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Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra skoländamål, bevara natur- och rekreationsvärden 
samt skapa en ny gång- och cykelväg. För att dels skapa en fl exibel detaljplan som 
håller över tid, dels möjliggöra en utveckling av befi ntliga idrotts- och sportanlägg-
ningar, har kommunen valt att förutom skoländamål även möjliggöra kontor samt 
besöksanläggningar.

Frågor rörande buller och dagvatten har bedömts som särskilt viktiga att behandla 
för att kunna visa på att planområdet är lämpligt för exploatering och då särskilt för 
skoländamål.

Plandata 

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Färjestaden, direkt öster om Färjehal-
len och Smaragdskolan. Stengatan, Järnvägsgatan och Södra Sandåsgatan omger 
planområdet.

Bildkälla: Infovisaren Mörbylånga kommun
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Areal
Planområdet omfattar cirka 1,3 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheten Björnhovda 25:2 ägs av Mörbylånga kommun.

Handläggning
Detaljplaneförslaget har upprättats i överrensstämmelse med vad plan- och byggla-
gen, PBL 2010:900, 5 kapitel (kap.) 11 §, föreskriver om ett normalt planförfarande. 
Det innebär att förslaget till detaljplan kommer att ställas ut för granskning innan det 
kan tas upp för godkännande och antagande. Tidpunkten för laga kraft förutsätter att 
antagandebeslutet inte överklagas.

Tidplan för detaljplanens handläggning
Samrådsbeslut i juni 2016

Granskningsbeslut i oktober 2016 

Antagande i februari 2017

Laga kraft i mars 2017

Handlingar
Till Detaljplanen hör följande handlingar:

 -Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2016-06-30, reviderad 2016-10-27, 
redaktionellt ändrad 2016-12-22

 -Planbeskrivning (inklusive genomförandefrågor), upprättad 2016-06-30, reviderad 
2016-10-27, redaktionellt  2016-12-22

 -Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, 2016-10-27

 -Aktuell grundkarta

 -Aktuell fastighetsförteckning

 -Checklista för sociala konsekvenser, 2016-05-09.

 -Dagvattenutredning, 2016-06-13
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Utdrag ur översiktsplanen som visar aktuellt planområde

 -Bullerberäkning, 2016-04-29

Bakgrund och uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-17 om att det ska fi nnas en kommunal 7-9 
skola i Färjestaden klar till augusti 2018. Mörbylånga bostads AB har utrett en lämp-
lig placering och kom fram till att det fi nns två alternativa placeringar som lämpar sig 
för en ny 7-9 skola. Det ena alternativet var vid nuvarande Färjestaden skola och det 
andra var området öster om Färjehallen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-11 § 
240 om att uppdra samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för 
det senare och nu aktuella området.

Bedömningsgrunder
De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

 -stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- 
och vattenområden, miljöbalken (MB) kap. 3.
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 -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.

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2015-03-24 och vann laga 
kraft 2015-09-29. För aktuellt planområde föreslår översiktsplanen skola, service och 
samlingslokaler. Nu aktuellt förslag till detaljplan möjliggör skoländamål, kontor och 
besöksanläggningar och innebär att översiktsplanens intention för aktuellt planom-
råde realiseras, varför kommunen bedömer att planförslaget stämmer väl överens med 
översiktsplanen.

Översiktsplanen redovisar därutöver ett antal ställningstaganden som överrensstäm-
mer med intentionerna i aktuellt planförslag. Under naturlandskapet redovisas att 
värdefulla träd, särskilt ekar, ska skyddas vid planläggning. Planförslaget innebär att 
skogsdungarna samt ett område med värdefulla ekar och andra träd undantas från 
exploatering och planläggs som naturmark. Vad gäller dagvatten framgår att kom-
munen ska verka för en öppen hantering, omhändertagande nära källan, att andelen 
hårdgjorda ytor ska minimeras och att föroreningar i mesta möjliga mån ska renas 
innan de når diken, vattendrag eller havet. Ställningstagandena för dagvatten beaktas 
eftersom förorenat dagvatten ska renas och fördröjas lokalt i öppna system. Därutöver 
framgår att en utbyggnad av cykelvägnätet ska prioriteras, vilket också beaktas 
eftersom en ny gång- och cykelväg möjliggörs genom planområdet.

Detaljplan, områdesbestämmelser 
Planområdet är inte tidigare planlagt.

Omgivande detaljplaner
F36:            
Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Färjestadens samhälle, 
fastigheterna Björnhovda 1:14, 1:25 och Torslunda 1:20 med fl era. Fastställd 1973. 
Planen medger bostadsbebyggelse, industri och allmänt ändamål inom den östra 
delen av Färjestaden centralort.

F 118:           
Detaljplan för Runsbäcksområdet, sydöstra delen. Laga kraft 1993. Planen medger 
främst bostäder för den del som är belägen öster om Södra Sandåsgatan.

F 194:           
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Detaljplan för fastigheten Björnhovda 25:389 med fl era. Laga kraft 2006-09-17. 
Planen medger i huvudsak bostäder men även lager- och handelsverksamhet.

F 109:           
Detaljplan för område söder om Järnvägsgatan, fastigheten Björnhovda 25 med fl era. 
Planen möjliggör bostäder, skola och naturområde.

F 147:           
Detaljplan för del av fastigheten Björnhovda 25:4 med fl era. Laga kraft 2002-05-15. 
Planen medger bostäder, skola och idrottsplats.

F 201:           
Detaljplan för del av Björnhovda 25:2 med fl era, Granitvägen. Laga kraft 2012-01-19. 
Planen medger bostäder, servicebostäder, vårdcentral, kontor och kulturverksamhet 
samt ett aktivitetsområde närmast Järnvägsgatan och Färjehallen. Inom aktivitetsom-
rådet medges uppförande av ett klubbhus med offentliga toaletter. Planen innebär att 
befi ntlig korsning, Järnvägsgatan och Äppelvägen, kan byggas om till en cirkulations-
plats.

Aktuellt planområdeOmgivande detaljplaner
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F219:            
Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, hållBAR plats, Järnvägsgatan. Laga kraft 
2016-04-15. Planen medger en större kommunal förskola, ett nytt större bostadsom-
råde, säkerställer planområdets höga naturvärden och tryggar en långsiktigt hållbar 
dagvattenhantering.

Landskapsbildsskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

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. Inom tätorter gäller inte bestämmelserna enligt 4 kap. MB. Planområdet 
ligger inom Färjestadens tätort och uppfyller därmed kraven på undantag från bestäm-
melserna.

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

Miljökvalitetsnormer 5 kap. MB

Buller
Miljökvalitetsnormen (MKN) för buller syftar till att skydda människors hälsa från 
skador och olägenheter som uppkommer av omgivningsbuller. Enligt Naturvårds-
verkets tolkning gäller MKN för omgivningsbuller enbart för kommuner med mer 
än 100.000 invånare. Mörbylånga kommun omfattas därmed inte av denna MKN. 
Övriga kommuner ska emellertid sträva efter att begränsa buller.

Från och med den första juni 2015 regleras ljudnivåer från trafi k vid nybyggnation av 
bostäder i förordningen (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggande. Gällande 
riktvärden anger att buller från vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid en bostadsbyggnads fasad. Om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggna-
den bör ljudnivån på uteplatsen inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 
dBA maximal ljudnivå.

Enligt Boverket kan gällande riktvärden för bostäder även tillämpas vid planläggning 



 11 

Mörbylånga
kommun

Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, 7-9 skola
PLANBESKRIVNING
Dnr 14/1472
SAMRÅDSHANDLING 2016-06-30, rev 2016-10-27
GRANSKNINGSHANDLING 2016-10-27, red ändrad 2016-12-22
ANTAGANDEHANDLING 2017-02-28 § 14
LAGA KRAFT 2017-03-27

av skolor, förskolor och vårdcentraler. De bör dock enbart tillämpas för de tidpunkter 
lokalerna används. Boverket anger även att det är önskvärt att ha en ljudnivå om 
högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de delar av skol- och förskolegårdarna som 
är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. För kontor och besöksan-
läggningar gäller ej dessa riktvärden.

Inför de översiktiga bullerberäkningar som kommunen har tagit fram har en trafi kmät-
ning gjorts i mars 2016, se gator och trafi k nedan. Den visar att årsmedeldygnstrafi ken 
är 1486 fordon. I bullerberäkningen har kommunen tagit höjd för en trafi kökning om 
2100 fordon i och med att den närliggande detaljplanen för hållBAR plats har vunnit 
laga kraft. Därutöver har kommunen beräknat att den nya skolan kan ge upphov till 
ytterligare 200 fordonsrörelser per dygn. Med en framtida årsmedelsdygnstrafi k om 
3800 fordon krävs att nya byggnader placeras minst 25 meter från vägmitt för att 
gällande riktvärden ska kunna efterlevas, vilket har säkerställts på plankartan. Den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknas då till 54 dBA och maxnivån till 68 dBA. 
Det bedöms fi nnas goda förutsättningar att tillskapa en skolgård med en ekvivalent 
ljudnivå under 50 dBA.

Vad avser verksamhetsbuller bedömer kommunen att det inte fi nns några verksamhe-
ter i planområdets närhet som riskerar att ge upphov till några betydande bullerstör-
ningar.
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

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutade i december 2009 
om MKN, åtgärdsprogram och förvaltningsprogram. MKN anger vilken vattenstatus 
som ska uppnås till 2015 förutsatt att inte tidsfrist har beviljats till 2021 eller som 
längst till 2027. Statusklassningen är ett sätt att beskriva vattnets aktuella kvalitet. 
Målet i vattenförvaltningen är att god status ska uppnås och att vattnets status inte 
ska försämras. Om prognosen är att statusen kan komma att försämras måste åtgärder 
vidtas för att bibehålla eller förbättra vattenkvaliten.

Aktuellt planområde är beläget inom huvudavrinningsområdet Öland som omfattar 
hela ön samt delavrinningsområdet (Rinner mot Ö s Kalmarsunds kustvatten) som 
sträcker sig från Strandskogen västar om landborgskanten hela vägen ner till Ölands 
södra udde. I Kalmarsund påverkas ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds kustvatten 
(SE562000-162271) av dagvatten från planområdet. Ytvattenförekomsten har 
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fastställda MKN för ekologisk och kemisk status. Idag uppnår ytvattenförekomsten 
ej kemisk god status och har en måttlig ekologisk status. Prognosen är att det fi nns en 
risk för att god status vare sig för kemisk eller ekologisk status kan uppnås på utsatt 
tid.

I samband med exploatering kommer marken delvis att hårdgöras, vilket vanligtvis 
försämrar förutsättningarna för fördröjning och rening av dagvatten. Jordarten består 
emellertid av lerig morän, vilket innebär att det oexploaterade planområdet redan idag 
har dåliga förutsättningar för infi ltration av dagvatten. Det är företrädesvis dagvatten 
från den nya bilparkeringen som riskerar att föra med sig förorenat dagvatten till 
ytvattenförekomsten.

För att inte riskera att dagvatten från planområdet får en negativ påverkan på ytvatten-
förekomsten kommer dagvatten från bilparkeringen att fördröjas och renas i en över-
svämningsyta innan det når de kulverterade dagvattenledningarna som för dagvattnet 
till Ö s Kalmarsunds ytvatten. För att nå en god rening krävs att översvämningsytan 
anläggs med regnbäddar (raingarden/ biofi lter). Detta kan ske söder om föreslagen 
gc-väg. Dagvattnet skulle då kunna passera gräsytan direkt söder om parkeringen 
innan det rinner vidare under GC-vägen och vidare till föreslagna raingardens. Med 
denna lösning kommer även gräsytan att rena dagvattnet (översilningsyta). För att 
slippa isbildning på GC-vägen bör avledning från gräsytan till raingardens ske under 
GC-vägen (tex genom ett antal mindre ytliga dagvattenledningar).

På de delar av planområdet som planläggs som naturmark sker i stora delar ingen 
förändring mot idag. Dock kan man i den del av naturmarken som kan behöva använ-
das för raingardens/biofi lter behöva ta ner en del skog. 

Ett annat alternativ är ett underjordiskt magasin under parkeringen. Med denna 
lösning kan det dock vara svårt att få till en bra reningen.

Även fi lterbrunnar på parkeringsytorna kan vara ett alternativ. Denna lösning har 
dock begränsad fördröjningseffekt.

Dagvatten från kvartersmark, exempelvis från tak och skolgård, kräver inga speciella 
konstruktioner för eventuell rening innan det infi ltreras. Problematiken med dagvatten 
på kvartersmarken ligger främst i de dåliga naturliga förutsättningarna för infi ltration 
och därmed risken för översvämning. Ytor måste tillskapas för fördröjning. Fördröj-
ningsytor som tar hand om dagvatten vid intensiv eller långvarig nederbörd anläggs 
antingen utmed Stengatan inom planområdet och/ eller i en lågt liggande översväm-
ningsyta som redan fi nns i Färjeparken, se dagvattenutredningen. Färjeparken ägs av 
kommunen och översvämningsytan är förenlig med gällande detaljplan. En planbe-
stämmelser om att komplementbyggnader ska ha gröna tak minskar belastningen på 
fördröjningsytorna. På grund utav de naturligt dåliga förutsättningarna för infi ltration 
av dagvatten har det inte bedömts som meningsfullt att reglera andelen hårdgjord yta.
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Planområdet är även 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. Planområdet är beläget 
inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp och det fi nns inte 
heller några kända markföroreringar. Kommunen bedömer att grundvattenförekom-
sten inte kommer att påverkas negativt av detaljplanens genomförande.

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

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL (2010:900) 5 kap. 11 § och 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 2016-06-30, 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 dialog med medborgare, med-
borgargrupper 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. Den sociala checklistan 
visar att planförslaget har fl era positiva effekter för barn och ungdomar. En ny skola 
blir en ny viktig mötesplats för barn och ungdomar i ett område som redan har fl era 
viktiga mötesplatser som Smaragdskolan, Färjehallen och multisportarenan. En ny 
gång- och cykelväg mellan Stengatan och Södra Sandåsgatan  ökar trafi ksäkerheten, 
den upplevda tryggheten, uppmuntrar till ett liv i rörelse och gör att barn och ungdo-
mar blir mer självständiga i sina vardagliga rörelsemönster.
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Natur, miljö och kultur

Förutsättning

Mark och vegetation
På Ölands västra sida lutar terrängen från landborgen ner till kusten. Planområdet är 
beläget på ett höjdparti , på den sluttning som lutar ner mot området där exempelvis 
Färjehallen är belägen. I planområdet har ett fl ertal träd avverkats inför den arkeolo-
giska slutundersökningen som genomfördes under 2015. De mest karaktäriska ele-
menten som återstår är befi ntliga stenmurar, ett antal fristående träd samt två mindre 
träddungar. Stenmurarna vittnar om en tidigare markindelning när planområdet var en 
del av en aktivt brukad jordbruksbygd. I planområdet fi nns dessutom några enstaka 
husgrunder som vittnar om att planområdet användes för koloniträdgårdar under 
1900-talet. Utmed Stengatan fi nns några enstaka yngre ekar. Eken beaktas särskilt, 
detta eftersom den kan uppnå ansenlig ålder, har estetiska värden och är karaktäristisk 
för Färjestaden. 

Rödlistade arter
Inga av kommunen kända rödlistade djur eller växter fi nns i eller i närheten av 
planområdet.

Vy över planområdet från korsningen mellan Järnvägsgatan och Södra Sandåsgatan.
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Geotekniska förhållanden
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) geologiska kartor består jordarten 
inom området av lerig morän. Området har därmed dåliga förutsättningar för infi ltra-
tion av dagvatten.

Radon
Planområdet ligger inom låg- till normalriskområde enligt kommunens gammastrål-
ningskarta, 2006-10-19. 

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

Fornlämningar
Inom planområdet har det funnits en känd fornlämning. Den av Riksantikvarie-
ämbetet (fornlämningsregistret) benämnda boplatsen Torslunda RAÄ 152:1. 1992 
genomfördes en arkeologisk förundersökning i området, denna visade att det fanns 
bevarade fornlämningar och fynd daterade till yngre stenåldern (4000-1700 f.Kr.). För 
att möjliggöra exploatering av planområdet ansökte kommunen under 2015 om beslut 
enligt 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) om att göra ingrepp i fornlämningen, vilket 
Länsstyrelsen beviljade 2015-07-14.

Utdrag ur ekonomiska kartan 1941 som redovisar jord- och skogsbruksmark, källa: 
lantmateriet.se
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Den arkeologiska slutundersökningen visade att det fanns rester av ett hus som 
daterats till 3000 f.Kr. Keramik visar att bosättarna har haft goda kontakter med 
områden söderut. Man har reparerat fl intyxor på platsen men även ägnat sig åt rituella 
aktiviteter, som att bränna sönder fl intyxor. En slitspåraanalys på fl intredskapen visar 
att de använts till bland annat slakt, trähanteverk samt ben- och hornverk, vilket visar 
på en boplats där det försiggått en rad olika aktiviteter. Materialet är något yngre än 
de lämningar som undersöktes cirka 400-500 meter söderut för några år sedan. Det 
nya materialet kompletterar och skriver delvis om bilden av Ölands första jordbru-
kande befolkning. 

Grundläggning
Planområdet lutar från cirka 18 meter över havet i öster till 13,5 meter i väster. 

Förändring

Mark och vegetation
En exploatering innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar. Några ekar i den västra 
delen av planområdet kommer troligen att försvinna då byggrätter föreslås där. Dessa 
ekar har redan påverkats negativt i och med de arkeologiska utgrävningarna. De 
mindre träddungarna i den södra delen av planområdet samt ett område med bland 
annat ekar utmed Södra Sandåsgatan undantas från exploatering och planläggs som 
naturmark. Nyplantering av träd bör ske som kompensationsåtgärd för de träd som 
fälls.

Rödlistade arter 
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i eller i närheten av plan-
området.

Geotekniska förhållanden
I samband med detaljprojektering av planområdet ska en detaljerad geoteknisk un-
dersökning göras, med fördel vid punkter där nya byggnader ska placeras, detta som 
underlag till anvisningar för grundläggning.

Radon
Eftersom radon lokalt kan förekomma i högre halter ska nya byggnader där männ-
iskor stadigvarande uppehåller sig uppföras med radonskydd.

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar fi nns i planområdet.
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Fornlämningar
Fornlämningen Torslunda RAÄ 152:1 inom planområdet har slutundersökts och är 
redan borttagen. Några hinder för exploatering föreligger därför inte.

Grundläggning
Någon risk för översvämning från hav föreligger ej. Då Färjestaden generellt har 
ogynnsamma förutsättningar att ta hand om dagvatten, kan inte översvämning vid 
intensivt eller långvarigt regn uteslutas. Kommunen har därför infört en planbestäm-
melse om att endast källarlösa hus tillåts. En planbestämmelse om gröna tak på 
komplementbyggnader förbättrar möjligheterna till fördröjning av dagvatten.

Bebyggelse

Förutsättning

Arkitektur
Inom planområdet fi nns ingen bebyggelse, däremot fi nns befi ntlig bebyggelse i 
planområdets direkta närhet. Direkt i väster fi nns Smaragdskolan, Färjehallen och 
multisportarenan och i söder och öster fi nns friliggande villor. Södra Sandåsgatan är 
under förändring där nybyggda parhus med sin fria placering delvis bryter karaktären 
av bygata.

Den nyligen uppförda Smaragdskolan direkt väster om planområdet
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Service
Västerut, cirka 250 meter längs Järnvägsgatan, fi nns familjecentral med öppen för-
skola och en nybyggd 4-6 skola. Bygglov har beviljats för en privat förskola i samma 
område. Ytterligare förskola i kommunal regi och äldreboende fi nns inom 400-800 
meter. Tandläkare, bibliotek och skola för de mindre barnen fi nns tillsammans med 
mataffärer, restauranger och ett fl ertal andra butiker cirka 2 kilometer nordväst om 
planområdet, vid Storgatan och Ölands köpcentrum nära hamnen. Österut ligger 
Torslunda och Skogsby med förskola, skola, sporthandel och viss handel.

Tillgänglighet
Inom planområdet är nivåskillnaderna cirka 4,5 meter. Nivåskillnaderna märks sär-
skilt i den nordvästra delen av planområdet, med en kraftig slänt ner mot Stengatan.

Förändring

Arkitektur
Planförslaget möjliggör en exploatering om minst 5000 kvadratmeter förutsatt att det 
utöver 2 våningar byggs sutterrängvåning/vind, vare sig det är fråga om skola, kontor 
eller besöksanläggningar. Kommunens ambition är att nya byggnader oavsett ändamål 
ska samspela med den nyligen uppförda Smaragdskolans utformning. Därför har 
planbestämmelser om att fasader ska uppföras i trä införts. Då planen ger möjlighet 
till en hög exploatering och stor volym kan byggnaden ges ett lättare uttryck.

För att möjliggöra större lokaler om nödvändigt tillåts sutterängvåning och utöver det 
regleras byggnadshöjden vilket innebär att även vindsvåning kan inredas. Byggnads-
höjden är satt från nollplan (havsnivå) vilket möjliggör sutterängvåning då marken 
inom planområdet sluttar från öst till väst. Byggnadshöjden är satt till en sådan nivå 
att det i öster kan byggas som mest två våningar plus möjlig inredd vind, detta för att 
möta bebyggelsen i öster. I väster fi nns på grund av sluttande markhöjd möjlighet till 
sutterängvåning, alltså sammanlagt tre våningar plus möjlig inredd vind. Detta då de 
volymer som Smaragdskolan och Färjehallen utgör tillåter en större volym.

Service
Planförslaget möjliggör bland annat att en 7-9 skola uppförs i Färjestaden, vilket 
förbättrar den kommunala servicen. 

Tillgänglighet
Inför att planområdet bebyggs är det viktigt att hitta byggnadstekniska lösningar som 
skapar en god tillgänglighet till de nya byggnaderna från Stengatan med anledning 
av den stora nivåskillnaden. Därutöver kommer tillgängligheten till planområdet att 
öka genom att befi ntlig stig mellan Södra Sandåsgatan och Stengatan byggs ut till en  
gång- och cykelväg av kommunal standard.
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Friytor

Förutsättning

Lek och rekreation
Direkt väster om planområdet fi nns Färjehallen, Färjeparken och boulebanor som 
är viktiga attraktioner för lek, sportevenemang och tävlingar, vilka lockar många 
besökare i olika åldrar. Sporthall fi nns också i Torslunda cirka tre kilometer österut. 
Förbi Färjehallen och norrut fi nns även en del rekreationsanläggningar så som 
grusplan, idrottsplats, konstgräsplan och tennisbanor. Norr om villabebyggelsen som 
benämns Svampområdet fi nns även en motionsslinga och fotbollsplan. På sommaren 
utgör badplatsen vid Talludden och Granudden samt Färjestadens strandpromenad 
värdefulla besöksmål i tätorten.

Naturmiljö
Det tätortsnära landskapet med sin variation av skog, öppen jordbruksmark och 
värdefull bymiljö runt Södra Sandåsgatan, Runsbäcks by och Lundtorp attraherar 
många som vill promenera utmed befi ntliga vägar och stigar. Det omgivande odlings-
landskapet med inslag av skog är en tillgång för området. Skogspartiet några hundra 
meter söder om planområdet, i den nyligen laga kraft vunna detaljplanen hållBAR 
plats, innehåller tämligen orörd skog med partier av hassel, murgröna, ett rikt fågelliv 
samt en rik markfl ora.

Förändring

Lek och rekreation
I planområdet fi nns goda möjligheter att skapa en varierande skolgård och utemiljö 
som kan bli en tillgång för skolan. Genom att ta stöd av befi ntlig terräng, stenmurar 
och träd, kan olika rum skapas. Rum som kan inbjuda till både aktivitet och lugn. Den 
nya gång- och cykelvägen ökar därutöver rekreationsmöjligheterna och länkar ihop 
närliggande lek- och rekreationsområden.

Naturmiljö
Föreslagen byggrätt innebär att ett mindre antal träd troligtvis kommer att tas ner. 
Flera ekar och andra fristående träd samt träddungarna undantas från exploatering och 
planläggs som naturmark. I det fall en översvämningsyta placeras söder om parkering 
kan en mindre del skog behöva tas ner. 
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Gator och trafik

Förutsättning

Gatunätet
Planområdet nås från Järnvägsgatan i norr via Stengatan. Kommunen är väghållare 
för båda dessa gator. Järnvägsgatan är en viktig länk mellan Skogsby och Färjestaden 
som leder bil- och cykeltrafi ken ner till väg 943. Skyltad hastighet på Järnvägsgatan 
vid planområdet är 40 km/h, precis som på Stengatan. Den asfalterade vägbelägg-
ningen är cirka 7 meter bred på Järnvägsgatan och blir i höjd med Kantarellgatan 
smalare, cirka 5 meter. Stengatan trafi kförsörjer Smaragdskolan och Färjehallen och 
har en cirka fem meter bred asfaltsbeläggning. Stengatan avslutas med en återvänd 
plats som är dimensionerad även för tunga bussar. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät fi nns inom Färjestadens tätort. En gång- och 
cykelväg planeras längs med hela Järnvägsgatan för att underlätta gång- och cykel-
trafi ken mellan Skogsby och Färjestaden. Första etappen öster om Kantarellgatan till 
Lundborgskrysset är färdigställd. Vidare västerut är gång- och cykelvägen utbyggd 
fram till Stengatan där den delar sig. Den södra grenen följer Stengatan och går 
genom bostadsområdet väster om Färjehallen och den norra grenen korsar Järnvägs-
gatan och följer den norra sidan av Järnvägsgatan fram till Äppelvägen. 

Den planerade skolan är redan idag försörjd av ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. 
De två alternativa så kallade säkra gång- och cykelvägarna mellan Färjestadens skola 
och den nya skolan samt Smaragdskolan framgår enligt nedan.

Kollektivtrafiken
Från närmaste busshållplats vid Järnvägsgatan, Hälsocentralen Färjestaden, cirka 
300 meter väster om planområdet, går dagligen täta turer söderut, norrut och över till 
fastlandet.

Parkering
Mellan Smaragdskolan och Färjehallen fi nns idag en större allmän parkeringsplats 
som används för såväl besökare som personal till Smaragdskolan, vårdcentralen och 
Färjehallen. Dagtid under vardagar fi nns en överkapacitet på parkeringen, medan det 
på kvällar och helger i samband med evenemang i Färjehallen kan vara svårare att 
hitta en parkeringsplats. Utanför Färjehallen på Stengatan samt på parkeringen mellan 
Smaragdskolan och Färjehallen fi nns parkeringar dimensionerade för tunga bussar.
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Trafik
Trafi kmängden på Järnvägsgatan i höjd med detaljplanen uppmättes till 21802 fordon 
under en treveckorsperiod i mars 2016. Det innebär cirka 1486 fordon i årsmedel-
dygnstrafi k. En ökning i trafi kmängd bedöms uppstå i samband med sommarledig-
heten och bilresor till bad- och campingplatser samt butiker i Färjestaden. Längre 
österut på Järnvägsgatan uppmättes totalt 12 261 fordonsrörelser under tre veckor i 
september och oktober 2013. Det innebär en årsmedeldygnstrafi k på 580 fordon.

Förändring

Gatunätet
Planförslaget innebär att in- och utfart till planområdet främst koncentreras till  
Stengatan. Stengatan har god standard och trafi ksäkerhet och lämpar sig väl för 
att trafi kförsörja även aktuellt planområde, detta oaktat om det är fråga om skola, 
kontor eller besöksanläggningar. Utöver det tillåts in- och utfart på en mindre sträcka 
på Södra Sandåsgatan för varutransporter och sophantering för att skapa en säkert 

Säkra skolvägar mellan Färjestadens skola och den planerade 7-9 skolan vid Sma-
ragdskolan.
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trafi kfl öde. Denna sträcka är belägen i de norra delarna för att bevara resten av Södra 
Sandåsgatans karaktär av bygata. I övrigt föreslås ingen förändring av gatunätet. För 
att säkerställa dels att in- och utfart bara får ske till och från Stengatan, och norra 
delen av Södra Sandåsgatan, har utfartsförbud införts på plankartan mot Järnvägsga-
tan och en stor del av Södra Sandåsgatan och Stengatan. Resten av Södra Sandåsgatan 
som har karaktären av bygata med blandtrafi k, kantad av bostäder, och Järnvägsgatan 
med sin genomgående trafi k, har inte bedömts som lämpliga utifrån ett trafi ksäker-
hetsperspektiv att hantera trafi k till och från planområdet.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Den stig som idag används för att till fots eller med cykel ta sig mellan Stengatan och 
Södra Sandåsgatan befästs som en gång- och cykelväg av kommunal standard. Det 
innebär att redan goda förutsättningar för att kunna ta sig till fots eller med cykel till 
planområdet förbättras ytterligare.

Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken bör på sikt byggas ut så att det finns en busshållplats i direkt 
närhet till planområdet och övriga målpunkter som Smaragdskolan, Färjehallen och 
multisportarena. På så viss förbättras tillgängligheten för alla människor samtidigt om 
resande med kollektivtrafiken främjas överlag.

Befi ntlig stig mellan Södra Sandåsgatan och Stengatan.
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Parkering
Varje fastighet ska vanligtvis lösa sitt eget parkeringsbehov. Med tanke på möjlig-
heten att samutnyttja befi ntlig kommunal parkeringsplats mellan Smaragdskolan 
och Färjehallen, föreslås endast 20-25 parkeringsplatser. Därutöver behöver en till 
två handikapplatser tillkomma vid byggnadens huvudentré. 20-25 parkeringsplatser 
täcker personalens behov av parkering för en ny skola. Besökare bedöms kunna 
använda den befi ntliga allmänna parkeringsplatsen. Skulle planområdet istället 
användas för kontor eller som besöksanläggningar kan behovet av parkeringsplatser 
öka ytterligare. Om så är fallet och den kommunala parkeringsplasten mellan 
Smaragdskolan och Färjehallen därutöver inte räcker till, fi nns inget hinder för att 
anlägga ytterligare parkeringar på kvartersmark, det vill säga utanför det område som 
är markerat för parkering. Cykelparkering, med fördel under tak, anordnas i direkt 
anslutning till huvudentrén för att stimulera cykeltrafi k.

Trafik
Ett genomförande av aktuellt planförslag innebär att det kommer att bli trafi kökningar 
oaktat om det är skola, kontor eller besöksanläggningar som blir aktuellt. Med en ny 
skola ökar trafi ken från personal som arbetar på den nya skolan samt från föräldrar 
som lämnar och hämtar sina barn. Därutöver tillkommer dagliga varutransporter. De 
fl esta elever bedöms emellertid ta sig till och från skolan med kollektivtrafi k, cykel 
eller till fots och inte med motorfordon, vilket håller nere trafi kmängderna. Kom-
munen har beräknat att det kan bli fråga om 200 nya fordonsrörelser per dygn med en 
ny skola. Stengatan har hög trafi ksäkerhet och dess bredd på 5 meter plus vägkant gör 
att det redan idag är möjligt att anordna en på- och avstigningszon för föräldrar som 
lämnar och hämtar sina barn.

Teknisk försörjning

Förutsättning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Kommunala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten är utbyggda utmed Järn-
vägsgatan samt vid Smaragdskolan och Färjehallen, det vill säga i direkt anslutning 
till planområdet.

Brandvattenförsörjning
Inom planområdet fi nns inga brandposter. Närmaste brandpost är belägen i det 
sydvästra hörnet av Färjehallen, cirka 55 meter från planområdet.

El, tele och kommunikation
E ON svarar för elförsörjningen i Färjestaden och Skanova är nätägare.
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Uppvärmning
Planområdet är obebyggt.

Avfall
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) svarar för sophanteringen i området. 
Närmaste återvinningsstation fi nns vid Norra Sandåsgatan/ Skogsgatan, norr om 
planområdet.

Förändring

Vatten, spillvatten och dagvatten
Hela planområdet ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten, spillvatten 
och dagvatten.

När ny bebyggelse uppförs i planområdet kommer en stor del av planområdet att 
hårdgöras, detta bedöms enbart marginellt försämra förutsättningarna för fördröjning 
och rening av dagvatten eftersom jordarten består av lerig morän och redan idag har 
hög markavrinning. En planbestämmelse reglerar att minst 60 procent av kvarters-
marken ska möjliggöra infi ltration av dagvatten. Dagvatten från parkeringen inom 
kvartersmark ska därtill fördröjas och renas på en översvämningsyta inom allmän 
platsmark. Plantering av träd bör ske eftersom det ökar möjligheten att fördröja 
dagvatten.

Brandvattenförsörjning
Brandposten sydväst om Färjehallen kan möjligtvis samutnyttjas även för det nya Brandposten sydväst om Färjehallen kan möjligtvis samutnyttjas även för det nya 
planområdet. Byggrätt föreslås emellertid ända upp till Södra Sandåsgatan, vilket planområdet. Byggrätt föreslås emellertid ända upp till Södra Sandåsgatan, vilket 
innebär att ny bebyggelse kan hamna uppåt 170 meter från befi ntlig brandpost. På innebär att ny bebyggelse kan hamna uppåt 170 meter från befi ntlig brandpost. På 
grund av detta ska ny brandpost därför anordnas utmed Järnvägsgatans i fastighetens grund av detta ska ny brandpost därför anordnas utmed Järnvägsgatans i fastighetens 
norra del.norra del.

El, tele och kommunikation 
Ny bebyggelse ska anslutas till befi ntligt telefon- och ledningsnät. Ledningar bör 
förläggas till allmän platsmark. I anslutning till planområdet fi nns en befi ntlig 
transformatorstation ”Sandåsgatan” som har kapacitet att försörja den utökande 
exploateringen. Dock behövs det nya 0,4 kV jordkabelmatningar.

För elledning i mark inom de båda naturområdena i södost får ingen anläggning utan 
ledningsägarens medgivande uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. 
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande anordna upplag, eller marknivån 
ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. Belysningsstolpar 
eller annan utrustning får ej uppföras ovanför ledning. Ej heller får träd planteras 
närmare än två meter från kabelområde.
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Vid u-område ska marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom 
området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra 
bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar

Uppvärmning
Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet.

Avfall
De regler KSRR har för avfallsutrymmen och transportvägar beaktas. Därför har det 
på plankartan säkerställts att det är möjligt att anordna en vägbredd för dubbelriktad 
trafi k om minst 6 meter samt en vändplats med en radie om minst 9 meter på ytan 
som är markerad för parkering. 

Administrativa och ekonomiska frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 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 
genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. 
Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller upphävas, utan att 
fastställda rättigheter behöver beaktas.

Huvudmannaskap
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.
Exploatören ansvarar för utbyggnad av tillfartsväg från Stengatan och Sandåsgatan, 
parkering och belysning, ny brandpost samt el-, vatten-, avlopps- och dagvattenled-
ningar. 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Kvartersmarken inom planområdet kommer att styckas av från kommunens stamfas-
tighet Björnhovda 25:2 för att bilda en egen fastighet.

Vatten, avlopp och brandvattenförsörjning
Ny bebyggelse ska anslutas till befi ntliga ledningar för vatten, spillvatten och 
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dagvatten. Lokalt omhändertagande av dagvatten bör i möjligaste mån ske. Befi ntlig 
infrastruktur för vatten, spillvatten och dagvatten kan användas. En ny brandpost ska 
tillkomma utmed Järnvägsgatan i fastighetens norra del.

En dagvattenutredning har tagits fram för att säkerställa en långsiktigt hållbar dag-
vattenhantering i planområdet.

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

Exploatören ansvarar för utbyggnad av tillfartsväg från Stengatan och Sandåsgatan, 
parkering samt belysning. Kommunen ansvarar för utbyggnad av gång- och cykelvä-
gen mellan Stengatan och Södra sandåsgatan.

Ny bebyggelse ska anslutas till befi ntligt telefon- och elledningsnät.

Ansvars- och kostnadsfördelning
Kostnaden för upprättande av detaljplan samt tillhörande utredningar faller på kom-
munen.

Konsekvenser av planens genomförande
Ett genomförande av detaljplanen innebär bland annat att det blir möjligt att uppföra 
en högstadieskola i Färjestaden som ska drivas i kommunal regi. Idag fi nns enbart en 
högstadieskola som drivs i privat regi i Färjestaden. Det gör att färre elever behöver 
åka skolbuss ner till Skansenskolan i Mörbylånga, vilket skapar ett mer hållbart och 
robust samhälle eftersom det minskar transportbehovet och sårbarheten vid dåligt 
väder. En ny högstadieskola i aktuellt planområde ger dessutom samhällsekonomiska 
vinster på grund utav den direkta närheten till Smaragdskolan, Färjehallen och multis-
portarenan. Likaså kan befi ntlig infrastruktur samutnyttjas vilket ger lägre kostnader 
för utbyggnad av infrastruktur. Därutöver för detaljplanen med sig att en stor del av 
befi ntliga natur- och rekreationsvärden befästs och att gång- och cykelvägnätet byggs 
ut.

Kommunens ambition har varit att skapa en fl exibel detaljplan som förutom skolän-
damål även möjliggör besöksanläggningar och kontor. Syftet har varit att minska 
behovet av en framtida planändring utifall att uppförd skola avvecklas i framtiden och 
det fi nns behov av alternativ markanvändning. Planförslaget ger således stöd för att 
kontor samt besöksanläggningar uppförs i planområdet. 
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Medverkande
Detaljplanen har upprättats av Emelie Bertholdson och Christian Forssell i samarbete 
med Magdalena Andersson, Billy Gidö, Bengt Johansson, Katrin Harmander, Niclas 
Beerman och Roland Nanberg.

Mörbylånga 2016-12-22

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 användningen av mark- och 
vattenområden och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvarters-
mark 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 planförfaran-
de. Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster. I 
det här fallet upprättas detaljplanen med normalt planförfarande.

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Här befinner vi oss nu


