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Samråd GodkännandeUppdrag

Möjlighet att inkomma med synpunkter

Här befinner vi oss nu

Tyck till om området utmed 
Möllstorpsgatan
Det här är kommunens vision och förslag 
till hur området utmed Möllstorpsgatan 
är tänkt användas och utformas. Under 
samrådet finns möjlighet att lämna syn-
punkter och åsikter om förslaget.

Att omvandla området mellan Mölls-
torpsgatan och Åkervägen är en lång 
och utmanande process. Det behövs en 
övergripande planering som håller ihop 
helheten. Det är just det som planpro-
gram är till för. 

Här identifieras frågeställningar och kon-
flikter, lösningar och behov av ytterligare 
arbete. Helt enkelt en plan som styr och 
håller ihop kommande detaljplaner för 
området. Dessutom är det ett viktigt do-
kument för att fånga upp synpunkter på 
förslaget redan innan detaljplaneringen 
startar.

Programmet finns ute på samråd mellan 
den 13 juli och 31 augusti. Under sam-
rådet har sakägare, allmänhet, organisa-
tioner, intressegrupper och myndigheter 
möjlighet att framföra sina synpunkter 
kring förslaget. 

Efter genomfört samråd kommer pro-
grammet att revideras och justeras innan 
det tas upp till kommunfullmäktige via 
miljö- och byggnadsnämnden för god-
kännande. 

Synpunkter eller funderingar?
Har du synpunkter på planförslaget 
som du vill ska beaktas i det fortsatta 
planarbetet ska dessa ha kommit in 
till miljö- och byggnadsförvaltningen 
senast den 31 augusti 2015.

Synpunkter framförs skriftligen till: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Eller via e-post till: 
miljobygg@morbylanga.se

Vid frågor kontakta:
Rebecka Olsson
e-post: rebecka.olsson@morbylanga.se
tel. 0485-470 69

Processen för att ta fram ett program till en detaljplan
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Programmets syfte och 
huvuddrag
Syftet med planprogrammet är främst att 
möjliggöra byggande av flerbostadshus, 
för att verka för ett varierande boende i 
Färjestaden. Syftet är även att bereda för 
verksamheter, skola och enbostadshus. 
Vidare är syftet att skapa en sam-
manhängande grönstruktur i form av ett 
grönt stråk i kombination med en öppen 
dagvattenhantering. Områdets karak-
täristiska jordbrukslandskap ska vara 
närvarande även i den nya bebyggelsen. 
Planprogrammet ska även verka för en 
god framkomlighet för fordonstrafik, 
cykeltrafik samt gående.  

Plandata 

Lägesbestämning
Programområdet är beläget i östra 
delen av Färjestadens samhälle, öster 
om Möllstorpsgatan och väster om 
Åkervägen. 

Areal
Planområdet omfattar ca 32 hektar.

Markägoförhållanden
Programområdet omfattar 28 fastig-
heter, vissa i olika skiften. Fastigheten 
Björnhovda 2:135, Björnhovda 25:2 och 

Rosa markering visar planområdet Lila markering visar kommunalägd mark
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Björnhovda 25:388 ägs av kommunen, 
resterande fastigheter är privatägda.

Handläggning
Ett planprogram ska föregå en detaljplan 
i det fall det är nödvändigt enligt PBL 
5 kap 18 § (1987:10) Eventuellt efter-
följande detaljplaner ska hanteras med 
normalt planförfarande PBL 5 kap 11 §.

Ett planprogram upprättas så att kom-
munen i ett tidigt skede kan hämta in 
synpunkter från berörda parter och 
erbjuda insyn i processen och möjlighet 
att påverka. Planprogrammet, som 
godkänns av Kommunfullmäktige, 
syftar till att ge riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete och är inte juridiskt 
bindande.

Handlingar
Till Planprogrammet hör följande 
handlingar:

Beskrivning, upprättad 2015-06-17, rev. 
2016-03-22

Programkarta, upprättad 2015-06-17, 
rev. 2016-03-22

Behovsbedömning, upprättad 2015-06-
17, rev. 2016-03-22

Beslut behovsbedömning, upprättad 
2016-02-03

Checklista, sociala konsekvenser, 
upprättad 2015-06-17

Illustration, 2015-06-17, rev. 2016-03-22

Beräkning av trafikbuller, upprättad 
2016-02-03

Aktuell fastighetsförteckning

Bakgrund och uppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 
2010-02-17 §20 att uppdra åt miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta ett 
planprogram för Björnhovda 2:135 med 
flera fastigheter.

Bedömningsgrunder
De åtgärder som föreslås i planprogram-
met bedöms inte 

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

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

--medverka till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids, 
MB kap 5.
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Utdrag ur gällande översiktsplan

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan
Översiktsplanen antogs av Kommun-
fullmäktige 2015-03-24. För området 
redovisas villabebyggelse i den västra 
delen med möjlighet för flerbostadshus 
i den östra delen. I den södra delen mot 
Storgatan ska det finnas utrymme för 
verksamheter. En del av ytan ska även 
kunna användas för serviceändamål, i 
första hand skola. 

´
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Detaljplan, områdesbestämmelser 
F187: Detaljplan för ”Nya Möllstorps-
gatan”. 
Lagakraftvunnen 2006-11-02. 
Planens syfte var att möjliggöra 
utbyggnaden av ”Nya Möllstorpsgatan 
(Åkervägen) samt dess anslutningar. För 
området redovisas huvudgata.  
Kommunen är huvudman för allmän 
platsmark. 

Omgivande detaljplaner
F162: Björnhovda 7:13 m fl fastigheter. 
Lagakraftvunnen 2004-09-23 

Planen medger bostäder och småskalig 
handel. Största byggnadsarean per tomt 
är 200 kvm, dock högst 1/5 av tomtytan. 
Planen medger naturområde i den västra 
delen. 
Kommunen är huvudman för allmän 
platsmark.  
 
F115 -  Detaljplan för Björnhovda 7:20.
Lagakraftvunnen 1993-06-17. 
Planen medger bostäder med lägenhets-
daghem i en våning. Största byggnad-
sarean är 200 kvm och området får inte 
delas i flera fastigheter.  
Det finns ingen allmän platsmark inom 
planområdet.  

F55 - Förslag till utvidgning av bygg-
nadsplanen för Färjestadens samhälle, 
del av Björnhovda 9:20 och 29:15.
Fastställd 1978-06-01. 
Planen medger främst bostadsändamål, 
fristående hus i en våning. Planen med-
ger även park eller plantering. Enskilt 
huvudmannaskap.  
 
F54 - Förslag till ändring av byggnads-
planen för Färjestadens samhälle, del av 
fast. Björnhovda 9:20 m.fl. 
Fastställd 1977-09-22. 
Planen medger främst bostadsändamål, 
fristående hus i en våning. Planen med-
ger även park eller plantering. 

Enskilt huvudmannaskap.  
 
F49 - Förslag till ändring och utvidgning 
av byggnadsplanen för Färjestadens sam-
hälle fast Algutsrum 4:4, Möllstorp 3:2, 
3:3, Snäckstaviken 1:1 samt Björnhovda 
7:2, 7:9 m.fl. i Torslunda.    
Fastställd 1975-07-07. 

Omgivande och pågående detaljplaner

pågående detaljplaner
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Planen medger främst bostadsändamål, 
fristående hus i en våning. Planen 
medger även vägmark samt park eller 
plantering.  
Enskilt huvudmannaskap.  
 
F59 - Förslag till ändring av byggnads-
planen för Färjestadens samhälle, del av 
fast. Björnhovda 3:8, 3:14 och 9:20. 
Fastställd 1979-08-22. 
Planen medger främst bostadsändamål, 
fristående hus i en våning. Planen med-
ger även vägmark, transformatstation 
samt  park eller plantering.  
Enskilt huvudmannaskap.  
 
F48 - Förslag till utvidgning av bygg-
nadsplanen för Färjestadens samhälle, 
fast. Björnhovda 2:102, 3:14 m.fl. 
Fastställd 1974-05-13. 
Planen medger bostadsändamål, fristå-
ende hus i en våning. Planen medger 
även vägmark, transformatstation samt  
park eller plantering.  
Enskilt huvudmannaskap. 
 
F114 - Detaljplan för del av Nygatan 
och Strandvägen (mellan Solvägen och 
Möllstorpsgatan). 
Lagakraftvunnen 1993-04-21. 
Planen medger lokalgata. 
Enskilt huvudmannaskap. 
 
F33 - Förslag till utvidgning av bygg-
nadsplanen för Färjestadens samhälle, 
(fast. Björnhovda 2:34 m.fl.)

Fastställd 1968-10-03. 
Planen medger bostadsändamål, friståen-
de hus i en våning. Planen medger även 
vägmark, samt park eller plantering. 
Enskilt huvudmannaskap. 
 

F40 - Förslag till utvidgning av bygg-
nadsplanen för Färjestadens samhälle, 
fast. Björnhovda 6:51, 6:66 m.fl. 
Fastställd 1972-02-22.

Planen medger bostadsändamål, fristå-
ende hus i en våning. Planen medger 
även vägmark samt park eller plantering. 
I områdets södra del medges område för 
garageändamål. 
Enskilt huvudmannaskap. 
 
F46 - Förslag till utvidgning av bygg-
nadsplanen för Färjestadens samhälle, 
fast. Björnhovda 6:37, 6:49 m.fl. 
Fastställd 1975-10-29. 
Planen medger vägmark i områdets östra 
del och parkmark i den västra.  
Enskilt huvudmannaskap. 
 
F70 - Förslag till ändring och utvidgning 
av byggnadsplanen för Färjestadens 
samhälle, området mellan Storgatan, 
Sandåsgatan, Hantverkargatan och 
Biografgatan. 
Fastställd 1982-08-24. 
Planen medger bostadsändamål, fristå-
ende hus i en våning, endast källarlösa 
hus. Planen medger även vägmark samt 
park eller plantering.  
Enskilt huvudmannaskap.  
 
F107 - Detaljplan för Björnhovda 6:12 
m fl, Färjestadens samhälle.  
Lagakraftvunnen 1992-02-28. 
Planen medger genomfartstrafik med 
gång/cykelväg i den södra delen samt 
genomfartstrafik i nordöst. För den 
nordvästra delen medges gata som ingår 
i lokalnätet. 
Kommunen är huvudman för de all-
männa platserna.  
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F179 - Detaljplan för del av Björnhovda 
25:2, Räddningsstation, Färjestaden.  
Lagakraftvunnen 2006-09-20. 
Planen medger räddningsstation i två 
våningar i den västra delen och natur i 
den östra.  
Kommunen är huvudman för de all-
männa platserna.  
 
F187 - Detaljplan för ”Nya Möllstorps-
gatan” Färjestaden.  
Lagakraftvunnen 2006-11-02. 
Planen medger huvudgata inom största 
delen av planområdet förutom den 
nordvästra delen där genomfartstrafik 
medges.  
Kommunen är huvudman för allmän 
platsmark. 

Pågående planer
Detaljplan för Björnhovda 7:9 m fl.  
Syftet med detaljplanen är att till-
skapa tomter för bostadsbebyggelse och 
möjliggöra en utvidgning av ett antal 
befintliga tomter genom omvandling av 
allmän platsmark till kvartersmark med 
bostadsändamål.

Detaljplanen gränsar till den småska-
liga stugbebyggelsen i Joels Udde och 
tillkommande bebyggelse behöver 
anpassas i sin utformning för att möta 
upp stugområdets skala.

Kommunen ska vara huvudman för 
vägar och allmänna platser i området. I 
samband med detaljplaneläggningen ska 
både befintliga och nya vägar i området 
ses över och ges utrymme för en enhetlig 
kommunal standard. 
 

Detaljplan för Björnhovda 2:135 m fl. 
Syftet med planen är tillåta utökade 
byggrätter och möjliggöra en utvidgning 
av ett antal befintliga tomter samtidigt 
som områdets kvalitéer bevaras. 
Kvalitéer som de öst/västliga stråkens 
kontakt med strandmarkerna, områdets 
lummiga och luftiga karaktär och de lågt 
trafikerade gatorna. 
 
Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m 
fl.  
Syftet med planen är att möjlig-
göra för en större etablering av handel, 
kontor och hotell. Etableringen ska 
i sin utformning korrespondera med 
handelsområden, Brofästet Öland, öster 
om Brovägen. Tillsammans bildar dessa 
exploateringsområden en av portarna till 
södra Öland. Visionen om Mörbylånga 
kommun som natur- och kulturkommun 
ska avspeglas i arkitekturen och hänsyn 
ska tas till den lokala byggtraditionen. 
 
Detaljplan för del Björnhovda 4:12 och 
del av Björnhovda 2:135. 
Beslut finns från Kommunstyrelsen att 
detaljplanelägga mark för skoländamål. 
 
Planprogram för Björnhovda 20:2. 
Beslut finns från Miljö- och byggnads-
nämnden att detaljplanelägga mark för 
bostadsändamål och ska föregås av ett 
planprogram.   
 
Inom programområdet finns även tre 
stycken planansökningar på fastigheterna 
Björnhovda 5:10 och 5:15 som väntar på 
planprogrammet som underlag. 
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Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskaps-
bildskydd.

Riksintressen 3 kap MB
Planområdet berörs inte av något riksin-
tresse 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 rekreationsin-
tressen utmed kustbandet. Planområdet 
ligger inom Färjestadens tätort och 
uppfyller därmed kravet för undantag 
från bestämmelser.

Områdesskydd 7 kap MB

Biotopskyddsområde
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, 
småvatten, odlingsrösen och källor med 
omgivande våtmarker i jordbruksmark, 
är generellt skyddade. Inom planområdet 
finns stenmurar längs skiftesgränserna. 
Mindre diken finns längs flera av sten-
murarna i öst-västlig riktning. Ett större 
öppet dike korsar planområdets norra del 
och leds via trumma under Åkervägen. 
Enligt planens syfte ska områdets 
karaktäristiska jordbrukslandskap vara 
närvarande även i den nya bebyggelsen. 
Det öppna diket (krondiket) som korsar 
Åkervägens norra del kan bevaras enligt 
förslaget. Stenmurar finns längs skiftes-
gränser i området och dessa kan bevaras 
till stor del enligt förslaget.

Vid ingrepp krävs dispens från Läns-
styrelsen.

Stenmur, östra delen av planområdet



12 (36)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl
Området utmed Möllstorpsgatan
Dnr 10/06
SAMRÅDSHANDLING 2015-06-17, rev. 2016-03-22 
GODKÄND 2016-03-22 § 55 

Miljökvalitetsnormer 5 kap MB

Buller
Miljökvalitetsnormen för buller syftar till 
att omgivningsbullret inte ska medföra 
skadliga effekter på människors hälsa. 
Buller från trafik och verksamheter är 
inte idag så höga och bedöms inte öka så 
att MKN överskrids.

Översiktliga bullerberäkningar visar att 
vid framtida uppskattade trafikmängder 
behövs ett avstånd på ca 30 m mellan 
fasad och vägmitt Åkervägen, för att 
klara gällande riktvärden för buller (55 
dBA vid fasad). Om detta inte är möjligt 
bör minst hälften av bostadsrummen i 
en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasad. Uteplatser bör anordnas på 
lugna innergårdar. Mer detaljerade 
bullerberäkningar behöver göras i detalj-
planeskedet.
Luft

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
syftar till att skydda människors hälsa 
och miljön. Utomhusluften i Mörbylånga 
kommun är av god kvalité och bedöms 
inte försämras av aktuellt planförslag.
Vatten

Grundvattenförekomsten Mörbylånga - 
Borgholm, SE628596-154217, kommer 
inte att påverkas av aktuellt planförslag. 
Ytvattenförekomsten Ö s Kalmarsunds 
kustvatten, SE562000-162271 har 
måttlig ekologisk status. Den kemiska 
statusen uppnås ej. 

Flera ytor för dagvattenhantering med 

öppna lösningar avsätts inom planområ-
det. Hårdgjorda ytor bör minimeras och 
regleras i kommande detaljplaner. 

Dagvattenutredning behöver göras i 
detaljplaneskedet för att ge förslag på 
lämplig utformning av öppna dagvat-
tenlösningar. Dagvattendamm(/ar) med 
tillräcklig kapacitet ska planeras in i 
området innanför Nya Möllstorpsgatan. 
Exakt placering av damm(/ar) ska 
utredas i samband med detaljplanerande 
av området.

Estetisk utformning (användar-vänlighet, 
tillgänglighet, säkerhet och rekrea-
tionsvärden), kapacitet att samla vatten 
(teknisk utformning) och förmåga att ta 
upp näringsämnen ska beaktas i samband 
med utformningen av dammen.

Ny bebyggelse avses ansluta till kom-
munalt VA-nät och kommer inte påverka 
grundvattenförekomsterna negativt.

Planens behov av 
miljökonsekvensbeskrivning
Enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10) och 
miljöbalken MB 6 kap 11§, ska kom-
munen 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 kom-
munens ställningstagande görs först en 
checklista för miljöbedömningen.  
Om checklistan visar på en betydande 
miljöpåverkan ska påverkan redovisas i 
en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
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Förutsättningar

Natur

Mark och vegetation
Programområdet tillhör samma vegeta-
tionsområde som Mittlandskogen, som 
består av bördig ädellövskog. Marken är 
till största delen uppodlad. Längs många 
öst-väst gående stengärdesgårdar och 
diken finns buskridåer med inslag av 
träd, varav en del större ekar. Enstaka 
och mindre grupper av träd förekommer 
också i områdets västra del i anslutning 
till villabebyggelse. En tätare ansamling 
träd finns väster om Åkervägen med 
bland annat björk, asp, al och sälg.  

I buskridåerna märks arter som slån, 
körsbärsplommon och nyponros. 

Ställningstagande till 
miljöbedömning
Enligt beslut angående ställningstagande 
om miljöbedömning, daterad 2016-02-03 
bedöms inte planens genomförande 
medföra en betydande miljöpåverkan 
varför en MKB inte behöver upprättas.

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

Större ekar i norra delen av programområdet



14 (36)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl
Området utmed Möllstorpsgatan
Dnr 10/06
SAMRÅDSHANDLING 2015-06-17, rev. 2016-03-22 
GODKÄND 2016-03-22 § 55 

Trädinslaget består främst av skogsek, 
vårtbjörk och sälg. På vissa ställen 
förekommer asp, klibbal och oxel. Längs 
de större dikena dominerar sälg, på vissa 
ställen med betydande inslag av klibbal. 
I anslutning till bebyggelsen i områdets 
västra del förekommer trädgårdsväxter 
som äpple. Även gran förekommer.

De sammanhängande busk- och trädri-
dåerna är viktiga som gröna korridorer 
och rörelsestråk för insekter och småvilt, 
i ett annars oskyddat odlingslandskap. 
De äldre solbelysta ekarna är viktiga 
livsmiljöer för lavar, svampar och Ved-

Trädansamling utmed Åkervägen

Busk- och trädridå 

insekter. De blommande buskarna och 
träden (slån, nyponros, oxel och sälg) är 
en födokälla för nektar- och pollenätande 
insekter. På hösten och vintern äts bären 
av bl a fåglar.

I diken och i stillastående vattensam-
lingar lever groddjur och en rad insekter. 
Sammanhängande och mer skyddande 
vegetation saknas inom området. Större 
däggdjur förekommer därför sparsamt. 
I randzonen mot villabebyggelse och i 
buskridåerna kan dock mindre däggdjur 
och fåglar finna skydd.
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SGU jordartskarta källa: http://apps.sgu.se/
kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon-sv.
html

Rödlistade arter
Enligt sökning i artportalen 2015-05-20 
har fyra rödlistade växter rapporterats 
i planområdet: stallört, vid vägkanten 
Möllstorpsgatan. Vanlig Kavelhirs på 
ruderat mark vid Åkervägen. Etternässla, 
vid vägkant Åkervägen. Rapunkelklocka 
vid vägkant, Hästhovsvägen.

Eftersom fynden av rödlistade 
växter främst är vid vägkanter bedöms 
påverkan av planförslaget bli liten. 
En kontroll av fynden bör göras i 
detaljplaneskedet. De äldre solbelysta 
ekarna är viktiga livsmiljöer för lavar, 
svampar och vedinsekter. Utformningen 
av grönområdet har anpassats efter 
förekomsten av grövre träd i området. 
En trädinventering bör dock göras i 

detaljplaneskedet. Ekoxe har noterats 
längs Möllstorpsgatan under juli 2015. 
Genom att skydda de grövre ekarna i 
området säkras potentiella boplatser för 
ekoxe. Grövre ekar ska skyddas genom 
planbestämmelser i detaljplaneskedet.

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

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

Förorenad mark
Inga av kommunen kända föroreningar 
finns i området. 

RAÄ fornsök källa: http://www.fmis.raa.se/
cocoon/fornsok/search.html
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Fornlämningar
Programområdet ingår i Torslunda 
socken som är en fornlämningstät socken 
där flera unika fynd från sten- och järnål-
dern har hittats. Gravar och boplatser har 
hittats (RAÄ 204) där boplatserna ligger 
i ett nordsydligt stråk vilka tros kan ha 
lokaliserats efter de dåtida strandval-
larna. Även fynd från bronsåldern har 
hittats i form av lösfunnen bronsyxa 
(RAÄ 230). Området verkar dock ej 
används som åkermark eller bebyggts 
under järnåldern. 

Programområdet berör 4 stycken forn-
lämningsområden. 

RAÄ-nr 205, benämnt ”Boplatsläm-
ning”. Av beskrivningen framgår 
följande: Terrängen utgörs av en Åsrygg 
bestående av sandig mo med inslag av 
både grövre och finare sediment och 
nyttjas huvudsakligen som åkermark. 
Boplats 140x120 meter. Vid Ölands-
projektets inventering tillvaratogs 
inom det markerade området 68 slagna 
flintor, en slagen kvarts och en slagen 
bergart. Härav: 1 slipat yxfragment 
och 1 slipat tjocknackigt yxfragment i 
sydskandinavisk flinta. 1 avslagsskrapa i 
Kristianstadsflinta. Datering: Mellanme-
solitikum. Anmälningsplikt råder enligt 
kulturminneslagen om fornlämning 
påträffas. 

RAÄ-nr 204, benämnt boplats. Av be-
skrivningen framgår följande: Terrängen 
går i nordostlig sluttning bestående av 
sandig mo med inslag av både grövre 
och finare sediment och nyttjas huvud-
sakligen som åkermark. Boplats 40x30 
meter. Vid Ölandsprojektets inventering 
tillvaratogs inom det markerade området 
7 slagna flintor, 2 slagna kvarts och 3 

slagen bergart. Därav 1 avslagsskrapa 
i sydskandinavisk flinta. Datering: 
stenålderskaraktär.  

RAÄ-nr230:1, benämnt fyndplats. Av 
beskrivningen framgår följande: Plan 
mark bestående av sandig mo med inslag 
av grövre sediment och nyttjas huvud-
sakligen som åkermark. Fyndplats för 
Hagebyhögayxa och dolkstav av flinta. 
Datering: bronsålder. 

RAÄ-nr 232, benämnt lösfyndsamling. 
Av beskrivningen framgår följande: 
Lösfyndssamling bestående av 1 spjut-
spets, 1 dolk, 1 dolkskaft, 1 tjocknackig 
håleggad flintyxa, 1 tjocknackig yxa, 1 
nackfragment av skafthålsyxa i basalt, 
1 tjocknackig basaltyxa, 2 avslag med 
retusch i flinta, 5 avslagsflinta, 3 skrapor 
avflinta samt 1 nätsänke. Upphittade vid 
jordbruksarbete på ägorna Björnhovda 
6:6 och 66:1. 

I samband med att Åkervägen skulle 
byggas genomfördes en arkeologisk 
förundersökning där man påträffade flera 
mynt, som visade sig vara en vikinga 
silverskatt (RAÄ 277). Efter detta 
genomfördes en slutundersökning för 

Delar av vikingaskatten.  
Foto: Arkeologikonsult
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Bebyggelse utmed Möllstorpsgatan

utgörs av en mindre men dock urskiljbar 
ås i landskapet.

Bebyggelse

Arkitektur
Området sydväst i programområdet 
kan sägas utgöra en ”tröskel” mellan 
villabebyggelse och landsbygd. Flera 
jordbruksbyggnader är idag inlemmade i 
den sammanhängande villabebyggelsen. 
Där bebyggelsen slutar i öster tar åker 
vid. Både villor och jordbruksbyggnader 
är av skiftande karaktär och ålder.

Programområdet och området omkring 
präglas av en relativt homogen bebyg-
gelse med friliggande 1½ - 2 plans 
villor. Övervägande delen har träpanel i 
varierande kulörer och sadeltak.  

Storgatan, väg 951, löper längs med 
planområdets södra gräns och är en 
allmän väg där ett byggnadsfritt avstånd 
på 12 meter gäller enligt 47 § väglagen 
(1971:948).

Service
Dagligvaruaffär och viss bilservice finns 
utbyggd i handelsområdet Brofästet 
Öland ca 200 meter nordväst om plan-

att fastställa silverskattens arkeologiska 
kontext. 

De många stenmurarna i området härrör 
troligen från tiden efter 1800-talets 
skiftesreformer. Murarna står som regel i 
fastighetsgränser och visar på ägoindel-
ningen i långsmala fastigheter i öst-
västlig riktning. Många av stenmurarna 
är i dåligt skick och överväxta med sly.

Tillståndsplikt råder enligt 2 kap Kultur-
miljölagen om fornlämning påträffas.

Grundläggning
Programområdet har en övervägande 
flack karaktär. Höjden över havet varierar 
mellan ca +10-15 meter. Det högre be-
lägna området, öster om programområdet 
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området. Förskolan Snäckstrand med 
flera avdelningar ligger på Tångstigen. 
Övrig kommersiell och offentlig 
service så som vårdcentral och bibliotek 
finns närmast i Färjestaden. Barnen i 
området går i låg- och mellanstadiet i 
Färjestaden, högstadiet i Mörbylånga 
eller Färjestaden och i gymnasieskola i 
Kalmar.

Tillgänglighet
Åkerlandskapet hindrar i stor utsträck-
ning allmänhetens tillgång till marken. 
Gående är hänvisade till de få körvägar 
som finns i området. I viss utsträckning 
går det även att ta sig fram längs åker-
kanter vid diken och stenmurar.

Viktigaste stråket bedöms idag vara 
Gärdesvägen, d.v.s. gång- och cykelvä-

Gärdesvägen, vy mot väster

gen mellan Björnhovda och Färjestaden. 
Denna väg nyttjas också av barnen i 
Björnhovda för att ta sig till skolan i 
Färjestaden.

Avståndet till Ölandsbron är fördelaktigt 
för pendling till regionens största 
arbetsmarknad, Kalmar och en relativt 
god turtäthet för kollektivtrafiken ökar 
tillgängligheten för fler grupper.

Friytor

Lek och rekreation
Området bedöms inte ha särskilda 
rekreations- eller friluftslivsvärden. 
Då miljön huvudsakligen utgörs av 
jordbruksmark är förutsättningarna 
för friluftsliv begränsade. Viktigaste 
stråket för friluftslivet bedöms idag vara 
Gärdesvägen samt stråket vid korsningen 
Vallmovägen/Möllstorpsgatan.

Gärdesvägen, vy mot öster och Åkervägen
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Naturmiljö
Den flacka åkermarken inom aktuellt 
område ger en öppen landskapsbild. De 
öst-västgående stenmurarna och dikena 
med dess busk- och trädridåer delar in 
området i flera smala (60-100 m breda) 
rumsbildningar. Siktstråk bildas på detta 
sätt i öst-västlig riktning. I vissa fall 
har man visuell kontakt med växtlighet 
och bebyggelse (t ex väderkvarnar) på 
landborgskanten ca 1,5 km österut. I 
andra fall fångar trädridåer upp blicken 
mer direkt. Tidigare nämnda höjdrygg i 
nord-sydlig riktning i områdets mellersta 
del framstår tydligt i landskapet. Den får 
viss rumsavgränsande effekt.

Åkervägen utgör en barriär i landskapet 
som avskiljer skiftena så att mindre 
åkerbitar är lämnade mellan Åkervägen 
och Möllstorpsgatan. 

Flertalet av de gamla ekarna i området 
har växt upp utan konkurrens. De har 
därför kunnat utvecklas till bredkroniga, 
karaktäristiska träd.Öst-västgående stenmur med trädridå

Rumsbildning, vy mot öst
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Gator och trafik

Gatunätet
Området domineras av Åkervägen som 
utgör gräns i öster och skär igenom 
mittersta delen av programområdet och 
utgör en barriär i landskapet som delar 
upp området i en nordlig och en sydlig 
del. Åkervägen är en kommunal väg 
med en god standard. Skyltad hastighet 
varierar från 60 km/h till 40 km/h. I 
väst sträcker sig Möllstorpsgatan längs 
med hela området i nordsydlig riktning. 
Även denna är en kommunal gata av god 
standard, skyltad hastighet ligger på 40 
km/h. Söder om området går Storgatan 
som är Färjestadens huvudgata. 

Gärdesvägen sträcker sig i öst-västlig 
riktning genom området och nyttjas 
främst av barnen i Björnhovda för att ta 
sig till skolan i Färjestaden, samt är ett 
populärt vandringsstråk. 

Där Åkervägen möter Möllstorpsgatan 
sänks hastighetsgränsen och ett fart-
hinder finns i samband med gång- och 
cykelöverfart. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Genom området finns en mindre grusväg 
i väst-östlig riktning (Gärdesvägen) 
vilken fungerar som gång- och cykelväg 
mellan Björnhovda by och Färjestaden.

Gång- och cykelvägen ansluter till 
Möllstorpsgatan och fortsätter längs 
med Möllstorpsgatan cirka 70 meter 
norrut för att därefter ledas in på Häst-
hovsvägen och vidare väster ut mot 
centrala Färjestaden. Denna GC-väg 
tillkom primärt i syfte att ge barnen 
i Björnhovda by en säker gång- och 
cykelförbindelse till skolor och andra 

Gärdesvägen

Åkervägen
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målpunkter i Färjestadens tätort.

I öst-västlig riktining vid korsningen 
Vallmovägen/Möllstorpsgatan går ett 
stråk som används av boende i Färje-
staden som leder vidare österut mot 
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Björnhovda by som sedan genom byn 
söderut leder tillbaka till Gärdesvägen.  

Kollektivtrafiken
Närmsta busshållplats med dagliga 
avgångar mot Kalmar och norra- samt 
södra Öland finns vid Brovägen (avstånd 
ca 200 m).

Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten. 

Trafik
Uppmätta trafikmängderna från 2013 
redovisar följande trafikmängder:

Storgatan, ca 3831 fordon/dygn 
Åkervägen, ca 1991 fordon/dygn

Trafiken på Åkervägen tros dock ha ökat 
sedan senaste mätningen. 

Teknisk försörjning

Brandvattenförsörjning
Brandposter finns längs med Möllstorps-
gatan och Storgatan samt en på västra 
sidan av Åkervägen, utmed diket. 

El, tele och kommunikation
E ON svarar för elförsörjningen i 
området. 

En lågspänningskabel löper längs med 
hela Möllstorpsgatan samt längs med 
Storgatan och en högspänningskabel 
löper längs med norra delen av Mölls-
torpsgatan samt Storgatan. 

Skanova är nätägare. Telekablar lig-
ger i princip utmed befintliga vägar 
Transformatorstationer finns i anslutning 
till befintlig bebyggelse. Bredband finns 
utbyggt till närmaste telestation.

Möllstorpsgatan, vy mot sydväst

Åkervägen, vy mot nordost

Åkervägen gång- och cykelöverfart, vy mot norr
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Uppvärmning
Uppvärmning sker med individuella 
lösningar. Fjärrvärmenät finns utbyggt i 
den södra delen av Möllstorpsgatan.  

Avfall

KSRR svarar för sophanteringen i 
området. 

Vatten, spillvatten och dagvatten
Genom planområdet går ett större dike 
samt en dagvattenledning i den södra 
delen som korsar området österifrån. 

Kommunala ledningar för vatten och 
spillvatten löper längs med största delen 
utav Möllstorpsgatan, med undantag för 
ett uppbrott i den mittersta delen. Vatten 
och spillvatten återkommer längs med 

Möllstorpsgatan efter Vallmovägen i 
norra delen av planområdet som fortsät-
ter vidare norrut.

Vatten och spillvattenledningar från 
Björnhovda löper längs med diket 
(mittersta delen av planområdet) samt i 
den södra delen.

Störningar
Åkervägen innebär en störning framfö-
rallt i form av buller men även visuellt. 
Den visuella störningen beror främst 
på landskapets öppenhet men varierar 
beroende på typ av växtlighet och tid på 
året.

Diket, vy mot öster
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Mål: Gröna stråk Mål: Karaktär

Målet innebär att områdets karaktäris-
tiska jordbrukslandskap är närvarande. 
Att bebyggelsen är trivsam och småska-
lig och att ny bebyggelse samspelar med 
den befintliga.   
 
 
Måluppfyllelse:

• Utforma ny bebyggelse karaktärenligt 
med den befintliga. 

• Bevara karaktärsmässiga drag som de 
öst-västgående stengärdesgårdarna

• Bevara de större ekarna i skiftesgrän-
serna som är viktiga för landskapsbilden.

Målet innebär att verka för olika gröny-
tor inom planområdet samt att koppla 
samman dessa genom gröna stråk med 
den öppna dagvattenhanteringen.

 
Måluppfyllelse:

• Bidra till en sammanhängande grönst-
ruktur i Färjestadens samhälle.

• Skapa fler gröna målpunkter som 
gynnar integration och mänskliga möten.

• Skapa närhet till grönområden.

• Kombinera den öppna dagvattenhante-
ringen med de gröna stråken. 

Vision och mål
Visionen för planprogrammet är att 
området utmed Möllstorpsgatan ska vara 
ett attraktiv och spännande område. De 
fyra målen ska vägleda planeringen av 
området. 
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Målet innebär att det är lätt att ta sig 
fram för gående och cyklister och att det 
är nära till kollektivtrafik. Framkomlig-
heten till huvudgatorna är god.

Måluppfyllelse:

• Närhet till cykelstråk

• Närhet till gångstråk. 

• God framkomlighet till Brovägen som 
leder trafikströmmar söderut, norrut och 
mot fastlandet.

Målet innebär att verka för en öppen 
dagvattenhantering som utgör attraktiva 
värden i den fysiska miljön. 

 
Måluppfyllelse:

• Dagvatten ska utnyttjas som en positiv 
resurs genom att synliggöras för att öka 
de pedagogiska och estetiska värdena 
samt öka värdet för naturvården.  

• Kombinera den öppna dagvattenhante-
ringen med de gröna stråken.

Mål: Framkomlighet Mål: Dagvettenhantering
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Planförslaget

 
Bebyggelse 
För programområdet föreslås en naturlig 
förtätning med villabebyggelse i väster 
som kopplar samman den nya bebyg-
gelsen med den befintliga. Området 
skulle kunna rymma cirka 38 nya villor. 
I den östra delen där Åkervägen skär 
genom landskapet föreslås bebyggelsen 
utgöras av flerbostadshus. Här kan 
skalan vara något större i samhörighet 
med Åkervägens och landskapets skala. 
Flerbostadshusen skulle kunna generera 
cirka 260 nya lägenheter. 

Verksamhet-/handelsbebyggelsen place-
ras fördelaktigt i södra delen av området 
för att på så vis koppla samman till 

Illustration, villaområde

Illustrationskarta för

promenad

vegetation

dagvattendamm

planerad bebyggelse

Teckenförklaring

befintlig bebyggelse

gräns för 
programområde

dike

väg

A

A

Planerad bostadsbebyggelse, norra delen 
av planområdet
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närhet i väster och gradvis öka närmare 
Åkervägen, som utgör en mer storskalig 
miljö. Detta gör att platsen upplevs 
mer som en förlängning istället för ett 
helt nytt område. Villabebyggelsen och 
flerbostadshusen hamnar på 1-2 våningar 
(se karta s.28). 

Längs med Storgatan råder ett bygg-
nadsfritt avstånd, inom ett avstånd av 
tolv meter från ett vägområde får inte 
utan länsstyrelsens tillstånd uppföras 
byggnader, göras tillbyggnader eller 
utföras andra anläggningar eller vidtas 
andra sådana åtgärder som kan inverka 
menligt på trafiksäkerheten.

Natur 
Ett mål är att spara de karaktärsmässiga 
dragen som finns i området. Förtätningen 
i området bör i så stor utsträckning som 
möjligt ske mellan skiftesgränserna för 
att på så sätt bevara de större ekarna 
som är viktiga för landskapsbilden samt 
de öst-västgående stengärdesgårdarna. 
Murbrott behöver dock göras för genom-
farter. Stenmurar med intilliggande diken 
bör bevaras i sin helhet så långt det är 
möjligt.

Grönstrukturen idag ger en naturlig 
avgränsning som bildar olika ”rum” tack 
vare vegetationen i skiftesgränserna. 

Illustrationskarta för

55
2016-03-22 KF

promenad

vegetation

dagvattendamm

planerad bebyggelse

Teckenförklaring

befintlig bebyggelse

gräns för 
programområde

väg A

A

Område för verksamheter/handel

Illustrationskarta för

55
2016-03-22 KF

promenad

vegetation

dagvattendamm

planerad bebyggelse

Teckenförklaring

befintlig bebyggelse

gräns för 
programområde

väg A

A

Verksamhetsområde, skola/fritid

befintlig verksamhet utmed Storgatan. 
Området omfattar cirka 3,8 hektar.

Invid korsningen Åkervägen-Möllstorps-
gatan föreslås område för skola, förskola 
och fritid, med t.ex. sporthall. Precis 
söder om föreslås område för skola/
fritid/flerbostadhus.   

Skalan i området bör anpassas efter 
befintliga strukturer i områdets direkta 

 Visionen är att skapa 
olika gröna målpunkter 
som gynnar integration 
och mänskliga möten”

 



 27 (36)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl
Området utmed Möllstorpsgatan
Dnr 10/06
SAMRÅDSHANDLING 2015-06-17, rev. 2016-03-22 
GODKÄND 2016-03-22 § 55 

Flerbostadshus, I-II våingar

Parhus, I-II våingar

Enbostadshus, I-II våningar

Beredskap förskola

Skola

Aktivitetshall

Område för 
verksamheter/handel, 3,8 ha

Enbostadshus, I-II våningar

Enbostadshus, I-II våningar
Flerbostadshus, I-II våingar

Flerbostadshus, I-II våingar

Enbostadshus, I-II våningar
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Illustration, grönt stråk

Tanken är att bevara detta för att skapa 
varierande och spännande sekvenser när 
man rör sig genom området. 

Grönstrukturen i skiftesgränserna skapar 
även naturliga utblickar i öst-västlig 
riktning som är viktiga att bevara. 

Ytterligare ett mål är att skapa en 
sammanhängande grönstruktur genom 
programområdet i form av ett grönt 
stråk som kombineras med en öppen 
dagvattenhantering. Visionen är att skapa 
olika gröna målpunkter som gynnar 
integration och mänskliga möten. 

Det gröna stråket ska även bidra till att 
skapa en sammanhängande grönstruktur 
i Färjestadens samhälle då det idag 
saknas ordentliga promenadstråk. 

 

Grönstrukturplan för  
Färjestadens tätort
En grönstrukturplan håller på att tas 
fram för Färjestadens tätort vars syfte är 
att se de övergripande strukturerna för 
de gröna miljöerna i Färjestaden. 

Den utförda analysen visar att en 
övervägande del av kommunens större 
sammanhängande gröna områden finns 
i anslutning till kusten samt i södra och 
östra delarna av Färjestaden. Av samma 
anledning finns även de flesta naturliga 
kopplingarna mellan gröna områden i 
nyss nämnda delar av tätorten.

Ett antal kraftiga barriärer finns som 
skapar avbrott i de gröna stråken 
och kopplingarna. Framförallt är det 
större vägar som upplevs som de mest 



 29 (36)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl
Området utmed Möllstorpsgatan
Dnr 10/06
SAMRÅDSHANDLING 2015-06-17, rev. 2016-03-22 
GODKÄND 2016-03-22 § 55 

påtagliga barriärerna i Färjestaden. Inte 
minst Brovägen som löper i nordsydlig 
riktning och som skär rakt igenom 
centrala delarna av Färjestadens centrum. 
Delar av Storgatan och Järnvägsgatan 
har även de en påtaglig barriäreffekt 
som skär av de kringliggande områdena 
och möjligheterna till passager för de 
gröna strukturerna och stråken. Även 
det kringliggande jordbrukslandskapet 
och upplevas som en barriär. Speciellt 
i de fall där det inte är tillgängligt 
via t.ex. beträdor eller traktorvägar i 
skiftesgränserna. Villabebyggelsen i 
sin nuvarande utformning och struktur 
har en betydande barriäreffekt i vissa 
bostadsområden i centralt belägna delar 
av Färjestaden.

Gröna kopplingar behövs genom Runs-

§
0 0.5 10.25 km

Analys, 
övergripande grönstruktur
Färjestaden

Karaktärer
brist på koppling

D Gröna knutpunkter - analys

\ Landmärken - analys

Gröna stråk - analys

Barriärer - analys

Gröna områden - analys

Avgränsning, Grönstrukturplan

Analys, grönstrukturplan för Färjestadens tätort

bäcksområdet och Gamla Färjestaden. 
Möjliga passager och genomfartsvägar 
som kan användas i rekreations-
syfte av fotgängare och cyklister måste 
tydliggöras och förstärkas för att öka 
tillgängligheten för allmänheten. 
Större sammanhängande gröna områden 
och kopplingar behövs i norra och 
västra delarna (öster om Brovägen) 
av Färjestaden. Kommunen ska sträva 
efter att barriärer ska överbryggas för 
att knyta samman gröna områden, stråk 
och strukturer samt arbeta för att stärka 
och accentuera befintliga knutpunkter 
bl.a. där gröna stråk korsar varandra. 
Resultatet av analysen visar att det finns 
ett påtagligt behov av en grön länk från 
området söder om Storgatan och vidare 
norrut.



30 (36)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl
Området utmed Möllstorpsgatan
Dnr 10/06
SAMRÅDSHANDLING 2015-06-17, rev. 2016-03-22 
GODKÄND 2016-03-22 § 55 

Programförslaget genom dess gröna 
stråk bidrar till att skapa en samman-
hängande grönstruktur i Färjestadens 
samhälle där det idag är brist på kopp-
lingar mellan de gröna stråken. Det 
gröna stråket kan med fördel samordnas 
med lösningar för infiltration och för-
dröjningsmagasin för dagvatten. 

Friytor
Som en följd av exploateringarna kan 
mycket attraktiva med idag svåråt-
komliga delar av planområdet bli mer 
tillgängliga för allmänheten.

För programområdet föreslås det rikligt 
med offentliga platser som gynnar 
mänskliga möten. Ett grönt stråk föreslås 
genom hela området som leder rörelsen 
främst i en nord-sydlig riktning. För att 
öka användningen av stråket krävs gott 
om plats för rekreation som gör att man 
inte bara passerar utan gärna stannar och 
utforskar området. 

Det ska även vara lätt att ta sig till 
stråket, inte enbart inom programområ-
det utan även utanför. 

Det gröna stråket lokaliseras centralt 
inom området för att skapa en god 
tillgänglighet. I södra delen av området 
bryter stråket av villabebyggelsen mot 
flerbostadshusen samt verksamhets-/
handelsbebyggelsen och blir en naturlig 
övergång mellan dessa områden. I norra 
delen bryter stråket av området mot 
åkermarken i öster. 

Jordbruksmark
Brukningsvärd jordbruksmark får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
(MB 3 kap 4 §)

Programförslaget innebär utveckling av 
befintlig tätort, möjliggörande av ett stort 
antal nya bostäder och ny skola, vilket 
utgör väsentliga samhällsintressen. 

Det finns behov av fler bostäder i Färje-
staden, framförallt flerbostadshus. Förtät-
ning av samhället kan inte tillgodose 
hela behovet. En alltför stor förtätning 
riskerar också att ta i anspråk värdefull 
grönstruktur inom samhället. Föreslagna 
flerbostadshus möjliggör ett stort antal 
bostäder i området vilket innebär en god 
hushållning med mark.

Mörbylånga kommun är en jordbruks-
kommun och Färjestaden omgärdas av 
jordbruksmark. Även annan lokalisering 
i anslutning till Färjestaden skulle ta 
i anspråk likvärdig jordbruksmark 
eller jordbruksmark med högre värden. 
Genom föreslagen lokalisering tas ca 15 
ha jordbruksmark i anspråk som redan 
har skurits av genom Åkervägen. Denna 
jordbruksmark är idag delvis obrukad 
och igenväxande.

I den norra delen av planområdet, norr 
om Åkervägen, kommer planprogrammet 
ta i anspråk ca 8 ha åkermark. De västra 
delarna av långsmala skiften i öst-västlig 
sträckning tas i anspråk. Avgränsningen 
av planprogramområdet går i linje med 
och bygger vidare på befintlig bebyg-
gelse i norr. Resterande jordbruksmark 
på berörda skiften, ca 50 ha, kommer att 
kunna fortsätta brukas.
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Nya väganslutningar

         Det ska vara 
         god framkomlighet 
         till Brovägen som
 leder trafikströmmar 
söderut, norrut och
 mot fastlandet”

 

Gator och trafik
För programområdet kommer det att 
krävas nya vägsystem och infarter från 
Åkervägen samt Möllstorpsgatan. Den 
norra delen föreslås ansluta söderifrån 
från Åkervägen samt en anslutning från 
Möllstorpsgatan.

För den södra delen föreslås två nya 
anslutningar från Åkervägen. En mellan 
verksamhets-/handelsområdet och 
flerbostadshusen, samt en mellan skol-/
fritidsområdet och flerbostadshusen.  

Det ska vara god framkomlighet till 
Brovägen som leder trafikströmmar 
söderut, norrut och mot fastlandet.

Utbyggnad av och förbättringar på 
vägarna och eventuella åtgärder i 
korsningar studeras noggrannare i 
detaljplaneskedet. En trafikutredning 
håller på att tas fram i samband med 
detaljplaneläggning av Björnhovda 4:12 
som ska utreda påverkan av en ökad 
trafikmängd samt förslag på åtgärder.

Trafikmängderna bedöms öka till 
följd av föreslagen exploatering. En 
etablering av flerbostadshus beräknas 
medföra en ökning på ca 1040 fordons-
rörelser på dygn och en etablering av 
enbostadshus cirka 152 fordonsrörelser 
per dygn. Detta innebär sammantaget en 
ökning av ca 1192 fordonsrörelser för 
planerade bostäder. Trafikmängderna 
som uppkommer vid övrig användning 
är svårberäknad i ett programskede men 
övriga verksamheter har utfarter mot 
Åkervägen som har kapacitet för den 
planerade trafikbelastningen. 
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Översiktliga bullerberäkningar visar att 
vid framtida uppskattade trafikmängder 
behövs ett avstånd på ca 30 m mellan 
fasad och vägmitt Åkervägen, för att 
klara gällande riktvärden för buller (55 
dBA vid fasad). Om detta inte är möjligt 
bör minst hälften av bostadsrummen i 
en bostad vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasad. Uteplatser bör anordnas 

Befintligt stråk, Gärdesvägen

Befintligt stråk, korsningen Vallmovägen/
Möllstorpsgatan

på lugna innergårdar. Mer detaljerade 
bullerberäkningar behöver göras i detalj-
planeskedet.

Brovägen kommer troligtvis påverkas 
av föreslagen exploatering och åtgärder 
kan behöva göras vid korsningspunkten 
Brovägen/Åkervägen.  

Programförslaget föreslår att befintliga 
stråk/passager utmed Gärdesvägen samt 
stråket vid korsningen Vallmovägen/
Möllstorpsgatan som leder österut sparas. 
Det gröna stråket kopplar samman med 
de befintliga stråk som finns idag som går 
i öst-västlig riktning och skapar möjliga 
motionsrundor. 

Längs med hela Åkervägens sträckning 
föreslås ett gång- och cykelstråk som 
kopplar samman med Järnvägsgatan i 
söder och vidare mot Brovägen i mit-
tersta delen av programområdet. Även 
det gröna stråket inom programområdet 
kan användas för gång- och cykeltrafik 
som kopplar samman med befintliga stråk 
samt leder visare norrut. 

Koppling mot Storgatan
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Planerade dagvattendammar sydöstra delen

Sektion A

Teknisk försörjning
All tillkommande bebyggelse ska 
anslutas till kommunalt vatten- och 
spillvattennät. 

Genom planområdet går ett större dike 
samt en dagvattenledning i den södra 
delen som korsar området österifrån. 
Dagvattendammar bör anläggas intill 
dessa för att utjämna dagvattenflödet.

Dammar bör även anläggas för att 
ta emot dagvatten från de planerade 
hårdgjorda ytorna inom området samt 
utjämna innan det släpps ut i ledning-
arna.  Allt dagvatten ska släppas ut i 
ledning och vidare till Kalmarsund 
då marken inte är genomsläpplig och 
därmed inte lämplig för LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten). 

Om föroreningar släpps ut fungerar även 
dagvattendammarna som fångdammar 
som kan sanera vattnet innan det når 
Kalmar sund.  

Dagvattenutredningar behöver göras i 
kommande detaljplaner för att ta fram 
förslag på storlek och utformning.

Dagvattendammarna kan utformas 
på två olika vis. Antingen som en 
översvämningsbar gräsyta, som kan 
användas som rekreationsyta när det inte 

står vatten eller som en vattenspegel i 
dammarna som alltid är vattenfylld. 

För tillkommande bebyggelse bör brand-
poster utformas med en kapacitet på 600 
l/min och vara belägna på ett längsta 
avstånd på 150 m från nytillkommande 
byggnader.

Tillgänglighet för räddningstjänstens for-
don ska säkras så att slangdragning och 
transport av materiel inte behöver ske 
längre sträckor än 50 meter. Vägstandard 
på nytillkommande eller ändrade vägar 
bör uppfylla KSRR normer. Samråd sker 
med Räddningstjänsten.



34 (36)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl
Området utmed Möllstorpsgatan
Dnr 10/06
SAMRÅDSHANDLING 2015-06-17, rev. 2016-03-22 
GODKÄND 2016-03-22 § 55 

Energi, värme och avfall
Befintliga transformatorstationer, lokala 
ledningar och regionledningen ska beaktas 
i samband med ny vägdragning och 
bebyggelse. Troligtvis kommer två stycken 
nya tranformatstationer behövas vid en 
exploatering. Ett minsta område på 6x6 
meter ska vara fritt från hinder som kan 
försvåra normalt underhåll. Samråd sker 
med nätägaren i detaljplaneskedet.

Individuella lösningar för uppvärmning 
föreslås. Koldioxidneutrala lösningar 
uppmuntras. Möjlighet finns att koppla på 
det kommunala fjärrvärmenätet. 

Befintliga telestationer och teleledningar 
ska beaktas i samband med ny vägdragning 
och ny bebyggelse. Anslutning till tele 
och kommunikation ordnas från närmaste 
telestation. Samråd sker med nätägaren i 
detaljplaneskedet.

KSRR regler för sophantering och tillfart-
svägar ska följas i samband med planlägg-
ning. KSRR är samrådspart i detaljplaner.

Störningar
En förtätning av området kan ge en visuell 
störning för befintlig bebyggelse inom 
planområdet men även för boende längs 
västra sidan av Möllstorpsgatan. Föreslagen 
bebyggelse föreslås dock hålla en relativt 
likvärdig höjd för att smälta in med befintlig 
bebyggelse. 

Planerad bebyggelse i östra delen kan störas 
av trafiken på Åkervägen, varför ny bostads-
bebyggelse bör lokaliseras ca 30 meter från 
Åkervägen för att undvika bullerstörning.  

Administrativa och 
ekonomiska frågor
Möllstorpsgatan har idag enskilt 
huvudmannaskap men när man 
planlägger bör Möllstorpsgatan ingå 
i detaljplanerna och därmed övergå 
till kommunalt huvudmannaskap. 
Framtida allmän platsmark ska ha 
kommunalt huvudmannaskap. 

E ON ansvarar för elledningar. 
Skanova är nätägare i området.

KSRR ansvarar för sophanteringen.

Det finns många markägare i pro-
gramområdet, och kommunen äger 
bara en mindre del. Detta innebär 
att exploateringar och planläggning 
måste bekostas av privata exploatö-
rer. Respektive exploatör ansvarar 
för och bekostar utbyggnaden av 
föreslagna exploateringar. Hur 
arbetet ska utföras kan regleras i ett 
exploateringsavtal i samband med 
detaljplaneläggning mellan kom-
munen och exploatören.

Kostnad för planprogram inklusive 
utredningar faller på Kommunstyrel-
sen. 

Följande utredningar kan bli aktuella:

- Arkeologisk utredning

- Geoteknisk undersökning

- Trafikutredning

- Dagvattenutredning

- Trädinventering
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Tidplan för genomförande
För Björnhovda 4:12 och del av 
Björnhovda 22:135 finns en inkommen 
ansökan att detaljplanelägga för skolän-
damål. Kommunstyrelsen har ställt sig 
positiv till att påbörja planläggning. 
Inom programområdet finns även tre 
stycken planansökningar på fastigheterna 
Björnhovda 5:10 och 5:15 som väntar på 
planprogrammet som underlag. 

Övriga föreslagna utbyggnadsområden 
saknar konkreta uppdrag till kommunen. 
Fastighetsägare äger rätten att ansöka om 
planläggning. 

Kostnaderna för detaljplaneläggning 
bekostas av exploatören. 

Det fortsatta planarbetet kommer 
delas upp i en etappindelning med flera 
detaljplaner, förslagsvis 3-4 stycken. 
Etappindelningen måste baseras på en 
fungerande infrastruktur. 

Konsekvenser av planens 
genomförande
Vid en exploatering tas jordbruksmark 
i anspråk. Marken söder om Åkervägen 
är dock redan avskild från resterande 
åkermark öster om programområdet efter 
byggnationen av Åkervägen. 

Som en följd av exploateringarna kan 
mycket attraktiva med idag svåråt-
komliga delar av planområdet bli mer 
tillgängliga för allmänheten ur rekrea-
tionssynpunkt. 

Förslaget ger möjlighet till attraktivt, 
varierat boende med bra pendlingsav-
stånd till Kalmar.  

Föreslagen bebyggelse kommer leda till 
en trafikökning, främst på Åkervägen 
men som har kapacitet för den planerade 
trafikbelastningen. Även en viss ökning 
sker på Möllstorpsgatan, främst från 
villabebyggelsen i väster. 

Brovägen kommer troligtvis påverkas 
av föreslagen exploatering och åtgärder 
kan behöva göras vid korsningspunkten 
Brovägen/Åkervägen.

En ökad andel hårdgjorda ytor leder 
till behov av lösningar för att ta emot 
dagvatten. Dagvattendammar bör anläg-
gas dels för att ta dagvatten från planerad 
bebyggelse men även för att utjämna 
innan det släpps ut i ledningarna. 

Medverkande
Planprogrammet har upprättats av 
Rebecka Olsson i samarbete med berörda 
tjänstemän i kommunen.
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