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Medverkande i planarbetet

Detaljplanen har upprättats av handläggare i Mörbylånga kommun och av konsult på
SWECO.
Följande personer har medverkat i planarbetet:

Mörbylånga kommun:
Anders Andersson   Planarkitekt
Marie-Christine Svensson  Stadsarkitekt
Magdalena Andersson   Miljöhandläggare

SWECO AB
Rebecka Olsson   Planarkitekt

Mörbylånga 2018-10-23

Anders Andersson   Marie-Christine Svensson

Planarkitekt    Stadsarkitekt

Inledning
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det doku-
ment som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen, detta dokument, är till för att be-
skriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I planbeskrivningen
ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är tänkt att planen ska
genomföras.

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 användningen av mark- och vat-
tenområden 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 särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år.
Planen är bindande vid prövning av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och
skyldigheter, inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det
kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer inom
de ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen
bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte.
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Detaljplaneprocessen standardförfarande
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med utökat eller standardplanförfa-
rande. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster.
I det här fallet upprättas detaljplanen med utökat planförfarande och nedan följer en
kortare beskrivning av processen, se även fi guren nedan.

Samråd
Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst
fyra veckor. Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som
berörs av planen. Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som
har ett väsentligt intresse av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och even-
tuella ändringar görs i planhandlingarna. Därefter görs det nya planförslaget allmänt
tillgängligt för granskning under minst tre veckor. Inför granskningen ska kommunen
underrätta dem som berörs av förslaget. Under granskningen är det återigen möjligt
att lämna in synpunkter på förslaget.

Antagande och laga kraft
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och
eventuella ändringar görs i planhandlingarna. Detaljplanen prövas sedan för godkän-
nande av Miljö- och Byggnadsnämnden innan den går vidare till kommunfullmäktige
för slutlig antagandeprövning. Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen
laga kraft tre veckor efter det att protokollet från kommunfullmäktige justerats.
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Syfte och omfattning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att planlägga för allmän platsmark där infrastruktur såsom
gator och gång- och cykelvägar har byggts, förutom den gång- och cykelväg som
löper i västra sidan av Algutsrum 20:22. Vidare innebär ändringen att byggnadshöjd
och totalhöjd som råder i gällande plan ersätts med nockhöjd. Dessutom avses detalj-
planen utökas med ca 1000 kvm i den sydöstra delen för att få en mera ändamålsenlig
tomtplats i den delen av planen.

Sammandrag av planförslaget
Där infrastruktur såsom gator och gång- och cykelvägar redan har byggts ändras
marken från kvartersmark till allmän platsmark. Vidare innebär ändringen att bygg-
nadshöjd och totalhöjd ändras från 5 och 8 meter och ersätts med 10 meter högsta
byggnadshöjd. Dessutom avses detaljplanen utökas med ca 1000 kvm i den sydöstra
delen för att få en mera ändamålsenlig tomtplats i den delen av planen.

Bakgrund och uppdrag
En ansökan om planändring har inkommit från Kommunstyrelsen 2016-10-27.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-02-16 § 24 att ställa sig positiv till att
pröva ansökan om detaljplan.

Handläggning och tidplan
Detaljplanen hanteras med utökat planförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och byggla-
gen.

 -Samrådsbeslut i nämnd, oktober 2017

 -Granskningsbeslut i nämnd, januari 2018

 - Granskningsbeslut II i nämnd, juni 2018

 -Antagande i nämnd, oktober 2018

 -Laga kraft, november 2018

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2017-10-26, senast rev. 2018-06-21

 -Illustrationsplan, daterad 2017-10-26, senast rev. 2018-06-21

 -Planbeskrivning, upprättad 2017-10-26, senast rev. 2018-06-21

 -Behovsbedömning, upprättad 2017-10-26, rev. 2018-05-17

 -Grundkarta, daterad 2018-03-28

 -Aktuell fastighetsförteckning
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Läge och areal
Planområdet är beläget invid Brofästet, öster om rondellen vid Möllstorp, Färjestaden.
Planområdet omfattar ca 8,6 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Algutsrum 20:10 ägs av Mörbylånga kommun, övriga fastigheter är priva-
tägda.

Förutsättningar

Natur

Landskap
Planområdet består till största delen av öppna ytor utan någon direkt rumslighet förutom
i norra delen där planområdet avgränsas av en trädridå mot Ölandsleden. Södra och
sydöstra delen består av öppen gräsyta där det nyligen etablerats dagvattenhanteringsåt-
gärder i form av översvämningsbara ytor i kombination med ett promenadstråk. Största
delen av norra området består av hårdgjord yta i form av asfalt och byggnader för
verksamheter. Mittersta delen består av öppen, gräsbeväxt och obebyggd kvartersmark.

I söder och sydost avgränsas området av villaområden och i väster av Brovägen.

Översvämningsbar yta i områdets södra del, vy mot väst
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Lek och rekreation
Områdets norra del används idag inte för lek eller rekreation. Områdets södra/sydöstra
del har ett nybyggt promenadstråk i kombination med översvämningsbara ytor som
kan användas för rekreation, där fi nns det även grillplats som är allmänt tillgänglig.

Vegetation och djurliv
Området består till största delen av öppna ytor i form av gräs och asfalt. I norra
delen, i anslutning till planområdet fi nns en ansamling träd och buskar och i södra
delen fi nns även några träd i anslutning till villaområdet. Kommunen har gjort en
del nyplanteringar av träd och buskar i ansamlingar längs med det nya stråket. Kom-
munen har även planterat nya träd i form av en enkelsidig allé intill de nya gator som
byggts som separerar gång- och cykelvägarna från bilvägarna i kombination med en
gräsremsa. Området har inga höga naturvärden.

Enkelsidig allé, vy mot öst Öppna ytor inom planområdet mittersta del, vy mot nordväst

Promenadstråk i områdets östra del
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Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt
kulturmiljölagen om fornlämning påträffas.

Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Planområdet ligger på ca 9-10 m ö h.
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten inom området av postglacial fi nsand, som
klassas som icke fastmark med hög genomsläpplighet och sandig morän, som klassas
som fastmark med medelhög genomsläpplighet.

ljusblå sandig morän, orange postglacial finsand

Nyplanterade buskar i områdets södra del, vy mot sydväst
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Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Handelsområdet ligger i en knutpunkt tillsammans med området strax väster om
Brovägen och bildar en av portarna till Södra Öland och Mörbylånga kommun.
Kommunen har antagit ett visionsdokument där det framgår att Mörbylånga kommun
ska bli en ledande natur- och kulturkommun.

Ett gestaltningsprogram fi nns framtaget för planområdet. I gestaltningsprogrammet
beskrivs tillgänglighet, belysning, skyltning och material för byggnader, parkering
och naturområden för att skapa ett område anpassat till den öländska traditionen av
odlingsbygd och till platsen. Området är idag relativt outnyttjat och endast 15% av
byggnadsarean för gällande detaljplan är utnyttjad. Befi ntliga byggnader i handelsom-
rådet har putsade fasader, stora glaspartier och mörkgrå skivmaterial även betong och
plåt förekommer. Lertegelpannor och sedumtak förekommer som takmaterial.

Omgivande bebyggelse söder och öster om planområdet består av villor. Utmed
Möllstorpsgatan utgörs bebyggelsen av enstaka villor/gårdar. Väster om Brovägen
fi nns större villaområden.

Bybyggelse inom planområdet, vy mot söder

Bybyggelse inom planområdet, vy mot nordväst
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Kulturhistoria
Det fi nns inga tydliga kulturhistoriska lämningar i området. Däremot fi nns det sten-
murar strax norr om planområdet och även precis utanför planområdesgränsen i söder.
Dessa utgör rester av ett äldre kulturlandskap i området och visar hur landskapsstruktu-
ren en gång har sett ut.

Tillgänglighet
Via gatunätet och befi ntliga gång- och cykelvägar har planområdet en god tillgänglighet
och området har en relativt tydlig rumslig avgränsning. I området fi nns ett nyligen
utbyggt gatunät samt gång- och cykelvägar. Den plana ytan ger förutsättningar för att
klara tillgängligheten. Planområdets placering invid Trafi kplats Färjestaden kan ses
som positivt ur tillgänglighetssynpunkt. Försvårande omständigheter är Brovägens
barriäreffekt. Trafi kverket har genomfört en rad åtgärder för att kunna erbjuda en säker
övergång väster om planområdet. Utformningen vittnar om att biltrafi ken är prioriterad
och förhöjer snarare barriäreffekten än motverkar den.

Arbetsplatser och service
Planområdet ligger i Färjestadens samhälle och handelsområdet Brofästet Öland med
dagligvaruaffär och bilservice. Träffpunkt Öland med kontor och automatstation ligger
väster om planområdet. Närmaste kommersiella och offentliga service fi nns på ett
avstånd av cirka hundra meter i form av förskola med fl era avdelningar.

Längst från planområdet, knappt 3 kilometer söderut fi nns sporthall och familjecentral.
Färjestadens centrum ligger knappt 2 kilometer söder om planområdet här fi nns ytterli-
gare butiker, restauranger, skola, fl era förskolor, bibliotek och hotell.

Kommunens handelsstrategi slår fast att utveckling av handel ska ske i handelsområdet
Brofästet Öland och centralt i tätorten.

Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Brovägen upplevs, mycket på grund av utformningen, som genomfartsled och en barriär
i samhället och överfarten för gång- och cykeltrafi ken har hindrade åtgärder men det är
ändå biltrafi ken som är prioriterad vilket ökar upplevelsen av Brovägen som en barriär.
Inom planområdet fi nns ett välutbyggt gatunät med separerad gång- och cykeltrafi k.
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Planområdet är till största delen öppna ytor vilket ger en bra överblickbarhet och
området känns lättorienterat.

Gatunät
Planområdet ligger öster om Brovägen, väg 943, invid rondellen Trafi kplats Färjesta-
den och väster om Möllstorpsgatan. Brofästet Öland sträcker sig igenom planområdet
i öst-västlig riktning och går från Brovägen i väster och ansluter till Möllstorpsgatan
i öster. I Trafi kplats Färjestaden fördelas trafi ken från väg 137 norrut via väg 958 och
söderut via väg 943, Brovägen. Från trafi kplats Färjestaden fi nns även avfart mot
Turistvägen i väster. Turistvägen fungerar som huvudangöring till det småskaliga
vägnätet i Joels Uddes stugby, villabebyggelsen vid Vassgatan, Träffpunkt Öland,
camping och badplats längst i väster.

Trafi kverket är huvudman för väg 137, 943 och 958. Kommunen är huvudman för
Vassgatan. Turistvägen, Joels väg och övriga vägar i Joels Uddes stugby har enskilt
huvudmannaskap.

I mittersta delen av planområdet fi nns ett nyligen utbyggt gatunät med separerad
gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägar
I mittersta delen av planområdet fi nns ett nyligen utbyggt gång- och cykelvägnät
separerat från bilvägar. Cykelvägen väster om planområdet i öst-västlig riktning
är en del i ett sammanhängande cykelvägnät som sträcker sig från Röhällakrysset,
Strandskogen i norr och Mörbylånga samhälle i söder. Cykelvägen ligger skild från
väg 943 separerad av ett dike och lyses till största delen upp av gatubelysningen längs
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väg 943. Cykelvägen korsar av- och påfart till Turistvägen från Trafi kplats Färjestaden
och avfart från Ölandsbron, väg 137. Sommartid vid höga trafi kfl öden kan detta orsaka
problem främst för cykeltrafi ken.

Gång- och cykelvägen i öst-västlig riktning som går genom planområdet binder sam-
man Möllstorpsgatan med kustområdet söder om Ölandsbron. Cykelvägen korsar väg
943 strax söder om Trafi kplats Färjestaden och väster om planområdet. Överfarten
prioriterar helt biltrafi ken på Brovägen med färgglada, hindrande åtgärder för fot-
gängare och cyklister vilket ökar upplevelsen av Brovägen som en barriär.

Kollektivtrafik
Busshållplatsen Träffpunkt Öland ligger på privatägd mark och har på grund av omlägg-
ning av bussturer och höga hyror upphört att fungera som en korsningspunkt för det
fl ertal busslinjer som tidigare trafi kerade hållplatsen. Långfärdsbussar avgår nu istället
från handelsområdet Brofästet Öland (mittersta delen av planområdet). Busshållplatsen,
Möllstorp ligger precis väster om planområdet, intill väg 943. Hållplatsen ligger inom
det område på Öland där turtätheten är som störst.

Parkering, varumottagning, utfarter
Idag fi nns det ett överskott på parkeringsplatser och många står tomma och outnyttjade,
framförallt parkeringen vid Netto där parkeringsytan i öster till största delen är tom.
Parkeringsplatser fi nns i områdets östra del som är till för kommunens tjänstemän vid
skötsel av det södra/sydöstra naturområdet.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten har god tillgänglighet till planområdet via väg 943 och Möllstorpsga-
tan.

Brovägen, vy mot söder
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Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning
Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dag-
vatten. Kommunala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten löper i gatumark
för Brofästet Öland med förberedda serviser in till fastigheterna i området. Ledningar
för VA löper även i nordsydlig-riktning i områdets södra del där fastigheten Algutsrum
20:10 har servisledning för vatten, spillvatten och dagvatten.

Dagvatten
Södra delen av planområdet består av öppen gräsyta där det nyligen etablerats
dagvattenhanteringsåtgärder i form av översvämningsbara ytor i kombination med ett
promenadstråk. Samtliga tilltänka och befi ntliga fastigheter är påkopplade på dagvat-
tenledningar som leder ut i den södra delen. Stråket är utformat som ett svackdike
med en dräneringsledning och grus över. När ledningen inte kan ta emot mer vatten
kan ytorna då istället tillåtas svämmas över. Ledningen går vidare österut, vidare mot
Kalmarsund.

El och tele
E ON svarar för elförsörjningen i området. En trasformatstation fi nns i norra delen av
planområdet.
Skanova är nätägare. Bredband fi nns utbyggt till närmaste telestation.

Svackdike inom områdets södra del

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation fi nns ca 2
km söder om planområdet.
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Hälsa och säkerhet

Översvämning
Nederbörden väntas öka totalt sett och det ställer krav på anpassningsåtgärder. Det kan
också vara viktigt, särskilt i tätbebyggda områden, att avsätta områden som får sväm-
mas över, exempelvis fotbollsplaner eller lekplatser, och att vidta åtgärder för att leda
överfl ödigt vatten till dessa vid behov.

Städernas hårdgjorda ytor tenderar att bidra till översvämningar, eftersom ytvatten och
regn inte kan tas upp och infi ltreras ner i marken. I samband med planläggning och
exploatering av nya områden ska denna typ av ytor minimeras, genom att man strävar
efter att öka andelen genomsläppliga ytor.

Värme, torka och vind
Förutom att det blir periodvis ökad nederbörd kommer det förändrade klimatet även
föra med sig längre perioder av torka än vad vi har idag. Torka inträffar oftast under
sommarperioden när trycket på vattenresurserna är som högst, från både djurhållning
och odling, bofasta och besökare. Den förlängda vegetationsperioden innebär samtidigt
att det fi nns behov av bevattning under en längre period av året än vad som varit fallet
tidigare. Under långa torrperioder sänks samtidigt grundvattennivån i kommunens
grundvattenförekomster och tillgången på vatten blir mindre.

Behovet av skugga kommer att öka i takt med ett varmare klimat och inte minst i
anslutning till byggnader och miljöer där barn och gamla uppehåller sig. Plantering av
träd för skugga är ett kostnadseffektivt sätt att klimatanpassa tätbebyggda områden,
samtidigt som det skapar förutsättningar för rekreation och bidrar till att höja attraktivi-
teten i urbana miljöer. Träd och buskar har även fördelen att de håller kvar och jämnar
ut kraftiga vattenfl öden. Även mörka material och färger kan ha negativ påverkan på
temperaturen vid värmeböljor.

Beräkningar och analyser av vind är osäkra men det förutspås att antalet dagar per år
med byvind (större än 20 meter per sekund) dubblas på 100 års sikt så det fi nns anled-
ning att tro att det blir något blåsigare i framtiden.

Skred och erosion
Planområdet är inte beläget inom område med risk för skred eller erosion.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i området.

Radon
Området ligger inom normalriskområde enligt kommunens radonkarta, 2006-10-19.

Trafik
Vägarna i anslutning till planområdet är utan undantag Ölands mest trafi kerade. Varje
dag passerar här i medeltal ca 10 000 bilar. På Ölandsbron, väg 137, väster om avfart
Färjestaden, uppgår ÅDT, årsdygnstrafi ken, en beskrivning av antalet fordonsrörelser
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i medeltal över ett dygn, till ca 17 000. För SDT, sommardygnstrafi ken är antalet
fordonsrörelser istället bortåt det dubbla. Trafi ken fördelar sig sedan med ca 8 000
ÅDT på väg 943 söderut, ca 1 500 ÅDT norrut på väg 958 och ca 10 000 ÅDT fortsät-
ter österut på väg 137.

Sommartid ökar väntetiden för att ta sig ut i rondellen Trafi kplats Färjestaden men
inte till den grad att framkomligheten på vägar för riksintresse äventyras. Brovägens
barriäreffekt kommer sig också rent fysiskt av den täta trafi ken.

Buller
De ändamål som tillåts i planförslaget bedöms inte påverka bullernivåerna för omgi-
vande befi ntlig bebyggelse på ett sätt som gör att riktvärdena överskrids.

Förändringar

Natur

Landskap
Planförslaget innebär inga förändringar på landskapet mot gällande detaljplan. Dock
innebär ett genomförande av planen att mittersta delen av området hårdgörs som idag
är gräsbeväxt och ersättas istället med asfalt och nya byggnader. Landskapsbilden
kommer att förändras då området tas i anspråk för bebyggelse. Rumsligheten föränd-
ras och det öppna landskapet kommer att få en mer tydligt rumsbildning.

Plantering av träd och buskar säkerställs i naturområde genom planbestämmelse, som
skydd mot nya ljussken från trafi k som kan vara bländande.

Lek och rekreation
Planförslaget innebär ingen förändring av befi ntliga förutsättningar för lek eller
rekreation.

Vegetation och djurliv
Mittersta delen av planområdet som idag är gräsbeväxt kommer att hårdgöras vid ett
genomförande enligt planen.

1,5 träd/1000 kvm BYA ska planteras på parkeringsytorna, vilket ger en positiv
inverkan på en öppen yta och ger möjlighet till skugga, det är även ett kostnadsef-
fektivt sätt att klimatanpassa tätbebyggda områden.

Planförslaget möjliggör ett naturområde och ett parkområde. Ett parkområde, som
är ett anlagt område kräver en del skötsel i söder som även går upp både i väster och
öster. Utformningen av naturområdet i söder regleras i planbestämmelserna.

Fornlämningar

Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar. Anmälningsplikt råder enligt
kulturmiljölagen om fornlämning påträffas. Däremot fi nns det stenmurar strax norr om
planområdet och även precis utanför planområdesgränsen i söder. Muren utgör inget
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skyddsobjekt enligt miljöbalken, men anses utgöra ett karaktärsgivande landskapsbilds-
element.

Byggnadskultur och gestaltning

Arkitektur
Planområdet möjliggör detaljhandel och kontor i områdets mittersta och södra del. För
områdets östra del möjliggörs samma användning men även parkering och återvinning.
I områdets norra del möjliggörs drivmedelsförsäljning, detaljhandel, verksamheter och
kontor. Med hänsyn till skyddsavstånd till närliggande bostäder tillåts endast drivme-
delsförsäljning t.ex. bensinstation i planområdets norra del. Den totala byggnadsarean
inom hela planområdet är 20 000 kvm. Högsta nockhöjd är 10 meter. För att motverka
långa fasader som lätt kan upplevas storskaligt, får obruten fasad högst vara 40 m lång.
Ny bebyggelse skall utformas med material av puts, trä och glas och fasadernas färgsätt-
ning ska vara samordnad. Färgskalan ska bestå i huvudsak av ljusa, dova färger.

Viktiga punkter från gestaltningsprogrammet;

- Utformningen av det nya handelsområdet och dess byggnader skall vara enhetlig i

Illustrationsplan
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fråga om färg, material och volym.

- Volymerna bör stå i proportion till omgivningen och det ölandska odlingslandskapets
byggnader. Detta betyder att allt för stora enheter inte är önskvärda. Större enheter
kan delas upp för att ge intryck av mindre.

- Alla byggnader skall anpassas så att personer med nedsatt rörelse- och/eller oriente-
ringsförmåga enkelt kan nyttja byggnaderna.

- De huvudsakliga materialen skall vara sten, puts och trä tillsammans med glas.
Material- och färgval är hämtade ur den öländska traditionen av odlingsbygd med
ekonomibyggnader i puts, väderkvarnar i svartnat trä och murar i kalksten.

- Handelsområdet skall vara väl upplyst med rumsskapande effekter.

- Skyltningen skall utformas enhetlig vad gäller storlek och placering.

- Parkeringen skall vara lättillgänglig, säker, varierad och tydlig.

Kulturhistoria
Stenmurar fi nns i plangränsen i norr och även precis utanför planområdesgränsen
i söder. Muren utgör inget skyddsobjekt enligt miljöbalken, men anses utgöra ett
karaktärsgivande landskapsbildselement.

Tillgänglighet
För många individer kan den bebyggda miljöns utformning vara funktionshindrande.
Det är viktigt att planera för att miljön ska främja alla individers möjlighet att röra sig
i staden på liknande villkor. Tillgängligheten till området betraktas som god genom
områdets läge invid stadens kollektivtrafi kstråk och gång- och cykelvägnät. Även
tillgängligheten inom planområdet anses god tack vare ett väl utbyggt gång- och
cykelvägnät.

Arbetsplatser och service
Planförslaget möjliggör för detaljhandel, verksamheter, kontor och drivmedelsförsälj-
ning. Kontorslokaler och handel i bra läge skapar möjlighet för fl er arbetstillfällen.
Att kommunen kan skapa utrymme för en etablering av arbetsplatser och service i ett
centralt läge blir en tillgång för hela regionen.
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Gator och trafik

Tillgänglighet och orienterbarhet
Planförslaget innebär inga förändringar avseende tillgängligheten till planområdet då
befi ntlig infrastruktur kommer att nyttjas.

Gatunät
Inga förändringar kommer att ske. Befi ntlig infrastruktur kommer att nyttjas.

Gång- och cykelvägar
Inga förändringar kommer att ske. Befi ntlig infrastruktur kommer att nyttjas.

Parkering, varumottagning, utfarter
Parkeringsplatser skall anordnas enligt följande parkeringstal, 30 p-platser för 1000
kvm bruttoarea för verksamheter, detaljhandel och drivmedelsförsäljning. 20 p-platser
för 1000 kvm bruttoarea kontor. För att skapa en trevligare miljö på parkeringsytan
fi nns en planbestämmelse om trädplantering.

Räddningsvägar
Räddningstjänsten kan angöra via befi ntlig infrastruktur, Brofästet Öland, Brovägen och
Mölltorpsgatan.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och brandvattenförsörjning
Föreslagen exploatering enligt planförslaget ska anslutas till det kommunala lednings-
nätet för vatten, spillvatten och dagvatten.

Befi ntliga brandvattenposter bedöms klara av att försörja en exploatering enligt planför-
slaget.

Dagvatten
Södra delen av planområdet består av öppen gräsyta där det nyligen etablerats
dagvattenhanteringsåtgärder i form av svackdiken och översvämningsbara ytor i
kombination med ett promenadstråk. Tillkommande bebyggelse ska kopplas på det
kommunala dagvattennätet som leder vidare mot områdets södra del. De nyetablerade
dagvattenhanteringsåtgärderna kan ta emot det tillkommande dagvatten som tillkommer
vid ökade hårdgjorda ytor inom planområdet.

Det är företrädesvis dagvatten från tillkommande bilparkering som riskerar att föra med
sig förorenat dagvatten till ytvattenförekomsten. Det är möjligt och lämpligt att anlägga
att så kallade Rain Gardens som fördröjnings- och reningsåtgärd för dagvattnet från
parkeringen. Rain Gardens med biofi lter är en genomsläpplig nedsänkt växtbädd som
ska klara perioder av både torka och höga vattennivåer. Med en välkomponerad växtmix
får man Rain Gardens som fyller en teknisk funktion med fördröjning och rening men
också ett vackert inslag i gatumiljön. Parkeringsytor med genomsläpplig beläggning,
t.ex. gräsarmering, är att föredra då det ger möjlighet till viss infi ltration av dagvatten.
Åtgärderna regleras vid markförsäljning.



                     Antagandehandling
         Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m.fl .

Sida 19

Öppna lösningar är att föredra eftersom de är mindre sårbara vid extrema dagvatten-
fl öden, de medför även möjlighet till rening av dagvatten och kan ge högre estetiska
kvalitéer i området.

I planområdet har kommunen nyligen etablerat dagvattenhanteringsåtgärder på
naturmark i form av svackdiken och översvämningsbara ytor som ska kunna ta emot
dagvatten vid ett 50-årsregn i kombination med ett promenadstråk. Dessa ytor är
multifunktionella och kan nyttjas för rekreation men samtidigt tillåts svämma över när
det behövs.

Andelen hårdgjord yta för fastigheten hålls nere och en stor andel mark avsätts för
natur-/parkmark med befi ntlig trädplantering som aktivt tar upp näringsämnen. Kom-
munen har även planterat nya träd i form av en enkelsidig allé intill de nya gator som
byggts som separerar gång- och cykelvägarna från bilvägarna i kombination med en
gräsremsa.

Kommunens samlade bedömning att det fi nns goda förutsättningar att rena dagvatten
från planområdet. Planförslaget bedöms därför inte medföra att fastställda MKN för
kustvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten inte kan följas.

El och tele
E. ON är nätägare och svarar för elförsörjningen. En transformatorstation fi nns i norra
delen av planområdet. Befi ntlig transformatorstation beräknas klara en ökad belast-
ning enligt förslagen exploatering. Utbyggnad av elledningar inom planområdet sker i
samråd med E.ON.

Skanova är nätägare och svarar för telekommunikationen. Bredband fi nns utbyggt
till samtliga telestationer i kommunen. Utbyggnad av bredband och telefoni sker
på fastighetsägarens eller exploatörens initiativ och bekostnad. En utbyggnad av
ledningsnätet ska ske i samråd med Telia och Skanova kan samordna en utbyggnad.

Avfall och värme
KSRR svarar för sophanteringen i området. Närmaste återvinningsstation fi nns ca 2
km söder om planområdet.

Byggnader i närliggande bostadsområden och Träffpunkt Öland värms med
individuella lösningar. Det kommunala fjärrvärmenätet slutar drygt 1 km söder om
planområdet.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
I planområdet har kommunen nyligen etablerat dagvattenhanteringsåtgärder på
naturmark i form av svackdiken och översvämningsbara ytor som ska kunna ta emot
dagvatten vid ett 50-årsregn i kombination med ett promenadstråk. Dessa ytor är
multifunktionella och kan nyttjas för rekreation men samtidigt tillåts svämma över när
det behövs.

Andelen hårdgjord yta för fastigheten hålls nere och en stor andel mark avsätts för
natur-/parkmark.
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Värme, torka och vind
Inom planområdet avsätts stor yta för natur-/parkmark med gott om plats för rekreation.
Vid högre temperaturer är större allmänna ytor betydelsefulla då människors benägenhet
att vistas utomhus ökar med stigande temperaturer. Det är även betydelsefullt att möta
behovet av kyla i tätbebyggda områden vid värmeböljor, genom grönska och öppen
dagvattenhantering vilket fi nns i dagsläget i planområdet genom det nybyggda stråket
som kan användas för rekreation men även har möjlighet att svämma över vid höga
fl öden.

Utseende för ny bebyggelse säkras genom planbestämmelse om att fasadernas färgskala
ska bestå i huvudsak av ljusa, dova färger vilket är är främjande på temperaturen vid
värmeböljor.

Radon
Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande om mätning i byggnadsläget visar att
det behövs.

Trafik
Planområdet omfattar en yta på ca 8,6 ha och för handel och kontor och kan antas
generera mellan 500 – 3000 fordon ÅDT (årsmedeldygns trafi k). Siffran är mycket
osäker då framtida typ av verksamhet och exploateringsgrad kan variera i planområdet.

Buller
Planens genomförande riskerar inte att medföra att gällande riktvärden för buller från
vägtrafi k överskrids, enligt genomförda bullerberäkningar. Eventuellt tillkommande
buller från t.ex. fl äktar, kylaggregat m.m. måste dimensioneras så att Naturvårdsverkets
riktlinjer för externt industribuller uppfylls. Något bullerskydd mot närmaste bostäder
bedöms därför inte behövas. En ridå med träd och buskar ger en visuell avskärmning.
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Ställningstagande och planeringsförutsättningar

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.

Planförutsättningar enligt plan och bygglagen (PBL)

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24. För aktuellt
planområde redovisas verksamheter. Området kring brofästet och öster om Möllstorps
camping är en av de mest attraktiva lokaliseringarna för verksamheter som fi nns på
hela Öland. För planområdets södra del redovisas dagvattenhantering.
Utöver de platsspecifi ka ställningstagandena fi nns även generella som rör landskapet,
infrastruktur, kommunikation, boende service, delaktighet, säkerhet, klimat, energi,
verksamheter och areella näringar. Dessa styr till lika stor del kommunens planering.
Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Planprogram
Ett planprogram, daterat 2005-10-17 fi nns upprättat för planområdet. Vissa föränd-
ringar har gjorts sedan planprogrammet men följer till stora drag planprogrammet.

Gällande översiktsplan, antagen 2015-03-24
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Detaljplaner och områdesbestämmelser
Detaljplan F198: Del av Algutsrum 20:10, Brofästet, Östra delen
Lagakraftvunnen 2009-12-16
Planen medger bilservice, handel och kontor i planområdets norra del och handel och
kontor i den södra. i ytterkant går en remsa naturmark som breder ut sig extra i södra
delen som är tänkt för GC-väg och dagvattenhantering.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Omgivande detaljplaner och områdesbestämmelser
F49 - Byggnadsplan för Färjestadens samhälle fast. Algutsrum 4:4, Möllstorp 3:3,
Snäckstaviken 1:1 samt Björnhovda 7:2, 7:9 m.fl ., Fastställd 1995-07-07.

F75 - Byggnadsplan för Färjestadens samhälle, fastigheterna Möllstorp

3:3, Algutsrum 4:4, 4:13 m.fl . Fastställd 1984-02-08.

F115 - Detaljplan för Björnhovda 7:20, Färjestaden. Laga kraft 1993-06-17

F 162 - Detaljplan för Björnhovda 7:13 m.fl . Laga kraft 2004-10-08.

F180 - Detaljplan för del av fast. Algutsrum 20:10 samt Björnhovda 7:9 m fl , Brofästet,
Västra delen. Laga kraft 2006-12-14.

F223 - Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m.fl . , Brofästet Öland, västra. Laga kraft
2017-05-25.

Pågående planarbete
Det fi nns inga pågående planer i närheten.

Gällande planer
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Planförutsättningar enligt miljöbalken (MB)

Ianspråktagande av jord- eller skogsbruksmark 3 kap
Planområdet ligger inte inom jord- eller skogbruksmark.

Riksintresse 3 kap
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 kap MB.

Riksintresse 4 kap
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.

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Buller
Enligt infrastrukturpropositionen bör normalt följande riktvärden inte överskridas vid
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad
av trafi kinfrastruktur:

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Trafi kbullerförordningen (2015:216) anger att buller från vägar inte bör överskrida

• 60 dBA ekvivalent nivå vid en bostads fasad och

• 50 dBA ekvivalent nivå samt 70 dBA max nivå vid en uteplats.

Enligt Naturvårdsverket kan buller från trafi ken inom ett verksamhetsområde
bedömas som industribuller (Rapport 6538). Detta bedöms kunna tillämpas när det
gäller varutransporterna till föreslaget område för handel/kontor i södra delen av
planområdet, som vetter mot bostadsområde. Varutransporter till denna del av områ-
det förväntas inte ske nattetid. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer bör ljudnivån dagtid
(06-18) inte överskrida 50 dBA ekv. nivå. Kvällar (18-22) samt helger (06-18) bör
ljudnivån inte överskrida 45 dBA ekv. nivå. Dessa värden gäller utomhus vid fasad
och vid uteplatser.

Enligt den bullerutredning som togs fram 2009 i samband med gällande detaljplan
medför bebyggelse av planområdet att bullerexponeringen vid bostäderna öster och
söder om området minskar. Nya byggnader kommer att skärma av trafi kbuller från
Brovägen. Buller tillkommer från varutransporter till området varför bedömning då
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gjordes att ett bullerskydd bör fi nnas mot bostäderna i söder.

Bullerberäkningar har genomförts i programmet Buller väg II, enligt Naturvårdsverkets
modell. Beräkningar har gjorts utifrån bullerutredningens uppskattning om en trafi k-
mängd av 3000 fordon/dygn i området, varav 10 % tunga fordon.

Beräkningarna visar att med den vägdragning som har förverkligats i planområdet fi nns
inte risk för att riktvärdena för buller från vägtrafi k överskrids vid närmast liggande
bostäder i söder och öster. Beräkningarna visar att riktvärdena underskrids även om en
uteplats skulle fi nnas vid närmaste bostads norra fasad. Dessutom tillkommer byggna-
der som kommer att ha en avskärmande effekt.

Beräkningar har också gjorts utifrån antagande att varutransporter kör in i södra
delen av planområdet, vid baksidorna av föreslagen byggnation i form av handel/
kontor. Beräkningarna utgår från att en uteplats kan fi nnas vid närmaste bostads norra
fasad. Beräkningarna visar att riktvärdena inte riskerar att överskridas även om 100
varutransporter (tung trafi k) kör in varje dygn, då inga varutransporter antas köra in
nattetid i området. Då planen enbart medger handel/kontor i södra delen av planom-
rådet och ingen industriell verksamhet kan bli aktuell, bedöms sannolikt att ett fåtal
varutransporter kan bli aktuella dagtid, ingen nattetid. Att någon enstaka varutransport,
mot förmodan, skulle komma nattetid kan accepteras då man normalt tillåter max 5
överskridanden per natt.

Övrigt buller från t.ex. fl äktar, kylaggregat m.m. måste dimensioneras så att Naturvårds-
verkets riktlinjer för externt industribuller uppfylls.

Något bullerskydd mot närmaste bostäder bedöms därmed inte behövas.

En ridå med träd och buskar ger en visuell avskärmning.

Luft
Regeringen har fastställt MKN för luftföroreningshalter i tätorter. Riktvärden fi nns för
svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid, bensen samt PM 10 (partiklar i
utomhusluft). MKN för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljö.
Utomhusluften i Mörbylånga kommun är av god kvalité. Planförslaget medför förvisso
en trafi kökning lokalt men bedöms på det hela taget inte medföra någon försämring av
utomhusluften.

Vatten
Det aktuella planområdet är beläget inom huvudavrinningsområde Öland som omfattar
hela ön samt delavrinningsområdet (Rinner mot Ö s Kalmarsunds kustvatten) som
sträcker sig från Strandskogen väster om landborgskanten hela vägen ner till Ölands
södra udde. I Kalmarsund påverkas kustvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten
(SE562000-162271) av dagvatten från planområdet. Kustvattenförekomsten har fast-
ställda MKN för ekologisk och kemisk status. Idag uppnår kustvattenförekomsten inte
god kemisk status och har en måttlig ekologisk status. Enligt prognosen fi nns risk att
varken god kemisk eller god ekologisk status uppnås inom utsatt tid.

I samband med exploatering kommer marken delvis att hårdgöras i form av tak från
nya byggnade men även i form av parkeringsytor, vilket försämrar förutsättningarna för
fördröjning och rening av dagvatten. De nyetablerade dagvattenhanteringsåtgärderna
kan ta emot det tillkommande dagvatten som tillkommer vid ökade hårdgjorda ytor
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inom planområdet. Antal tillkommande parkeringsplatser beror på vilken verksamhet
som etableras.

Planområdet är beläget inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvat-
ten och dagvatten och det fi nns inte heller några kända markföroreringar.

Det är företrädesvis dagvatten från tillkommande bilparkering som riskerar att föra
med sig förorenat dagvatten till ytvattenförekomsten. Det är möjligt och lämpligt
att anlägga att så kallade Rain Gardens som fördröjnings- och reningsåtgärd för
dagvattnet från parkeringen. Rain Gardens med biofi lter är en genomsläpplig nedsänkt
växtbädd som ska klara perioder av både torka och höga vattennivåer. Med en
välkomponerad växtmix får man Rain Gardens som fyller en teknisk funktion med
fördröjning och rening men också ett vackert inslag i gatumiljön. Parkeringsytor med
genomsläpplig beläggning, t.ex. gräsarmering, är att föredra då det ger möjlighet till
viss infi ltration av dagvatten. Åtgärderna regleras vid markförsäljning.

Öppna lösningar är att föredra eftersom de är mindre sårbara vid extrema dagvatten-
fl öden, de medför även möjlighet till rening av dagvatten och kan ge högre estetiska
kvalitéer i området.

I planområdet har kommunen nyligen etablerat dagvattenhanteringsåtgärder på
naturmark i form av svackdiken och översvämningsbara ytor som ska kunna ta emot
dagvatten vid ett 50-årsregn i kombination med ett promenadstråk. Dessa ytor är
multifunktionella och kan nyttjas för rekreation men samtidigt tillåts svämma över när
det behövs.

Andelen hårdgjord yta för fastigheten hålls nere och en stor andel mark avsätts för
natur-/parkmark med befi ntlig trädplantering som aktivt tar upp näringsämnen. Kom-
munen har även planterat nya träd i form av en enkelsidig allé intill de nya gator som
byggts som separerar gång- och cykelvägarna från bilvägarna i kombination med en
gräsremsa.

Kommunens samlade bedömning att det fi nns goda förutsättningar att rena dagvatten
från planområdet. Planförslaget bedöms därför inte medföra att fastställda MKN för
kustvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten inte kan följas.

Planområdet är beläget inom grundvattenförekomsten Västra Öland (SE 629265-
155070). Den kvantitativa och kemiska statusen är idag god och det bedöms inte
heller fi nnas någon risk för att statusen ska försämras. Kommunen bedömer att grund-
vattenförekomsten inte kommer att påverkas negativt av detaljplanens genomförande.

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och källor med om-
givande våtmarker i jordbruksmark, omfattas av generellt biotopskydd. I kommande
detaljplaner ska stenmurar och liknande som omfattas av biotopskyddet skyddas. I de
fall påverkan blir nödvändig krävs dispens från länsstyrelsen.
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Övriga planförutsättningar

Landskapsbildsskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Rödlistan
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området.

Kommunala beslut

Tillgänglighetsplan
Kommunens tillgänglighetsplan från 2014 anger bl.a. att kommunen ska göra den
fysiska miljön tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning och att fysiska hinder för
personer med funktionsnedsättning ska beaktas i samhällsplaneringen.

Klimatstrategi
Klimatstrategin antogs 2011 och anger vision, strategi och mål för kommunens klima-
tarbete. Som strategi anges bl.a. att kommunen ska arbeta aktivt för en genomgående
klimatanpassad samhällsplanering inom bebyggelse, kommunikation och energi. Mål
fi nns bl.a. för bränsleförbrukningen inom transportsektorn och för hållbara uppvärm-
ningsformer.

Handelsstrategi
En handelsstrategi för Mörbylånga kommun antogs av kommunfullmäktige 2008-06-02
§ 240.

Dokumentet baseras på av fullmäktige antagna visioner och strategier för kommunens
utveckling (antagen 2006 och gällande till 2020), gällande fysiska planer, varuförsörj-
ningsplan, inriktningsmål och effektmål för kommunens näringslivs- och utvecklingsar-
bete.

Ur handelsstrategin kan citeras följande;

”Två större handelsområden, Ölands Köpstad och handelsområdet Brofästet, utvecklas i
enlighet med gällande fysiska planer. ”

”För handelsområdet Brofästet gäller att
- fastställa föreliggande förslag till detaljplan för området i syfte att etablera ett högkva-
litativt köpcentrum med ett antal kända varumärken samt tillskapa en angöringspunkt
med riktad service till besökare till ön

- etablera samarbete med lämplig/-a exploatör/-er för områdets utbyggnad och förvalt-
ning

- utlokalisera minst 1 bilvårdsanläggning från Färjestadens tätortskärna

- tillgodose befi ntliga intressenters behov av butiksetablering inom området”
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Checklistor

Checklista för miljöbedömning
Enligt PBL 5 kap 11 § 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, 2017-10-26, rev. 2018-05-17 har upprättats och bifogas planförslaget.
Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en
betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

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 kunskapsunder-
lag 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.

Ställningstagande till sociala konsekvenser
˗ Planförslaget möjliggör för arbetsplatser och service i ett område som är lättillgäng-
ligt för fotgängare, cyklister och bussresenärer.

˗ Området ligger nära gång- och cykelväg samt busshållplats. Detta ses som positivt
ur en jämlikhetsaspekt.

˗ Områdets närhet till allmänna kommunikationer kan verka som en positiv kraft för
barns och ungdomars möjlighet att klara sig själva.

˗ Planområdet ger möjlighet för en rad olika verksamheter att etablera sig på platsen
och möjliggör etablering av arbetsplatser och service i ett område som är lättillgäng-
ligt för fotgängare, cyklister och bussresenärer.

˗ Detaljplanen tar ställning för de principer som uttrycks för ett säkrare samhälle.

˗ Fyra veckors samrådstid istället för de tre veckor som är lagstadgade, ger förutsätt-
ningar för att fl er kan komma med synpunkter på detaljplanen.

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga
som beaktas i projekterings- och byggskedet.

˗ Enligt plan- och bygglagen, PBL ska berörda myndigheter och organisationer höras i
planärende och ha möjlighet att komma med synpunkter. Kommunen vidtar inga extra
åtgärder för att särskilda grupper ska delta i detta arbete.
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Genomförande

Organisatoriska åtgärder

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 fi nns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomför-
andetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomför-
andetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att uppkomna rättigheter
behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Kommunen är kommunen är huvudman för allmän platsmark. Åtgärder på mark där
kommunen är huvudman ska ske i samråd med kommunen.
E ON ansvarar för elledningar.
Skanova är nätägare i området.
KSRR ansvarar för sophanteringen.

Ansvarsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på Mörbylånga kommun. Ansvar och
kostnader för avstyckning och fastighetsreglering faller på köparen.

Tidplan för genomförandet
Kommunen avser påbörja försäljning av marken snarast. Efter försäljning kan byggna-
tion påbörjas.

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsbildning och fastighetsreglering
Kvartersmarken kan styckas till fl era fastigheter. Ansvar och kostnader för avstyckning
och fastighetsreglering faller på köparen.

Ekonomiska åtgärder

Kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan faller på Mörbylånga kommun.
Infrastruktur fi nns färdigutbyggt i området och medför inga kostnader.

Tekniska åtgärder

Vatten och avlopp
Föreslagen exploatering enligt planförslaget ska anslutas till det kommunala lednings-
nätet för vatten, spillvatten och dagvatten.
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Energi och tele
Utbyggnad av elledningar ska ske samordnat och i samråd med E ON.

Utbyggnad av teleledningar ska ske samordnat och i samråd med Skanova.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningars nuva-
rande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med
flyttning.

Parkeringsanläggning
Parkeringsplats skall anordnas enligt följande parkeringstal;

30 p-platser/1000 kvm BTA detaljhandel

30 p-platser/1000 kvm BTA verksamheter

30 p-platser/1000 kvm BTA drivsmedelsförsäljning

20 p-platser/1000 kvm BTA kontor

Parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga ska vara placerade inom
25 meter från entré. Ledstråk från dessa platser i, mot asfalten, avvikande material och
färg bör finnas till entréerna. Möjligheten för alla trafikanter, att på lika villkor, röra
sig på parkeringsytan kan skapas av ett medvetet material- och färgval.

Belysningen skall vara väl avvägd, rumsskapande och varierad. För att skapa varia-
tion kan ljuskällor placeras på olika höjd över marken. Placeringen av ljuskällorna
bör ske i grupper så att en variation i ljusintensiteten skapas. Det är viktigt att tänka
på riktningen och mängden ljus, dels för att inte blända trafikanterna som rör sig
på parkeringsytan och omgivande vägar, dels så att området inte alstrar för mycket
spilljus.

Parkeringsplatsen ska utformas så att sammanhängande hårdgjorda ytor minimeras
för att minska flöden av dagvatten. Armerat gräs kan användas på parkeringsytor
för att öka fördröjningen. Största mängd hårdgjord yta och största sammanhängande
hårdgjord yta regleras i planen.

Konsekvenser av planens genomförande
Området påverkas visuellt av exploateringen men är ingen större skillnad från
gällande detaljplan då enbart byggnadshöjd och totalhöjd ersätts med en nockhöjd.
Detaljplanen utökas även med ca 1000 kvm i den sydöstra delen. Påverkan bedöms
som positiv då tillkommande byggnader kan verka för att förtydliga Brovägens
gaturum och avgränsa siktfl ykten i väster.

Tillsammans med Brofästet Öland är föreslagen exploateringen det första besökare
upplever när de anländer till Mörbylånga kommun därför är det av stor vikt att
byggnaden utformas med höga krav på arkitekturen. Ett gestaltningsprogram för
handelsområdet Brofästet Öland ligger till grund för aktuellt planförslag för att skapa
ett sammanhållet område. Bebyggelsen i planområdet ska utformas enhetligt med
bebyggelsen i handelsområdet vad gäller färg, material och volymer med föreskrivna
material trä och glas.
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En etablering enligt planförslaget bedöms alstra viss trafi kökning. Områdets närhet till
i första hand Ölandsbron och Brovägen gör detta till ett av de lämpligare för att erbjuda
attraktiv mark för service, hotell, kontor och andra verksamheter.

Planområdet kommer att generera ny allmänbelysning, punktbelysning från skyltar
och nya ljuskällor via trafi k i planområdet, vilket innebär en större belysningsmängd i
området än tidigare. Skyltbelysning placeras så att riktning och ljusstyrka inte påverkar
omkringliggande bostäder. Kontroll av detta sker vid bygglovsprövningen av större
företagsskyltar.




