m fl , upprättad 2010-10-20 •
Samrådsredogörelse tillhörande planprogram, daterad 2010-12-15 •
Utredning, dagvattenledning på fastigheten Björnhovdatäkten 1:1,  •
daterad 2011-06-30.

BAKGRUND OCH UPPDRAG
Mörbylånga Bostad AB inkom 2009-04-29 med ansökan om att 
förändra planen Björnhovdatäkten 1:1, så att bostadsbebyggelse kan 
bli möjlig på denna fastighet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 
2009-08-19 § 159 att uppdra åt miljö- och byggnadsförvaltningen att 
utreda platsens lämplighet för bostadsändamål genom detaljplanepro-
cess.

BEDÖMNINGSGRUNDER
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning  -
med mark- och vattenområden (MB kap 3)
stå i konfl ikt 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) -
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. 
För området redovisas befi ntlig, blandad bebyggelse och i översikts-
planen fastställs att utveckling av Färjestadens tätort är prioriterad. 
Utvecklingen av tätorten ska ske inifrån och ut, längs Storgatan ska 
förtätning gynnas för att främja boende med korta avstånd till service 
och  kommunikationer. Det medför förutom en naturligare expansion 
av samhället också samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader 
för utbyggnad av infrastruktur. Kommunen ska verka för att det fi nns 
verksamhetslokaler för bl a Musikskola, bibliotek, fritidsgård och 
musikhus inom Färjestadsområdet. Med hänsyn till det stora trafi kfl ödet 
genom Färjestaden är det extra väsentligt med bevarande och utbyggnad 
av GC-vägnätet. 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, ska uppnås genom att identifi e-
ra och prioritera värdefull kulturmiljö, kontrollera radonhalten och vidta 
eller rekommendera åtgärder för att skapa miljöer enligt de uppsatta 
riktvärdena och folkhälsomålen Trygga och goda uppväxtvillkor. 
Ökad fysisk aktivitet, Sunda och säkra miljöer och produkter ska uppnås 
genom att prioritera naturområden för rekreationsändamål samt gång- 
och cykelvägar så att människor kan uppehålla och röra sig i utemiljön.
 

Ur översiktsplanen
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Gällande detaljplan

Detaljplan, områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan F40, fastställd  1972-02-22, föreskriver inom 
planområdet i huvudsak garageändamål, men även park eller plante-
ring. Stora delar av kvarteret för garageändamål består av prickmark 
och diagonalt över kvarteret och i dess sydöstra hörn löper ett u-område, 
där marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. 

Omgivande detaljplaner
F46:
Förslag till ändring av byggnadsplanen för Färjestadens samhälle 
fastighet Björnhovda 6:37, 6:49 m fl , Torslunda kommun.
Fastställd 1973-10-29. 
Planen medger bebyggelse för bostadsändamål.
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F70:
Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färjestadens 
samhälle, området mellan Storgatan, Sandåsgatan, Hantverkargatan och
Biografgatan, Mörbylånga kommun. 
Fastställd 1982-08-24. 
Planen medger bebyggelse för bostadsändamål.

F131:
Detaljplan för Björnhovdatäkten 1:8, 1:9 m fl  Färjestaden Mörbylånga 
kommun. 
Laga kraft 1996-12-20. 
Planen medger bebyggelse för bostadsändamål och kontorsändamål.

F187:
Detaljplan för Björnhovda 2:135, Nya Möllstorpsgatan Färjestaden 
Mörbylånga kommun. 
Laga kraft 2006-11-02. 
Planen medger utbyggnad av väg.

Pågående planer
Ett planprogram, som medger bland annat bostadsändamål, för området 
mellan Nya Möllstorpsgatan och Möllstorpsgatan är under framtagande.

Omgivande detaljplaner pågående planer
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Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Vattenskydd
Planområdet berör inget skyddsområde för vattentäkt.

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

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.
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Program för planområdet
Detaljplanen följer planprogrammet i stort. Planområdet har utökats 
norrut och västerut för att innefatta fastigheter som ges möjlighet att 
utökas. I stället för naturområde med kommunalt huvudmannaskap 
föreslås att en gång- och cykelväg leder i den norra fastighetsgränsen ut 
mot Möllstorpsgatan för att sedan löpa utmed dess västra kant. Parke-
ringsytan och angöringen integreras i bostadskvarteret.
Nuvarande planförslag begränsar våningsantalet till max tre våningar.
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Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program, 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. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en 
behovsbedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En behovsbedömning, daterad 2010-10-20, har upprättats och bifogas 
planbeskrivningen. Enligt beslut, daterat 2011-04-05 antas planen ej 
medföra någon betydande miljöpåverkan.

Förslaget enligt planprogrammet
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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 kunskapsunderlag 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. 

NATUR 
Förutsättning
Mark och vegetation

Planområdet ligger utmed Storgatan och sträcker sin norrut till Aspvä-
gen. I söder är marken till stor del hårdgjord med partier av grus och 
gräs. I norr ingår kommunal mark och två villatomter med välansade 
gräsmattor och rabatter, väl avskilda med högre växtlighet. Den kom-
munala marken sköts av fastighetsägare till intilliggande fastigheter och 
har karaktären av villatomt. I väster ingår ytterligare kommunal mark 
som används som tillfart till fastigheterna Björnhovdatäkten 1:2 och 
1:12. 
Vegetationen består av ett antal större träd och buskar i fastighetsgrän-
serna och en klunga stora björkar i den västra delen av planområdet.
Höjdskillnaderna inom området är marginella men lutar något åt 
nordost.
I öster och söder avgränsas planområdet av asfalterade vägar, den södra, 

En klunga stora björkar inom planområdet
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Storgatan, har en enkelsidig allé. I väster ligger ett fl erbostadshus som 
omges av en större parkering med hårdgjord yta, gräsytor och viss 
plantering. Norr om planområdet fortsätter villakvarteren.

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända, skyddade djur eller växter fi nns i området. 

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

Radon
Området ligger inom lågriskradonområde enligt kommunens radonkarta 
(2006-10-19). 

Förorenad mark
Marken söder och väster om befi ntlig byggnad har genomgått sanering 
med avseende på de föroreningar som orsakats av den nedlagda bensin-
stationen. 
En miljöinventering och rivningsplan är upprättad av Ramboll 
2009-06-11 på uppdrag av Mörbylånga Bostad AB. Provtagningar 
är gjorda i byggnaden och en spolplatta i fastighetens norra del, en 
plan för omhändertagandet av de olika materialen fi nns upprättad. 
Miljöinventeringen förmodar att det på fastigheten fi nns ett antal tankar 
nergrävda, innehållande bland annat spillolja och fotogen. Vissa är inte 
lokaliserade och det fi nns risk för läckage och föroreningar i marken 
runt tankarna. Inventeringen slår fast att en kompletterande miljöteknisk 
markundersökning bör genomföras efter att byggnaden och betongplat-
torna har rivits. Under hösten 2011 har WSP genomfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning på fastigheten Björnhovdatäkten 1:1. 
Undersökningen har inte kunnat påvisa någon förorening som överstiger 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning.
 

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända, fasta fornlämningar. Anmälnings-
plikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas. 
Planområdet ligger inom ett fornlämningstätt område, en anmälan enligt 
kulturminneslagen ska ske till Länsstyrelsen innan planen vinner laga 
kraft. 

Grundläggning
Planområdet ligger på ca + 12,0 m ö h. 
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Förändring
Mark och vegetation

Uppvuxna träd, särskilt i befi ntliga fastighetsgränser skyddas med 
utökad lovplikt. Marklov krävs för fällning av träd med en stamdiameter 
på minst femton centimeter på en meters höjd. 
Tillkommande byggnader ska orientera sig kring en gemensam gård 
med lekplats och planteringar. Förslaget innebär att en utökning av 
befi ntliga angränsande tomter möjliggörs. 
 

Geotekniska förhållanden
Marken är bebyggd, ingen geoteknisk utredning anses krävas.

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska radonskyddat 
utförande på byggnader utföras, om det i byggnadsläget visar att det är 
nödvändigt.

Förorenad mark
Undersökning och sanering av marken ska, innan bygglov kan lämnas, 
ske i samråd med kommunens miljöenhet för att säkerhetsställa att 
marken uppfyller kraven för planerad bostadsbebyggelse. 

BEBYGGELSE
Förutsättning
Byggnader

Inom planområdet står en enklare byggnad i betong och plåt samt 
två villor med tillhörande komplementbyggnader. Bygganden i plåt 
och betong är uppförd på mitten av 1960-talet och fungerar dels som 
verkstad för Ölands Bilvård dels som butik. Idag hyr Lions butiksdelen 
där de har viss försäljning, tidigare tillhörde den bensinstationen. 
Flerbostadshuset i väster är från mitten av 80-talet, fasadmaterialet 
består av trä och tegel. Övrig omgivning utgörs av 1 - 1½ plans villor 
från 1800-talet och framåt, med tonvikt på sent 1970-tal och tidigt 1980-
tal. Fasadmaterialen består främst av trä med inslag av tegel. Taken, 
beklädda med tegel- och betongpannor, är främst sadeltak.
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Enkel plåt- och betongbyggnad inom planområdet

Service
Planområdet ligger inom Färjestadens tätort där det fi nns service i form 
av skola och bank på ett avstånd av ca 600 meter. Vårdcentral ligger ca 
700 meter bort och bibliotek ca 1 kilometer. Butiker av olika slag fi nns 
från ca 200 meter till 1 kilometer. Två förskolor ligger ca 1,2 kilometer 
sydväst om planområdet. En ny förskola är under byggnation 1,5 
kilometer nordväst om planområdet.

Byggnadskultur och gestaltning
Liksom i övriga Färjestaden dominerar här den småskaliga villabebyg-
gelsen. I villakvarteren i området fi nns enstaka exempel på äldre 
byggnader på relativt stora tomter. Dessa påminner om hur Färjestaden, 
från glest bebyggd jordbruksbyggd, har växt och förtätats. 
Ölandsbrons tillkomst har medfört att det fi nns en tonvikt på bostads-
bebyggelse från senare delen av 1970-talet och framåt. Den senare 
bebyggelsen domineras av större byggnader på mindre tomter. 
Gatustrukturen i Färjestaden är på många håll svårorienterad och 
svårdefi nierad. De många återvändsgränderna skapar stängda bostadsen-
klaver och gaturummen saknar gränser, i de fall gränsmarkeringar fi nns 
består de av växtlighet. 



14 (26)

Detaljplan för Björnhovdatäkten 1:1 m fl 

BESKRIVNING
Dnr 09/477
SAMRÅDSHANDLING 2011-04-05, rev 2011-07-05
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-07-05, rev 2011-11-08 
ANTAGANDEHANDLING 2011-11-08
LAGA KRAFT 2012-08-29

Samhällsbyggnad

Förändring 
Byggnader

Planförslaget möjliggör bostäder, i form av fl erbostadshus, i centrala 
delar av Färjestaden. 
Byggnaderna föreslås samlas kring en gemensam gård med entréer 
riktade mot gården för att skapa ett befolkat gårdsrum där boende kan 
mötas på lika villkor. Kompletterande uteplatser bör fi nnas dels på 
grund av norrläge dels på grund av höga bullernivåer mot angränsande 
vägar. Byggrätten föreslås tillåta en total bruttoarea på 3 000 m2 för att 
det inom kvarteret ska vara möjligt att uppföra ca 24 lägenheter med 
tillhörande komplementbyggnader för förråd, tvättstuga och sopor. 
Våningsantalet föreslås begränsas till 3 våningar. Inom kvarteret tillåts 
också lägenheter för serviceboende.
Fasader och uteplatser ska utformas så att gällande riktlinjer för buller 
följs.
På de redan bebyggda villatomterna föreslås en byggrätt på 20% av 
fastighetens area, vilket medger den befi ntliga bebyggelsen i det fall 
tomterna utökas. Villorna ges möjlighet att inreda vind.

Service
Befi ntlig service i närområdet kan utnyttjas vilket innebär korta resor för 
invånarna och större kundunderlag för innehavarna.

Byggnadskultur och gestaltning
Byggnadsvolymerna bör förhålla sig till den småskaliga villabebyggel-
sen i området vilket innebär att större byggnadsvolymer med fördel kan 
brytas upp i mindre ytor. Tillkommande bebyggelse föreslås kunna ta 
höjd i upp till tre våningar för att tydligare defi niera gaturummet. Plan-
området ligger i ett visuellt utsatt läge där den markerar tätortens start, 
vilket betyder att stor omsorg bör läggas på byggnadens arkitektoniska 
uttryck.  
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FRIYTOR
Förutsättning
Lek och rekreation

För lek och rekreation fi nns ett antal ordnade lekplatser i området. De 
närmaste ligger ca 500 meter bort, dels norrut, dels söderut. Ett upplyst 
motionsspår på en sträcka av ca 1 kilometer ligger ca 1 kilometer sydost 
om planområdet. Fotbollsplaner, tennisbanor och friidrottsbanor fi nns 
ca 500 meter söder om planområdet, de används främst för barn och 
ungdomar som är engagerade i idrottsföreningar. Mindre grönytor för 
spontanlek fi nns över hela tätorten, däremot saknas på sikt fritidsgård 
och sysselsättning för äldre barn och ungdomar som inte är engagerade i 
föreningslivet. 

Naturmiljö
Området ligger idag i gränslandet mellan tätort och odlingslandskap. I 
och med Nya Möllstorpsgatan kommer Färjestadens tätort ytterligare 
att växa österut. Odlingslandskapet med åkervägar, stenmurar och 
växtridåer kommer att ligga på ett avstånd av ca 1 kilometer efter att 
Nya Möllstorpsgatan och tillkommande bebyggelse är fullt utbyggda.
Kalmarsund med mer eller mindre orörd naturmiljö ligger ca 1,3 kilo-
meter från planområdet. På södra sidan av Storgatan leder ett grönstråk 
söderut genom samhället och knyter an till mindre grönstråk som 
sedermera leder ut i mer skoglig mark ca 1,5 kilometer från planområ-
det. 

Grönstråk genom Färjestadens samhälle.
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Samhällsbyggnad

Förändring
Lek och rekreation

Befi ntliga lek- och rekreationsmöjligheter i närområdet kan utnyttjas. 
En mindre lekplats, tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga ska anordnas för de boende i tillkommande 
bostadsområde.  

Naturmiljö
Den befi ntliga närliggande naturmiljön är en tillgång för tillkommande 
bostadsområde.

9.59.59.5

10.510.510.5 10.410.410.4

11.511.511.5

11.911.911.9 12.312.312.3

12.012.012.011.711.711.7
12.512.512.5

12.112.112.1 12.312.312.3

10.510.510.5

10.610.610.610.410.410.4
10.610.610.610.510.510.5

10.410.410.4

10.010.010.0

10.410.410.4

10.410.410.410.410.410.49.99.99.9

10.110.110.19.89.89.8

9.89.89.8

9.79.79.7

10.010.010.0

10.110.110.1

10.210.210.2 10.410.410.4

10.410.410.4

10.410.410.410.410.410.4
10.310.310.3

10.510.510.5

10.610.610.6

10.510.510.5

10.310.310.3

10.310.310.3

10.710.710.7

10.710.710.7

10.610.610.6

10.610.610.6

10.710.710.7
10.710.710.7

10.510.510.5

10.510.510.5
10.310.310.3

10.710.710.7
10.410.410.4

11.211.211.2

11.311.311.3

11.411.411.4

11.211.211.2

11.111.111.1

10.810.810.8

10.710.710.7

10.710.710.7

11.611.611.6
11.511.511.5

11.711.711.7

11.411.411.4

15.315.315.3

15.215.215.2

12.612.612.6

12.612.612.6

12.612.612.6
12.512.512.5

12.412.412.4

12.312.312.3

12.312.312.3

12.412.412.4 12.512.512.5 12.612.612.6 12.512.512.5

12.512.512.512.412.412.4

12.412.412.4

12.312.312.312.412.412.412.312.312.312.312.312.3

12.112.112.1 12.312.312.3 12.212.212.2

12.412.412.4

14.814.814.8

14.814.814.8

14.814.814.8

14.914.914.9

14.814.814.8
14.814.814.8

14.814.814.8

14.714.714.7

14.714.714.7

14.514.514.5

12.512.512.5

12.012.012.0

12.612.612.6

12.012.012.0

12.512.512.512.212.212.2

12.212.212.2

12.412.412.4

12.412.412.4

12.312.312.3

12.312.312.3

12.212.212.2

12.212.212.2

12.512.512.5

12.412.412.4

12.212.212.2
12.212.212.2

12.212.212.2

12.212.212.2

14.214.214.2

14.114.114.1

14.014.014.0
14.014.014.0

14.414.414.4

14.314.314.3

14.014.014.0 13.813.813.8

14.014.014.0

13.813.813.8

14.114.114.1

13.613.613.6

13.413.413.4

13.813.813.8

14.814.814.8

14.614.614.6

14.714.714.7

15.215.215.2

14.814.814.8

15.015.015.0

15.115.115.1

15.115.115.1

15.115.115.1
15.015.015.0

14.214.214.2

14.214.214.2
14.214.214.2

14.314.314.3

14.314.314.3

10.910.910.9

10.810.810.8
10.710.710.7

10.610.610.610.510.510.5

11.211.211.2

10.310.310.3
10.410.410.4 10.510.510.5

10.410.410.410.310.310.3
10.110.110.1

10.210.210.2

10.810.810.810.710.710.710.510.510.510.410.410.410.210.210.210.110.110.1

10.310.310.3 10.310.310.3

10.510.510.5

7.4

9.4

11.1

10.3

10

9.2

9.3

8.4

7.4

8.5

8
9

9.6

9.9

9.4

9.2

9.5

9

11.2

12

10

11

11

10.3

11.0

10.7

9.8

11.2

11

10.4

9.7

10.2

11.1

10

11

11

11

12.7

11.5

12.6

12

13

10.6

10.7

10.6

10.3

9.5

10

10.9

11.2

12.3

12

0

11

13.4

14.0

13.3

13
13

14

12.212.212.2

12.212.212.2 12.312.312.3 12.212.212.2

12.512.512.5

12.412.412.4

12.912.912.9

14.114.114.1

14.014.014.0
14.314.314.3

15.115.115.1
14.714.714.714.414.414.4

14.514.514.5

11.4

11.311.311.3

11.511.511.5

11.311.311.3

11.311.311.3
11.411.411.4 11.511.511.5

11.611.611.6

11.711.711.7 12.43

12

11.711.711.7

11.411.411.4

11.611.611.6

11.911.911.9

12.112.112.1

11.911.911.9

11.711.711.7
11.911.911.9

11.611.611.6

12.6
11.6

11.6

11.3

11.8

12

12

11.8

12.0

12.2

12.3

12

12.212.212.2
12.3

12.5

12.2

11.9

12.3

12

12.312.312.3

12.212.212.2

12.7

12.8

12.7 13.0

12.7

13

13.2

12.7

13

13

12.3

12.1

12.0

12.5

13

12.2

12.3

12.7

12.1 12.2

12.6

12.5

12.9

12.7

12.1

12.3

13.2

13.0

12.6

12.8

12.9

13

13

13.0

12.5

14.6

14.4

14.7

13

14

13.8

13.3
13.3

13

13

12.8

13.0

13.5

13

13.4

13.8
13.8

13.2

13

13

13.1

13

8:1708:120

8:171 8:172

1:121

8:117

8:118

8:119

8:163

8:164

8:165

8:127

8:126

8:96

8:216

8:98

8:113

8:125

1:129

1:134
1:135

1:208

1:136

1:130

8:115

8:187

8:123

8:122

8:199Sv

8:231

301:148:1

1:288

1:111

1:133

1:113
1:289

Lr

Lr

1:114 1:162

1:127

8:44

8:93

1:296

8:173 8:158

8:157

8:147 8:148

8:169

8:168

8:167

8:161

8:160

8:159

8:155

8:156

25:2

8:133

8:132

8:131

8:139

8:137

8:138

8:140

8:141

8:146

8:145

8:144

8:166

8:111
8:109

8:107

8:226

8:162

8:154

8:153

8:194

8:112

8:130

8:128

8:129

8:136

8:134

8:135

8:143

8:142

8:124

8:182

8:183

8:104

8:188

8:121

8:229

8:20

8:177

8:178

8:175

8:176

8:222

8:179

8:180
8:181

8:6

8:8

8:197

8:45

8:198

8:47

8:208

8:40

8:46

8:223

8:224

8:190

8:189

8:206

25:2

8:207

8:16

8:7

8:31

8:30

8:62
8:63 8:64

8:65

8:66

8:67

8:200

8:68

Lr 8:17

8:191

8:54

6:125

8:55

8:56

8:217

8:57

6:46

BJÖRNHOVDA

8:58 8:59

8:219

8:60

2:135

6:53

6:54

6:87

6:126

6:56
6:57

6:50
6:48

6:68

6:93

6:64

6:55
2:135

6:74

6:79

6:134

BJÖRNHOVDA
6:94

6:78

6:98

6:129

6:103
6:102

6:101

6:106

6:83

2:55

2:145

2:133

2:42

2:59
2:45

2:54

2:53

2:58

2:692:68

2:56 2:88

2:89

2:70

2:1372:50

2:51

2:49

2:63
2:147

2:75

2:81

2:572:46

1:6

1:5

25:2,2

1:12

8:225
8:192

8:203

8:201

1:1

2:135

8:204
8:205

8:202

8:100
8:78

25:2

8:227

1:4

1:7

BJÖRNHOVDATÄKTEN

1:9

1:8
1:17

1:18

1:11

1:16

1:151:10

1:2

2:135

BJÖRNHOVDATÄKTEN

1:14

1:13

6:11

6:6

BJÖRNHOVDA

6:29

6:80

6:67 6:110

6:49

6:108

6:112

6:132

6:133

6:111

6:109

6:11

6:116

6:115

6:37

4:8

4:29

4:5

6:104

6:107

6:76

6:77
6:75

6:86
6:88

6:81
6:85

6:72

6:51
6:137

6:138
6:130

6:99

6:84

4:11
4:9

Sv

4:4

2:91
2:71

2:90

2:84

6:105

6:92

2:72

2:92

2:135
6:128

6:127

2:74
2:73

6:66

2:93

2:85

2:82

2:76

2:83

2:67

2:87

2:86
2:77

2:78

2:79

2:80

Sv

2:94

2:104

2:105

2:61

5:13

12.5

lekplats

odlingslandskap

fotboll, tennis, 
friidrott

grönyta för 
spontanlek

11.4

11.311.311.3

11.311.311.3

mindre 
fotbollsplan

25:2

grönområde

Lek- och rekreationsmöjligheter i närområdet



 17 (26)

Detaljplan för Björnhovdatäkten 1:1 m fl 

BESKRIVNING
Dnr 09/477
SAMRÅDSHANDLING 2011-04-05, rev 2011-07-05
UTSTÄLLNINGSHANDLING 2011-07-05, rev 2011-11-08 
ANTAGANDEHANDLING 2011-11-08 
LAGA KRAFT 2012-08-29 

Samhällsbyggnad

GATOR OCH TRAFIK
Förutsättning
Gatunätet

Planområdet ligger i korsningen mellan Storgatan och Möllstorpsgatan, 
som båda är genomfartsgator. I närområdet i övrigt leder huvudsakligen 
en gata in till ett bostadsområde där den avslutas i en återvändsgränd.  
Merparten av gatorna har kommunalt huvudmannaskap. Storgatan har 
statlig huvudmannaskap, vilket innebär att Trafi kverket beslutar och 
bekostar åtgärder på vägen. 
Standarden på både Möllstorpsgatan och Storgatan är god, med asfalts-
beläggning och gatlyktor, dock saknas trottoar på Möllstorpsgatan.
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Samhällsbyggnad

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Många cyklister rör sig i Färjestaden dels på cykelvägar dels på 
bilvägar. Cykelvägnätet är till stora delar väl utbyggt inom Färjestadens 
tätort, trots det saknas förbindelser till viktiga målpunkter i samhället. 
Björkvägen, en lågt trafi kerad lokalgata, används för cykeltrafi k mellan 
planområdet och Färjestadens skola. En cykelväg slutar i dag i planom-
rådets norra gräns och börjar igen söder om Storgatan varpå cyklisterna 
följer en odefi nierad väg tvärs över planområdet.
 

Totalt antal cyklister
ca 40-100
ca 15-39
ca 1-14

Förmodad väg för cyklister över planområdet.
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Samhällsbyggnad

Kollektivtrafiken
Från busshållplatsen Möllstorpsgatan, ca 30 meter väster om planområ-
det, går dagligen täta turer söderut, norrut och över till fastlandet. Sikten 
i korsningen Lerbogatan och Storgatan skyms på grund av busshållplat-
sens placering.

Parkering
Parkering inom området sker främst på den egna fastigheten men också 
utmed lokalgator. 

Trafik
Storgatan har en årsdygnstrafi k ÅDT på ca 3800 fordon varav drygt 150 
av dessa är tung trafi k. Gällande hastighetsbegränsning är 50 km/h.
Möllstorpsgatan trafi keras av ca 1800 fordon ÅDT. Andelen tung trafi k 
uppgick år 2000 till 2%. 2006 infördes lastbilsförbud på Möllstorps-
gatan varför andelen tung trafi k idag torde vara betydligt lägre. Den 
tillåtna hastigheten på stora delar av Möllstorpsgatan är 30 km/h.
Enligt trafi kutredning, gjord för detaljplan Björnhovda 2:135, Nya 
Möllstorpsgatan, beräknas trafi ken på Möllstorpsgatan minska med 
mellan 1000 till 1200 fordon per dygn efter färdigställandet av Nya 
Möllstorpsgatan. Byggstart beräknas ske tidigast under 2012.

Storgatan, ett svagt defi nierat gaturum.
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Samhällsbyggnad

Förändring
Gatunätet

Befi ntliga gatunät kan utnyttjas utan att några åtgärder behöver vidtagas 
eftersom trafi kökningen, genererad av tillkommande bostäder, bedöms 
bli marginell. 
Kvarteret BD föreslås angöras från Möllstorpsgatan. Angöring till den 
enskilda bostadens entré föreslås ske via smalare, inre vägar i området. 
Angöring till befi ntliga villor förblir oförändrad. 
Då marken mellan fastigheterna Björnhovdatäkten 1:2 och 1:12 föreslås 
övergå från allmänplatsmark till kvartersmark ska ett servitut för väg 
upprättas.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Planen föreslår en förbindelse över fastigheten som sammanknyter 
mynningen av cykelvägen i norr med övergångsstället i söder på ett 
naturligt sätt. Cykelvägen föreslås säkras genom en GC-väg som följer 
Björnhovdatäkten 1:1 norra fastighetsgräns och som förlängs utmed 
Möllstorpsgatans västra kant.

Kollektivtrafiken
Befi ntlig busshållplats ca 30 meter väster om området kan utnyttjas. En 
eventuell fl ytt av hållplatsen längre österut bör undersökas vid projekte-
ringen av området. Utrymme fi nns på Storgatan söder om planområdet.

Parkering
Inom kvartersmarken med beteckningen BD bör parkering anordnas i 
kvaterets östra och norra del. Parkeringsplatser för personer med nedsatt 
rörelseförmåga ska anordnas i närhet till varje entré till fl erbostadshu-
sen.
På kvartersmark med beteckningen B sker parkering på den egna 
fastigheten.

Trafik
Den nya etableringen av bostäder i området kan generera en ökad 
trafi kmängd på upp till 75 fordonsrörelser per dygn. Antalet är baserat 
på beräkningen 3 trafi krörelse per lägenhet i området per dygn. 
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Samhällsbyggnad

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Förutsättning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. Ledningar löper längs Storgatan och Möllstorpsgatan. 
Anslutningspunkter till planområdet fi nns både i öster och väster.
Dagvattenledningar går dels i Möllstorpsgatans sträckning och sneddar 
över planområdets sydöstra hörn, dels i den ovan nämnda cykelvägen. 
Inom området möter den en äldre ledning som sträcker sig tvärs över 
planområdet från Lerbogatan mot Möllstorpsgatan. Ledningen över 
planområdet tillhör en del av stamnätet, den ligger grunt och har dåligt 
fall. En utredning daterad 2011-06-30 visar att ledningen har ytterligare 
ett antal brister. 
Strax söder om befi ntliga villatomter fi nns en kupolbrunn som avvattnar 
den kommunala marken. 

Brandvattenförsörjning
Brandposter fi nns närmast på Storgatans södra sida. I närheten fi nns 
ytterligare tre brandposter. Två av dem ligger i väster, dels vid Lerboga-
tan, dels vid Storgatan. Den tredje ligger i öster på privatägd fastighet.
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Samhällsbyggnad

Förändring
Vatten och avlopp

All tillkommande bostadsbebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-
nät. 
Avrinning inom området kommer inte förändras nämnvärt eftersom 
andelen hårdgjorda ytor i stort inte ändras. Utredning, dagvattenledning 
på fastigheten Björnhovdatäkten 1:1 slår fast att åtgärder behöver göras 
på dagvattenledningen som löper tvärs över fastigheten.  

Brandvattenförsörjning
Behovet av fl er brandposter i området ska utredas i samarbete med 
Räddningstjänsten.

ENERGI, VÄRME OCH AVFALL
Förutsättningar
El

E ON svarar för elförsörjningen i området.
Närmaste transformatorstation är lokaliserad invid Storgatan ca 200 
meter öster om planområdet. Befi ntlig högspänningsledningar ligger i 
södra plangränsen.

Kabelnät i området.
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Uppvärmning
Uppvärmning sker dels med individuella lösningar, dels via anslutning 
till det kommunala fjärrvärmenätet.

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

Förändringar
El

Den befi ntliga transformatorstationen väster om planområdet Färje-
staden Östra har kapacitet att förse tillkommande bebyggelse med el. 
Befi ntliga ledningar i södra fastighetsgränsen kommer inte i konfl ikt 
med exploateringen. Samordning med E ON ska ske i god tid före 
exploateringen. 

Uppvärmning
Kommunen ser positivt på att koldioxidneutrala energikällor används 
för uppvärmning, anslutning till kommunens fjärrvärmenät är möjlig.

Avfall
Avfallssortering ska uppmuntras. Ett soprum bör uppföras i anslutning 
till angöringen av kvarteret BD så att KSRR regler och rekommenda-
tioner för avfallsutrymmen och transportvägar kan följas. Byggytan för 
avfallshus bör bli så stor att utrymme för sopsortering fi nns. 

STÖRNINGAR
Förutsättningar

Trafi kvolymerna på Storgatan och Möllstorpsgatan kan ses som den 
enskilt största störningsfaktorn.
Trafi kutredningen från Detaljplanen Björnhovda 2:135, Nya Mölls-
torpsgatan visar på beräknade bullernivåer på Möllstorpsgatan. Vid 
genomfartstrafi k beräknas den ekvivalenta nivå vara 60 dBA på ett 
avstånd av 5 meter från vägmitt, 57 dBA vid 10 meter och 55 dBA vid 
15 meter. Utan genomfartstrafi k beräknas den ekvivalenta nivån sjunka 
till 56, 53 respektive 51 dBA då trafi ken i detta fall antas minska. Beräk-
nade maxnivåer ligger oavsett trafi kmängd och genomfartstrafi k på 88, 
82 respektive 78 dBA på ett avstånd av 5, 10 respektive 15 meter från 
vägmitt. I alla fall ligger nivåerna över den rekommenderade maxbul-
lernivån för uteplatser.
För Storgatan har kommunen gjort en beräkning som visar att 30 meter 
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från vägmitt är nivåerna för det ekvivalenta bullret 53 dBA och max-
värdet är 70 dBA. 25 meter från vägmitt visar beräkningarna 55 dBA 
respektive 73 dBA. 15 meter från vägmitt 60 dBA resp 78 dBA och 10 
meter från vägmitt 62 dBA resp 82 dBA

Förändringar
Trafi ken på Möllstorpsgatan förväntas minska i och med byggnationen 
av Nya Möllstorpsgatan, planerad byggstart 2012. Däremot förväntas 
trafi ken på Storgatan att öka enligt trafi kverkets bedömda, generella 
ökning med 1 % årligen.

ADMINISTRATIVA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Genomförandetiden är 10 år räknat från den dag antagandebeslutet 
vinner laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planen möjliggör en förtätning av Färjestaden och kan bidra till att 
lägenhetsbristen, främst på mindre lägenheter för äldre och unga, 
minskas.
Den befi ntliga planlagda verksamheten kräver ett säkerhetsavstånd. Det 
nya planförslaget innebär en förtätning som skapar bättre underlag för 
befi ntlig service. 
Framtida trafi krörelser uppskattas bli ca 75 årsdygnstrafi k ÅDT. 
Genom planbestämmelser bedöms påverkan av buller inte medföra 
någon störning. 
Cykelvägen över planområdet säkras.
Dagvattenledningen behöver enligt utredning åtgärdas och säkras med 
planbestämmelser.  
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Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 
hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och 
vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger 
riktlinjerna för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan gö-
ras för avgränsande områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen 
och dess fördjupningar är inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas 
och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande doku-
ment och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till 
hur ett område ska utvecklas. Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.

Vid upprättande av detaljplan ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med 
följande steg:

Program• 
Samrådsförslag• 
Utställningsförslag• 
Antagande• 

Samhällsbyggnad, Mörbylånga Kommun, 386 80 Mörbylånga

Samhällsbyggnad


