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Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl  

Vad är en samrådsredogörelse? 

I Samrådsredogörelsen sammanställer kommunen alla de synpunkter, tankar och idéer 

som inkommit från privatpersoner, föreningar och myndigheter under samrådet, så 

kallade yttranden. I dokumentet redovisar också kommunen sin syn på de inkomna 

yttrandena. 

Planprogrammet har varit på samråd under tiden 2018-01-03 – 2018-02-12 med 

samrådsmöte 2018-01-17 och 2018-02-01 tillsammans med möjligheten till spontana 

besök för samtal med tjänstemän och politiker. Beslut att godkänna planen för samråd 

togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2017-12-21 § 168. 

Vad innehåller en samrådsredogörelse? 

Under rubriken Inkomna skrivelser i vänsterkolumnen finns inkomna yttranden. 

Under rubriken Kommunens kommentarer i högerkolumnen redovisas kommunen 

syn på det inkomna yttrandet. I slutet finns gemensamma punkter, en sammanfattning 

av kommunens utlåtande och en lista över revideringar. 

 

Inkomna skrivelser Kommunen kommentarer 

180306 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut  

2018-03-06 § 49 

 

l. Yttrande daterad den 14 februari 2018, 

godkänns. 

 

Protokollsanteckning  

Centerpartiet ställer sig bakom 

kommunstyrelsens yttrande i de delar som 

överensstämmer med partiets egna och 

övriga synpunkter som inte berörs i 

Centerpartiets yttrande. 

Noteras. 

Centerpartiets yttrande återfinns på sid 29. 
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Protokollsanteckning  

Moderaterna har som parti nyttjat 

möjligheten att lämna ett yttrande till Miljö- 

och byggnadsnämnden på planprogrammet 

för Färjestaden l: 153 m. fl. Detta yttrande 

överensstämmer till stora delar med 

yttrandet som ligger som förslag till 

kommunstyrelsen, men inte i allt. Vi vill 

därför lägga en protokollsanteckning till 

handlingarna där vi förklarar att vi stödjer 

förslaget till yttrande i alla de delar där vårt 

eget yttrande inte har andra 

förslag/synpunkter. 

Noteras. 

Moderaternas yttrande återfinns på sid 31. 

Yttrande daterat 14 februari 2018  

Gator och trafik  

Väg 943 är mycket viktig för 

kommunikationerna mellan Mörbylånga 

och Kalmar, för pendlare, transporter och 

kollektivtrafik. Dessutom har Färjestadens 

hamn en viktig funktion som reservfärjeläge 

om Ölandsbron stängs av under en längre 

tid. 

 

Förvaltningen ser med tillfredsställelse att 

intentionerna i detta förslag till planprogram 

innebär att Brovägen behålls i sin 

nuvarande sträckning. Detta då vägen är så 

viktig kommunikationslänk för trafik till 

och från Mörbylånga/södra Öland. Vägen är 

en allmän statlig väg vilket innebär att den 

är öppen för all trafik. Därför är det svårt att 

styra om exempelvis tung trafik till andra 

längre vägsträckningar genom Färjestaden. 

 

Alla förändringar av Väg 943 måste 

genomföras i samråd med Trafikverket som 

är huvudman. Kommunen förhandlar för 

närvarande med Trafikverket om att ta över 

huvudmannaskapet för Storgatan, Gamla 

Storgatan och Brandstationsgatan, vilket 

underlättar framtida förändringar av dessa. 

Noteras. 

Kommunen har samrått med Trafikverket i 

frågan se Trafikverkets yttrande sid 16. 

Generellt kan sägas att norr om Södra 

hamnplan är det idag mer trafik än på 

Runsbäcksvägen söder om Södra 

Hamnplan. Intentionerna i planprogrammet 

ger ett antal nya bostäder/verksamheter som 

även de genererar fler trafikrörelser. Därför 

är förvaltningen mycket tveksam till att ta 

Se gemensam punkt 1. 
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bort cirkulationsplatsen vid Norra 

hamnplan. En cirkulationsplats sänker 

hastigheten och gör det lättare för trafik från 

anslutande vägar att komma ut på Brovägen 

samt möjliggör säkra passager för 

fotgängare. 

Cirkulationsplatsen vid Södra hamnplan är 

möjlig att ta bort under förutsättning att 

Gamla Storgatan görs om till gång- och 

cykelväg, enligt planprogrammets 

intentioner. 

Se gemensam punkt 1. 

Om Gamla Storgatan görs om till gång- och 

cykelväg påverkar detta den framtida 

möjligheten att som idag under kortare 

tidsrymd stänga av Brovägen mellan de två 

cirkulationsplatserna (Färjestadens marknad 

och andra evenemang). 

Möjligheten finns att tillfälligt leda om 

trafiken över Järnvägsgatan, Äppelvägen 

och Åkervägen. 

Idag saknas en säker övergång på den södra 

delen av Brovägen mellan Norra och Södra 

hamnplan. En sådan borde vara möjlig att 

genomföra både ytmässigt och estetiskt, 

exempelvis med refug mellan körfälten som 

ger ett viloutrymme för korsande 

fotgängare. Ett förslag till utformning av en 

sådan övergång tas fram i samarbete med 

Trafikverket 

Se gemensam punkt 2 

I förslaget till planprogram behålls 

korsningen Storgatan-Brovägen. I fortsatt 

arbete med detaljplanering bör korsningens 

utformning detaljstuderas i samarbete med 

Trafikverket 

Noteras. 

Även KLT bör vara en part i 

detaljutformningen av korsningen eftersom 

önskemål finns att flytta upp och samordna 

busshållplatser företrädelsevis i närheten till 

ett fungerande torg. 

Handlingarna revideras. 

Flera av de nya gatorna ligger på mark som 

inte kommunen har rådighet av och 

påverkar även nuvarande byggnader. Ett 

gatunät enligt intentionerna i 

planprogrammet kan inte genomföras innan 

kommunen blir rådig över mark/byggnader, 

vilket kan ta lång tid och medföra stora 

kostnader. 

Planprogrammet ger inga juridiska 

möjligheter eller skyldigheter. 

Kommunen behöver dock inte vara rådig 

över marken för att en detaljplan ska kunna 

genomföras. Genomförandefrågor löses 

vanligtvis med exploateringsavtal när 

Mörbylånga kommun inte äger eller har 

rådighet över marken. Det finns ytterligare 

möjligheter att lösa markfrågor vid ett 

genomförande. 

Då Färjestaden numera är en sommarstad 

och kommunen önskar få hit fler 

Kommunen kan inte sträva efter stora 

gaturum som är tillfyllest på sommaren 
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cykelturister kan man tänka sig att man 

genom centrala Färjestaden anlägger ett 

brett gång- och cykelstråk med delade 

körfält, ett för cyklister och ett för 

fotgängare. Olika trafikantgrupper som 

samsas på en smalare gång- och cykelväg 

ger otrygghet och en risk för olyckor. 

eftersom dessa gaturum kan upplevas som 

öde och svårdefinierade de tider på året när 

inte fullt lika många personer rör sig ute i 

Färjestaden. 

Gång- och cykelvägar kan vara separerade 

utan att de behöver vara särskilt breda och 

stora rum kan indelas i mindre som kan ha 

olika funktioner sommartid och vintertid. 

Förvaltningen anser att möjliggöra en 

långsiktig trafiklösning är att kommunen 

fortsätter arbeta får en "Förbifart 

Färjestaden" placerad mellan Skogsby och 

Färjestaden. Detta skulle minska trafiken i 

Färjestadens centrum och ge kommunen 

bättre möjlighet än i dag att utveckla detta 

till ett levande centrum med stadsmässighet, 

och kanske till och med kunna överta 

huvudmannaskapet får hela eller delar av 

Väg 943 i centrala Färjestaden. 

Enligt trafikutredning (Ramboll 2017-11-

17) skulle en sådan förbifart ge mycket små 

effekter på genomfartstrafiken genom 

Färjestaden. 

Se Länsstyrelsens yttrande sid 8. 

För att minska genomfartstrafiken genom 

centrala Färjestaden, kan större förbättringar 

på Väg 136 och på nedfarten till 

Mörbylånga göras. Detta medför att denna 

vägsträckning, blir mer attraktiv att välja för 

trafik från och till Mörbylånga. Denna 

lösning innebär troligen att Väg 943 blir 

kvar genom centrala Färjestaden. 

Enligt trafikutredning (Ramboll 2017-11-

17) kan det vara idé att fokusera på kända 

tunga transporter och underlätta 

framkomligheten för dessa utanför tätorten 

med åtgärder utmed väg 136 och val av 

placering av förbifart Mörbylånga kyrkby. 

Förvaltningen föreslår att Plan- och 

byggverksamheten ser över förslaget till 

kvartersstruktur/gatunät efter ovanstående 

synpunkter. 

Noteras. 

Planprogrammet justeras så att 

cirkulationsplatsen vid norra hamnplan kan 

bevaras och en ny cirkulationsplats kan 

anordnas vid Järnvägsgatan. 

Övrig kvartersstruktur bibehålls enligt 

samrådsförslaget eftersom den möjliggör ett 

öppet gatunät med lagom stora kvarter. 

Strukturen ska fungera vägledande i 

kommande detaljplan/er. 

Handlingarna revideras. 

Vatten och Avlopp  

I samband med att Brovägen byggdes om 

och bebyggelsen på Norra hamnplan 

uppfördes, investerades även större summor 

i kommunens va-nät. I grönområdet i 

anslutning till cirkulationsplatsen vid Norra 

hamnplan byggdes då en ny 

avloppspumpstation för att försörja framtida 

ny bebyggelse i Färjestadens centrum. 
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Pumpstationen innehåller även ett 

reservkraftverk för att undvika bräddningar 

av avloppsvatten till Kalmarsund. 

Pumpstationen och va-ledningarna utfördes 

efter det då gällande planprogrammet 

"Färjestaden 20-hundra". 

I planprogrammets förslag till ny 

kvartersbildning, ligger ovan nämnda 

pumpstation och huvudledningar genom det 

nya kvarteret mellan Köpstaden och Norra 

hamnplan, vilket innebär att en stadsmässig 

byggnation är svår att genomföra p.g.a 

befintliga va-anläggningar. 

Kommunens tankar om Färjestadens 

potential att utvecklas till en levande tätort 

och hur stort behovet av bostäder är har 

förändrats mycket sedan 2001. 

Det nya planprogrammet redovisar en 

struktur som ska vara vägledande för 

kommande detaljplan/er. Det finns flera 

möjligheter att samordna intentionerna i 

planprogrammet med befintlig anläggning. 

 
Illustration av ett av flera sätt att samordna 

planprogrammets intentioner med 

bevarandet av befintlig anläggning. 

En fråga som inte var aktuell när 

planprogrammet Färjestaden 20-hundra 

togs fram var hur framtida klimatscenarier 

påverkar den befintliga infrastrukturen. 

Denna nya aspekt kan innebära att 

pumpstationen behöver flyttas eller göras 

om på sikt på grund av höjda 

grundvattennivåer.  

 

Kvartersstruktur och eventuell 

möjlighet/kostnad får att flytta dessa och 

eventuellt andra va-anläggningar i centrum 

Noteras. 

På grund av höjda grundvattennivåer kan 

det på sikt bli aktuellt att göra åtgärder på 
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bör utredas. Frågan bör noteras i 

planprogrammet 

befintliga va-anläggningar. Frågan utreds i 

kommande detaljplan/er. 

Klimatanpassning och dagvatten  

Delar av centrala Färjestaden ligger på 

utfyllda områden. Stora delar av fyllningen 

kan antas vara gjord med stora stenar och 

block. Detta innebär att grundvattennivån i 

dessa områden sannolik bestäms av 

vattennivån i Kalmarsund. När 

klimatpåverkan höjer vattennivån i 

Kalmarsund, kan det innebära att högre 

grundvattennivåer inom vissa områden 

måste tas om hand genom att sänka 

grundvattennivå med dräneringar. 

Nuvarande dagvattennät måste separeras 

från Kalmarsund, innan vattennivåerna 

stiger. Vid stor eller långvarig nederbörd 

måste också regnvatten kunna tas om hand 

och avbördas till Kalmarsund. Speciellt som 

regnintensiteten förväntas öka på grund av 

klimatförändringen. 

För att kunna avbörda grundvatten, 

dagvatten och ytvatten kommer med största 

sannolikhet några nya 

dagvattenpumpstationer behöva anläggas i 

centrala Färjestaden, senast i samband med 

att "klimatvallen" anläggs. 

 

Omfattningen bör utredas vidare och en 

bedömning av kostnaderna bör göras. 

Frågan bör noteras i planprogrammet 

Frågan är utredd i den omfattning som är 

möjlig i det här skedet. 

Beroende på hur arbetet med detaljplan/er 

utvecklas är det möjligt att kommunen 

ytterligare behöver utreda konsekvenserna 

av, de enligt scenarier troliga, klimat- och 

översvämningsriskerna. 

Beroende på åtgärder i samhällets östra 

delar behövs mer eller mindre utrymme 

skapas för dagvattenanläggningar i väster, 

inom programområdet. Hanteringen av 

dagvatten behöver därför belysas i ett större 

perspektiv än enbart inom programområdet. 

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta 

fram en dagvattenplan för att utarbeta ett 

planeringsunderlag som är till gagn för hela 

kommunen. 

Eftersom många okända faktorer påverkar 

kostnaderna, är det svårt att på ett riktigt 

sätt bedöma kostnader i detta skede. Men ca 

12 av beräknade 75 miljoner kan behöva 
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läggas på ett väl fungerande 

dagvattensystem inom programområdet. 

Kommande detaljplan behöver reda ut 

ansvars- och kostnadsfördelning för ett 

genomförande. 

Byggnation och genomförandefrågor  

Mörbylånga kommun och Mörbylånga 

Bostad AB (MBAB) är markägare i södra 

delen av programområdet. Om kommunen 

eller MBAB ska kunna exploatera eller sälja 

mark med förtjänst som senare kan komma 

planområdet tillgodo i form av 

infrastrukturinvesteringar måste: 

 

En hög exploateringsgrad och högre 

byggnadshöjder tillåtas för området söder 

om Storgatan. 

Se gemensam punkt 3. 

Viss bostadsbebyggelse och högre 

byggnader kunna tillåtas på Södra hamnplan 

för att möjliggöra fortsatt utveckling av 

området. Bostäder och en högre 

exploateringsgrad är en förutsättning för få 

ihop ekonomin vid en nybyggnad, som kan 

ge befintliga verksamheter en möjlighet att 

expandera till en rimlig hyresnivå. 

Den demokratiska processen har tydligt 

utvisat att bostäder på södra hamnplan inte 

är önskvärt. 

Södra delen av Granudden mot Brovägen 

mellan den gamla och nya infartsvägen 

borde kunna exploateras med bostäder. 

Detta bör kunna ske utan att störa den 

öppna vyn mot Kalmarsund. 

Den demokratiska processen har tydligt 

utvisat att bostadsbebyggelse väster om väg 

943 inte är önskvärt. 

I stora delen av den norra delen av 

planprogrammet är inte kommunen rådig 

över den byggbara marken, utan den ägs av 

privata markägare. För att kunna genomföra 

planprogrammet bör någon form av 

avsiktförklaring/avtal upprättas mellan 

kommunen och markägare/exploatörer. 

Dessa avsiktförklaringar/avtal bör hantera 

genomförandet och fördelning av kostnaden 

för ny erforderlig infrastruktur inom 

området. 

I samband med detaljplanen antagande 

tecknas exploateringsavtal med exploatörer. 

Planprogrammet måste med andra ord vara 

mer flexibelt avseende bebyggelsetyp, 

exploateringsgrad och byggnadshöjd. 

Planprogrammet reglerar inte 

bebyggelsetyp, exploateringsgrad eller 

byggnadshöjd. 
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En exploateringskalkyl avseende bedömda 

kostnader och intäkter för kommunen bör 

göras. Frågan bör noteras i planprogrammet 

och en exploateringskalkyl bör göras i ett 

tidigt skede av fortsatt arbete. 

Eftersom planprogrammet redovisar 

strukturer för kommande bebyggelse för 

Färjestaden innebär en exploateringskalkyl i 

detta skede en mycket stor osäkerhet. 

Kommunens bedömer att en kalkyl kan tas 

fram först när förslag på 

exploateringsgraden finns framtagna. 

180214 Länsstyrelsen  

Allmänt  

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens 

arbete med att ta fram ett planprogram för 

Färjestaden. 

Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen 

att programförslaget i stort håller hög 

kvalitet. Planen 

kommer att vara ett viktigt bedömnings- 

och beslutsunderlag för Färjestadens 

utveckling. Ett flertal möten i olika former 

har genomförts för att allmänheten ska 

kunna ta del av den samlade kunskapen om 

tätorten och få en samsyn om hur orten ska 

utvecklas vilket är lovvärt. 

Ytterligare utredningar har tagits fram och 

flera av Länsstyrelsens synpunkter från 

samrådsyttrande 

2016-12-02 har tillgodosetts. Vissa 

synpunkter kvarstår dock enligt nedan. 

En del aspekter kommer också att kräva 

närmare underlag och värdering i 

kommande detaljplanering 

och prövning, vilket kommunen också 

pekar på i planförslaget. 

 

Riksintressen  

Riksintresse 3 kap  

Programområdet omfattar riksintresse för 

sjöfart enligt 3 kap 8 § MB, Reservfärjeled, 

sträckan Omböjningen till Färjestaden med 

farledsklass 2. Farleden sträcker sig rakt 

västerut från Färjestadens 

hamn. Länsstyrelsen vill framhålla 

betydelsen av att hänsyn ska tas, så att 

planerade åtgärder ej inkräktar på sjöfarten 

eller försämrar sjöfartens framkomlighet, 

tillgänglighet eller säkerhet. 

 

Noteras.  
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Riksintresse 4 kap  

Öland är i sin helhet av riksintresse för sina 

natur- och kulturvärden. Turismen och det 

rörliga friluftslivets intressen ska särskilt 

beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för 

rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB 

riksintresse obruten kust. Riksintresset 

syftar främst till att skydda bad camping 

och övriga rekreationsintressen utmed 

kustbandet. Länsstyrelsen instämmer i 

kommunens ställningstagande att 

programområdet ligger inom Färjestadens 

tätort och uppfyller därmed kravet för 

undantag från bestämmelserna. 

Noteras.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

samt dagvattenhantering 

 

Kommunens ambition är att ta fram en enda 

detaljplan, kanske två, för hela det 

föreslagna planprogramsområdet, vilket 

naturligtvis är en stor och spännande 

utmaning. Den stora fördelen med få 

detaljplaner är att kunna diskutera 

övergripande helhetslösningar kring t ex 

infrastruktur, dagvattenhantering och 

klimatanpassningsåtgärder som t ex en 

skyddsvall osv vilket ger möjligheten att 

reglera genomförandet av nödvändiga 

åtgärder i kommande detaljplan/-er. 

Samtidigt kan det vara komplext med för 

stora detaljplaner utifrån andra aspekter. 

 

Länsstyrelsen hade helst sett en 

miljökonsekvensbeskrivning till detta 

planprogram eftersom det famnar stora 

frågor med flera konsekvenser, som 

behöver bedömas samlat. Dock är det 

positivt att utredningar och beskrivningar 

gjorts kring MKN vatten, 

dagvattenhantering och klimatanpassning 

samt att åtgärder för att stävja 

konsekvenserna skrivits in i 

planprogramskartan, även om det inte i 

laglig mening har någon status. Om det 

skulle vara så att flera detaljplaner (fler än 

en eller två) skulle tas fram måste ett flertal 

övergripande insatser på något sätt lösas 

innan detaljplaneläggningen för att enligt 

lag stadfästa vem som ska göra vad, vilket 

sedan regleras i varje respektive detaljplan 

Enligt miljöbedömningen kan en 

miljökonsekvensbeskrivning behöva 

upprättas för en detaljplan som reglerar 

klimatskyddet. 

Kommunen har mycket svårt att säkra 

åtgärder för dagvatten utanför 

detaljplaneområdet. Men arbetet är påbörjat 

med en dagvattenplan som ska tas fram som 

ett tematiskt tillägg till översiktsplanen där 

övergripande åtgärder beskrivs. 
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som t ex en skyddsvall. En skyddsvall 

skyddar mot havsnivåhöjning men kan 

också ställa till problem i form av inkapslat 

vatten nära bebyggelsen vid extrema 

skyfall, vilket är viktigt att komma ihåg i 

samband med framtida dagvattenhantering 

(se vidare avsnitt om klimatanpassning och 

risk för inkapsling). Viktigt i sammanhanget 

är också att hålla koll på samhällsnyttiga 

funktioner som pumphus, 

transformatorstation men också större 

backventiler, bräddningspunkter, 

lågvattenpunkter, flödesriktningar, 

vattendelare osv inom samt närliggande 

områden till planprogramsområdet. Vid 

stränder i södra delen av programområdet 

föreslås öppning i föreslagen skyddsvall så 

att vatten kan passera, för att undvika 

inkapsling, vilket är bra vid avvattning men 

för dagvattenhantering i normalfallet måste 

dagvatten också fördröjas och renas innan 

det går ut i Kalmarsund, hur är detta tänkt 

att lösas? Förhoppningen är att flera av 

dessa vattenkvalitetsfrågor delvis kommer 

att kunna besvaras och utvecklas vidare i 

den blågröna strukturplan som kommunen 

håller på att ta fram för 

planprogramsområdet. 

Hälsa och säkerhet  

Buller  

Bullerutredningen för planen gjordes innan 

ikraftträdandet av sommarens förändrade 

riktvärden för trafikbuller vid bostäder. 

Detta innebär att förutsättningarna för 

bostadsbyggande i närheten av trafikerade 

vägleder underlättas något, men med 

hänsyn till invånarnas hälsa ser 

Länsstyrelsen gärna att ambitionerna att 

begränsa deras exponering är fortsatt höga 

från kommunens sida. 

Noteras. 

Av bullerutredningen att döma verkar risken 

som störst att utsättas för höga 

trafikbullernivåer i byggnader i norra delen 

av Lokstallgatan. Att upprätta bostäder på 

den nordvästra sidan av gatan kan därför 

vara svårt med tanke på avsaknaden av 

skyddade sidor och utrymme för uteplats. 

Samtidigt kan de höga bullernivåerna göra 

Noteras. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 

Datum 

2019-06-17 

Dnr 

16-396 

Sida 

11(63) 

 

 

 

det olämplig eller åtminstone problematiskt 

att bedriva skolverksamhet i byggnader i 

den nordöstra sidan av gatan. 

Miljöfarliga verksamheter/Förorenade 

områden 

 

Länsstyrelsen ser att kommunen har utrett 

föroreningssituationen inom planområdet 

och tagit ett helhetsgrepp. Kommunen 

behöver, som det framgår i länsstyrelsens 

tidigare samrådsyttrande, precisera valda 

åtgärdsmål som ska gälla på planområdet i 

planbeskrivningen. Det framgår i 

behovsbedömningen kommunens tankar 

angående förorenade områden, dessa 

behöver utvecklas i kommande 

detaljplaneprocesser. 

Noteras. 

Farligt gods  

Planprogrammet saknar ett avsnitt som 

hanterar frågan om farligt gods förkommer 

inom området. Farligt godstransporter kan 

medföra risker för hälsa och säkerhet som 

måste beaktas i den fysiska planeringen. 

Rekommenderad väg för farligt gods är väg 

136.  

Noteras. 

Ett avsnitt som redovisar farliga 

godstransporter införs. 

Handlingarna revideras.  

Klimatanpassning  

Vid fysisk planering i områden där det 

föreligger risker för översvämning är det 

extra viktig att se över om det finns andra 

risker som kan uppstå som följd av/eller i 

kombination med översvämningar. Det kan 

finnas lokala förutsättningarna som behöver 

granskas vid nyexploateringar för att 

bedöma områdets lämplighet för etablering. 

Vid planering är det också viktigt att 

identifiera samhällsviktiga verksamheter 

och kritiska beroenden, som exempelvis 

utrymningsvägar, el och vatten. Förslaget 

att bygga en vall längs strandlinjen eller i 

dess närhet för att skydda planområdet från 

stigande havsvatten innebär att man måste 

värdera riskerna utifrån flera aspekter. 

Noteras. 

Avsnittet om översvämning utökas för att 

även omfatta påverkan på infrastruktur 

till följd av skyfall och höjda grund-

vattennivåer. 

Handlingarna revideras. 

Planeringshorisont  

I länsstyrelsens rekommendationer utgår vi 

från år 2100 för nybyggnationer av 

bostadsbebyggelse, samhällsviktiga 

verksamheter och kritiska beroenden. 

Nybyggnationer av bostadshus, riskobjekt 

Kommunen presenterar sin 

planeringshorisont, år 2100, under rubriken 

Hälsa och säkerhet, Översvämning. 

Handlingarna revideras. 
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och samhällsfunktioner av betydande vikt 

bör lokaliseras till områden som ligger 2,8 

meter över 1990 års medelvattennivå (RH 

2000). Nivån 2,8 meter gäller under 

förutsättning att man inte vidtar någon 

klimatanpassningsåtgärd som gör att 

riskbedömningen blir annorlunda. Det kan 

också finnas skäl att ha en annan 

planeringshorisont än år 2100. Väljer man 

att ha en kortare planeringshorisont än de 

rekommenderade måste det framgå varför 

man avviker från rekommendationerna, 

samt vilka åtgärder man avser vidta för att 

undvika den ökade översvämningsrisken.  

 

Att bygga en skyddsvall mot stigande 

havsvatten är en typ av 

klimatanpassningsåtgärd. Enligt gällande 

klimatmodeller är det framförallt efter 2050 

man kan se skillnader i hastigheten för 

havsnivåhöjningar. Risken med att skjuta på 

anläggandet av skyddsåtgärder är att 

byggnationer kommer till stånd, men inte de 

planerade skyddsåtgärderna. Om man väljer 

att skjuta på de huvudsakliga 

vallbyggnationerna fram till dess måste man 

visa på hur man tänkt garantera att 

byggnationerna genomförs 2050, samt även 

planera för den havsnivåhöjning som 

förväntas ske fram till 2050 med samma 

riskvärdering som för en längre 

planeringshorisont. I dagsläget är det något 

oklart om det går att skjuta på en åtgärd som 

ska utföras vid ett senare tillfälle, eller först 

efter ett visst förhållande inträffat. Det finns 

två rättsfall som kan vara aktuella. I ett 

rättsfall i Helsingborg accepterade 

regeringen att ombyggnation fick ske även 

innan skyddsåtgärder var på plats. Här 

betonade regeringen dock att eftersom det 

var ett begränsat område kunde detaljplanen 

godtas trots att det inte var klarlagt vilka 

åtgärder som skulle komma att vidtas trots 

en stor översvämningsrisk. Det andra fallet 

var ett ärende för Vellinge kommun där 

regeringen tog beslut i motsatt riktning. 

Kommunen har för avsikt att säkra 

genomförandefrågor och mark för ett 

klimatskydd i detaljplan.  

I det fall klimatskydd och tillkommande 

bebyggelse ingår i samma detaljplan finns 

möjligheten att styra utbyggnadstakten av 

ny bebyggelsen i förhållande till 

klimatskyddet. 

Risk för inkapsling  

Klimatförändringarna förväntas förutom 

stigande havsvatten även ge en ökad 

Kommunen har beställt en 

översvämningskartläggning som redovisar 
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nederbörd som allt oftare kommer i form av 

skyfall. Förutom att stänga ute havsvatten 

riskerar en vall mot havet att stänga inne 

dagvatten. En utredning som inkluderar en 

skyddsvall måste visa på hur man hanterar 

riskerna för inkapsling av dagvatten. 

Utredningen måste visa på vilka flödesvägar 

vattnet tar vid kraftig nederbörd samt 

utifrån olika återkomsttider för nederbörd. 

Vid planering för dagvattenhantering är det 

viktigt att planera för grönytor, dammar och 

ytor som kan magasinera regnvatten. 

Hårdgjorda ytor kanaliserar och leder orenat 

dagvatten med risk för översvämning och 

risk för att orenat vatten går rakt ut i 

Östersjön vid kraftiga skyfall. 

konsekvenserna av skyfall både med och 

utan inkapslingseffekt. 

Kartläggningen är inte klar innan 

planprogrammet godkänns men arbetas in i 

kommande detaljplan/er. 

Strandskydd  

Strandskydd återinträder antingen om ett 

område upphör att omfattas av detaljplan 

eller om en detaljplan ersätts med en ny 

detaljplan. Detta innebär att strandskydd 

kommer att gälla inom de områden där 

kustskydden föreslås - Norra, Hamnen och 

Södra. I den norra delen består alternativen 

för kustskydd av vall, i hamnen av mur på 

kaj och höjning av väg och i den södra 

delen vall/höjning av väg. Inom 

strandskyddat område föreslås även 

exploatering för bostäder och en större 

brygga med kallbadhus vid piren vid Södra 

hamnplan. Kommunen behöver i 

kommande detaljplaner visa på 

konsekvenserna och särskilda skäl för 

upphävande eller dispens från 

strandskyddet. 

Noteras. 

Upplysningar/Rådgivande  

Vattenverksamhet  

De åtgärder som ska utföras inom 

vattenområden kräver tillstånd eller 

anmälan enligt 11 kap. 9 respektive 9 a §§ 

MB. I 19 § förordningen (1998:1388) 

vattenverksamhet m.m. finns de 

anmälningspliktiga åtgärderna listade. 

Noteras. 

Handlingarna revideras.  

Trafik och kommunikationer  

Kommunen har tagits fram en översiktlig 

trafikutredning där 6 olika sträckningar 

redovisas för att minska barriäreffekten av 

Noteras. 
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genomfartstrafiken genom de centrala 

delarna av Färjestaden. Planprogrammet 

föreslår alternativ 1 vilket innebär att väg 

943/Brovägen behåller dagens funktion men 

att åtgärder vidtas för att minska 

barriäreffekten för fotgängare och cyklister. 

Länsstyrelsen anser, liksom Trafikverket att 

flera av de alternativa sträckningarna som 

redovisas leder till att man förskjuter 

barriäreffekter, buller m.m. till andra delar 

av samhället. Dragningen av alternativen 5 

och 6 skulle dessutom innebära stora 

ingrepp i landskapet och intrång i områden 

med höga natur- och kulturvärden. 

Natur  

I kommande detaljplan/-er ska åtgärder 

inom naturmark föregås av en 

naturinventering för att belysa om hotade 

arter och dess livsmiljöer kommer påverkas. 

Exempelvis hur kommer den planerade 

skyddsvallen att påverka den biologiska 

mångfalden? 

Frågan är en av många som kan vara aktuell 

att behandlas i en eventuell MKB för 

klimatskyddet i samband med 

detaljplaneläggning. 

Avgränsningssamråd kommer i det fall en 

MKB behövs ske med Länsstyrelsen. 

Kulturmiljö  

Länsstyrelsen anser att planprogrammets 

ställningstaganden överlag är väl avvägda 

med hänseende till områdets 

kulturmiljövärden. Den kulturhistoriska 

inventeringen kan i flera avseenden utgöra 

ett stöd, både i den fortsatta 

detaljplaneläggningen och i 

bygglovhanteringen. De kulturhistoriska 

värderingar som görs för enskilda 

byggnader i inventeringen är dock ojämna. 

Vissa byggnader sägs ha bevarandevärde, 

för andra framgår detta inte. Istället beskrivs 

enskilda kulturhistoriska kvaliteter hos 

byggnaderna och i några fall ges 

rekommendationer för framtida åtgärder. 

Det är önskvärt att planprogrammet 

tydligare redovisar vilka byggnader som bör 

bevaras och hur byggnadernas kulturvärden 

kan säkerställs i kommande detaljplaner, 

d.v.s. exempelvis genom skydds- eller 

varsamhetsbestämmelser. 

Noteras. 

Handlingarna revideras. 

Några byggnader inom planområdet är i 

gällande detaljplaner försedda med 

skyddsbestämmelser (k, q), vilket noteras 

Noteras. 

Handlingarna revideras. 
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under respektive detaljplan. Detta hade även 

kunnat redovisas under ”Förutsättningar; 

Kulturhistoria/Kulturmiljö” då det tydligt 

visar kommunens tidigare 

ställningstaganden. 

Social hållbarhet  

Länsstyrelsen anser att kommunen har 

behandlat de sociala frågorna på ett bra sätt. 

Ambition att nå social hållbarhet framhålls i 

planen. Kommunen har bjudit in olika 

organisationer till samråd och berett dessa 

möjligheter att inkomma med synpunkter 

via utskick och annonser. Kommunen har 

även anordnat en rad möten i olika former 

för att kunna ta del av den samlade 

kunskapen om tätorten och få en samsyn om 

hur orten ska utvecklas. 

 

Övrigt  

Strandskydd  

Texten på sid 72 i planbeskrivningen och 

sid 5 i miljöbedömningen avseende 

strandskyddets återinträde behöver ändras. 

Strandskydd återinträder inte när en 

detaljplan ändras utan när ett område 

upphör att omfattas av detaljplan eller om 

en detaljplan ersätts med en ny detaljplan. 

Även texten om strandskyddets omfattning 

utmed kusten behöver ändras; utmed Ölands 

kust gäller differentierat strandskydd mellan 

100 och 300 meter. 

Noteras. 

Handlingarna revideras. 

Redaktionellt  

Teckenförklaring saknas till ledningskartan 

på s 34 i planprogrambeskrivningen. 

Noteras. 

Teckenförklaring införs. 

Handlingarna revideras.  

180122 Lantmäteriet  

Ingen erinran. Noteras. 

180124 Trafikverket  

Trafikverkets utgångspunkter   

Trafikverkets synpunkter utgår från verkets 

väghållaransvar för vägarna 943 (Brovägen 

och Runsbäcksvägen), 951 (Storgatan), 952 

(Gamla Storgatan) och 953 

(Brandstationsgatan). Den senare är på 

Noteras. 

Handlingarna rättas. 
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kartan sid. 25 felaktigt angiven såsom 

kommunal vilket måste justeras. Yttrandet 

utgår även från att Färjestadens hamn utgör 

beredskapsfärjeläge för de fall Ölandsbron 

blir obrukbar. 

För vägarna Storgatan, Gamla Storgatan 

och Brandstationsgatan finns en långt 

framskriden diskussion om att kommunen 

ska ta över väghållningsansvaret för dessa 

vägar. Trafikverket anser att ett kommunalt 

övertagande är en förutsättning för att delar 

av planprogrammet ska kunna förverkligas.  

Kommunen har tecknat ett avtal om 

förändrat väghållaransvar för nämnda vägar 

med Trafikverket Region Syd. Frågan 

behandlas nu centralt i Trafikverket. 

Handlingarna revideras. 

Trafikverkets syn på väg 943 är att den har 

en viktig funktion. Vägen ingår i det 

funktionellt prioriterade vägnätet som 

pendlings- och transportstråk mellan 

kommuncentrumen Mörbylånga – Kalmar 

samt att den utgör en viktig led för lokal 

trafik och Färjestadens handel och 

näringsliv. 

Noteras. 

Kommunen delar trafikverkets syn på väg 

943. 

Trafikverkets synpunkter  

Den trafikutredning som bifogats 

planprogrammet visar olika möjligheter att 

styra om genomfartstrafiken på väg 943 och 

därigenom minska barriäreffekterna. Flera 

av dessa förslag bygger på att trafiken leds 

om på andra vägar i Färjestaden vilket 

snarast endast leder till att man förskjuter 

barriäreffekter, buller m.m. till andra delar 

av samhället.  

 

Då det till stor del är den tunga 

genomfartstrafiken som anges vara ett 

problem och då en icke obetydlig del av 

denna genereras av ett företag, Guldfågeln 

anser inte Trafikverket att en omledning av 

trafiken genom annan del av centrala 

Färjestaden löser problemet.  

 

Trafikverket anser att en långsiktig lösning 

bygger på att man först måste förbättra 

136:an med t.ex. någon typ av förbifart 

Skogsby, förbättra korsningen 

136/nedfarten till Mörbylånga och få till 

förbifart Kyrkbyn så vi har en attraktivare 

136:a (Hanteras i så fall genom Regional 

transportplan och med kommunal 

medfinansiering) Fram till dess är det svårt 

Noteras. 
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att inte se 943 som en mycket viktig väg för 

såväl gods som arbetspendling/persontrafik.  

Ca 20 mkr lades ner från den regionala 

transportplanen på cirkulationerna i mitten 

av 00-talet. Syftet, att skapa ett trafiksäkrare 

centralt Färjestaden genom att få ner 

hastigheter, separera GC och få en god 

förutsägbarhet i trafiken, har lyckats relativt 

bra. Den nuvarande utformningen med 

trädplanteringar, annan ytstruktur centralt 

var första steg mot en tydligare 

stadsmässighet. Utformningen på dessa 

delar av väg 943 har tydligt stadsmässigt 

anslag och att detta skulle kunna utnyttjas 

för framtida planeringen av samhället.  

Kommunen ser positivt på de åtgärder som 

är gjorda och vill att hela den centrala 

sträckningen av väg 943 kan gestaltas på ett 

liknande sätt. 

Idag skapas stora odefinierade platser bland 

annat vid korsningen Storgatan. 

Utifrån Trafikverkets väghållaransvar, där 

vi måste se till en helhet dvs framkomlighet, 

trafiksäkerhet, tillgänglighet men även 

underhåll, och access till hamnen och 

beredskapsfärjeläget ser vi inga fördelar 

med att t.ex. ta bort cirkulation och öka 

antalet passager och utfarter norr om den 

punkt där Storgatan möter Brovägen. 

Noteras. 

Se gemensam punkt 1 och 2. 

Söder om denna punkt och vid den södra 

cirkulationen är dock Trafikverket villiga att 

diskutera åtgärder för att minska 

barriäreffekter m.m. om behovet av en 

cirkulation vid hamnen/macken minskar. En 

möjlighet (som vi diskuterat med 

kommunen) är att ha cirkulationen kvar 

(med förändrad utformning och/eller 

geometri) i en eller form (mer elliptisk?) 

men kombinera den med en passage. 

Förlaget enligt planprogrammet kan 

utvecklas och förtydligas i denna del.   

Kommunen ser positivt på att trafikverket 

är villig att diskutera åtgärder utmed väg 

943. 

Se gemensam punkt 1 och 2. 

Trafikverket vill även påminna om det 

generella byggnadsfria avståndet på 12 

meter från väg. Väg 943 har ca 4700 Ådt 

(2012) utanför köpstaden, 5100 Ådt mellan 

södra och norra hamnplan och 4600 Ådt i 

höjd med Talludden. Om intentionerna i 

planprogrammet uppfylls generar detta 

ytterligare ca 300 fordonsrörelser i centrala 

Färjestaden, vilket understryker vikten av 

byggnadsfria avstånd hålls för framtida ev 

åtgärdsbehov på och vid vägen. 

Trafikverket förutsätter även av att ny 

Noteras. 

Kommunen vill sluta gaturummen och öka 

stadsmässigheten i Färjestaden genom en 

tydlig kvartersstruktur.  

Gaturum kan i flera fall slutas med annat än 

fasader, men 12 meter utan byggnader 

riskerar att skapa en storlek på rum som 

stämmer dåligt överens med kommunens 

ambitioner. 
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bebyggelse placeras och utformas på ett 

sådant sätt att gällande riktvärden för buller 

klaras.    

Ur ett beredskapsperspektiv är det även av 

stor vikt att bibehålla effektiv access till 

beredskapsfärjeläget i Färjestadens hamn.  

Noteras. 

Access till beredskapsfärjeläget bibehålls. 

Övrigt  

Åtgärder som föreslås på berörda statliga 

vägar i området ska antingen finansieras via 

Regional transportplan eller via kommunal 

medfinansiering efter upprättande av avtal 

mellan kommunen och Trafikverket. En 

viktig del i Trafikverkets kommande 

synpunkter på förslag till 

ombyggnader/omgestaltning av väg 943 

kommer att utgå från vägens regionala 

funktion och Trafikverkets ansvar och 

möjligheter till ändamålsenlig drift och 

underhåll av vägen.  

Noteras. 

180208 Skanova  

Skanova har markförlagda 

kabelanläggningar inom detaljplaneområde. 

Noteras.  

Skanova önskar att så långt som möjligt 

behålla befintliga kabelanläggningar 

nuvarande läge för att undvika olägenheter 

och kostnader som uppkommer i samband 

med flyttning. Denna ståndpunkt skall 

noteras i planhandlingarna.  

Noteras. 

Frågan blir aktuell i kommande 

detaljplan/er. 

Tvingas Skanova vidta 

undanflyttningsåtgärder eller skydda 

telekablar för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som 

initierar åtgärden även bekostar den.  

Noteras. 

Om så önskas kan ledningarna skickas 

digitalt i dwg-format för att infogas på 

plankartan. Kontakta 

https://www.ledningskollen.se 

 

 

Kabelanvisning beställs via 

https://www.ledningskollen.se 

 

 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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180207 E ON  

Ingen erinran. Noteras. 

180104 Polismyndigheten  

Ingen erinran. Noteras.  

171227 KSRR  

Ingen erinran. Noteras. 

180209 Kalmar läns museum  

Kalmar Läns Museum (KLM) har tagit del 

av Mörbylånga kommuns förslag till 

planprogram för Färjestaden 1:153 m fl 

fastigheter. Syftet med planprogrammet är 

att ”omvandla Färjestaden till en 

välkomnande entré till Öland som upplevs 

som en sommar- och hamnstad med ett 

myllrande folkliv. Förtätning ska ske på ett 

sätt som minskar barriäreffekten av väg 943 

där gestaltningen av ortens offentliga rum är 

av stor vikt. Vidare är syftet att utreda 

möjligheterna att skydda tillkommande och 

befintlig bebyggelse från höjda havsnivåer 

och översvämning på ett sätt som visuellt 

och fysiskt främjar rekreationsområden vid 

kusten.”  

 

KLM granskade det tidigare förslaget till 

planprogram som var ute på samrådsrunda 

2016 och kan notera att mycket av det som 

KLM då påtalade nu har kommit med i det 

nya programförslaget. Till detta hör att det 

nu har tagits fram ett kulturhistoriskt 

kunskapsunderlag som ligger som bilaga till 

programmet, vilket är positivt. Det är också 

glädjande att se att Färjestadens historia 

med grunden i hamnverksamheten tydligare 

lyfts fram men även till viss del 

spårområdet och järnvägens betydelse. Det 

är också bra att ett gestaltningsprogram har 

tagits fram som bilaga till programmet.  

 

KLM vill påtala följande:   

I den kulturhistoriska inventeringen lyfts ett 

antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

fram. Under rubriken Kulturhistoria (s 47 i 

planprogrammet) borde framgå att dessa 

Noteras. 

Handlingarna revideras. 
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byggnader ska förses med skydd i 

kommande detaljplaner på motsvarande sätt 

som det i nuvarande beskrivning sägs att 

”träd ska förses med skydd i kommande 

detaljplaner”. 

KLM ser positivt på att programmet kring 

Färjestadens utveckling tar avstamp i 

historien och ser den som en viktig del i det 

fortsatta arbetet med ”Färjestadens 

identitet”. 

Noteras. 

180219 Mörbylånga Bostad  

Mörbylånga Bostads AB är generellt positiv 

till planprogrammet för området, och 

speciellt att bostäder är i fokus. Mörbylånga 

Bostads AB vill lämna följande synpunkter 

på planprogrammet; 

 

I planprogrammet blir Storgatan en tydlig 

gräns för vilken högsta höjd som respektive 

fastighet får bebyggas. Mörbylånga Bostads 

AB anser att man inte behöver vara rädd för 

att tillåta högre bebyggelse även på vissa 

fastigheter söder om Storgatan. 

Se gemensam punkt 3. 

I planprogrammet diskuteras inte 

exploateringsgraden för respektive 

fastighet. Bolaget anser att 

exploateringsgraden inte får bli för låg på 

fastigheter med centrala lägen i Färjestaden. 

Noteras. 

Planprogrammet har i en demokratisk 

process undersökt hur Färjestadens 

utveckling kan stärka Färjestadens identitet.  

För att inte förblindas av siffror, fokuserar 

planprogrammet på strukturer. 

Exploateringsgraden specificeras i 

kommande detaljplan/er.  

För området Färjestaden l:291>4, 

"Paradistomten" föreslås i planprogrammet 

lägre bebyggelse samt hus i park. 

Mörbylånga Bostads AB anser att ny 

bebyggelse i området bör vara 3 våningar 

med inte för låg exploaterings grad. Enligt 

bolagets mening bör detta kunna ske utan 

att lämpliga siktlinjer berörs. 

Se gemensam punkt 3. 

Gamla järnvägsstationshusets läge och 

synbarhet bör säkras. Byggnaderna väster 

om huset bör placeras så att stationshuset 

har fri vy mot havet. Istället för att göra 

parkmark väster om stationshuset föreslås 

en markering i marken som påvisar den 

Noteras. 

Hembygdsföreningen och Kalmar läns 

museum har efterfrågat en öppen plats 

framför stationshuset så att upplevelsen av 

plats för möten kvarstår.  

Planprogrammet föreslår att utrymme för 
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gamla järnvägssträckningen. Ett mindre 

gångstråk eller liknande. 

möte lämnas framför stationshuset i form av 

en park med järnvägstema. 

Handlingarna revideras. 

I planprogrammet föreslås att Södra 

Hamnplan inte får bebyggas med bostäder. 

Bolaget anser att för att kunna utveckla 

området krävs det att man blandar både 

lokaler och bostäder inom området. En 

bebyggelse med minst 5 våningar vore 

lämpligt. Mörbylånga Bostads AB anser att 

eventuella störningar mellan verksamheter 

och bostäder går att hantera. Verksamheten 

på Södra Hamnplan är intensiv under 6-7 

veckor men betydligt lägre under resten av 

året. 

Se gemensam punkt 4. 

I planprogrammet nämns det att i vissa 

fastigheter bör krav på lokaler finnas i 

detaljplanen. Mörbylånga Bostads AB anser 

att sådana krav inte bör finnas i detaljplaner 

då detta minskar möjligheten att exploatera 

fastigheterna. 

Se gemensam punkt 5. 

För området Sjöbergs Äng är det viktigt hur 

bebyggelsen placeras på fastigheten. All 

trafik till fastigheten bör ske via Brovägen 

ingen ytterligare trafik bör ske via Sjöbergs 

gata. 

Noteras. 

Kommunen anser att det bästa är en infart 

via väg 943. Trafikverket lämnar öppet för 

den möjligheten. 

Se trafikverkets yttrande sid 16. 

Vid Storgatan 7-9 (Gamla polishuset och 

biblioteket) önskas möjligheten att bygga 

ihop de två byggnaderna med ett högre 

punkthus i 5-6 våningar. Denna 

förtätningsåtgärd skapar då möjligheter för 

ytterligare butiker och lokaler i två plan och 

sedan bostäder på övriga våningsplan, utan 

att ta utsikt i anspråk. 

Se gemensam punkt 4. 

Buss- och lastbilsgaraget tillsammans med 

Motorvagnsstallet bör bevaras och ett nytt 

bostadshus kan istället förläggas längs med 

Lokstallsgatan för att skapa en balans kring 

Storgatan. 

I processen har det framkommit att buss- 

och lastbilsgaraget är svårt att bevara. 

Byggnaden ligger lågt och är låg. Det är 

troligt att marken behöver höjas i kvarteret. 

Gamla Storgatan föreslås bli gång- och 

cykelväg men Mörbylånga Bostads AB 

anser att den istället bör bli gårdsgata, för 

att öka tillgängligheten till nya och 

befintliga bostäder. 

Noteras. 
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Den föreslagna kvartersstrukturen på 

Beijertomten känns massiv och malplacerad 

i sammanhanget. Om syftet är att skapa 

rörelse från köpstaden till Södra Hamnplan 

så bör området istället inbjuda till inblickar 

på innergården och ett mer varierat 

formspråk. 

I planprogrammet presenteras en skiss som 

beskriver en struktur där Färjestadens 

offentliga rum väl skiljs från de privata för 

att öka möjligheten till en levande offentlig 

miljö. Utformningen av gränsen mellan det 

offentliga och det privata är en viktig del i 

kommunens ambition att skapa ett levande 

Färjestaden. Inblickar, nischer och ett 

varierat formspråk är detaljer som ryms i 

strukturen. 

Mörbylånga Bostad AB hoppas att 

kommunen ändrar planprogrammet så det 

blir mer tydligt men samtidigt flexibelt och 

framåtsyftande. 

Ett planprogram är ett utredningsarbete för 

en detaljplan. Ett planprogram beskriver i 

stora drag vad som är viktigt i kommande 

detaljplan. Det innebär att ett planprogram 

inte kan eller bör vara för detaljerat. 

Planprogrammet föreslår en ny struktur för 

Färjestaden, som enligt studier och 

forskning ökar tätheten och 

gångvänligheten och därmed möjligheten 

att uppnå den framåtsyftande ambitionen 

om en mer levande tätort.  

180212 Färjestadens segelsällskap  

Vi tycker att vi efter deltagandet i 

samrådsgrupp i Färjestaden 2017, att våra 

då framförda synpunkter är väl 

tillgodosedda, men önskar betona några 

punkter. 

Noteras. 

1. Hamnplanen bör vara intakt utan några 

nya fasta byggnader. Planen behövs för de 

många arrangemang som sker under året, 

såsom båtsjösättningar/upptagningar, 

Kyrkstafett, Veteranbilsträffar etc. Vill man 

"till vardags" mellan arrangemangen 

levandegöra den stora tomma ytan bör det 

vara med mobila enheter typ rullande 

gatukök, lotteristånd, torgförsäljning etc. 

Fasta små byggnader som mestadels står 

tomma tenderar till att bli oönskade tillhåll 

som inte gagnar någon. 

Noteras. 

Planprogrammet föreslår inga fasta 

byggnader på hamnplanen. 

Kommunen har tecknat ett avtal med 

Trafikverket angående nödfärjeläget och 

nyttjande av färjeramp. 

Kommunen behöver tillgängliggöra ytan 

5 dygn efter Trafikverket har fattat beslut 

om nödfärjetrafik. 

Handlingarna revideras. 

2. Vi har inte läst hela det omfattande 

materialet men vill påpeka att hamnpirarna 

inte får glömmas bort. En ständig översyn 

behövs och aktualiseras särskilt i samband 

med kommande havsnivåhöjning. Vi vet 

inte om pirkonstruktionen tål det ökade 

Noteras. 

Informationen förs in under rubriken 

Hälsa och säkerhet - Översvämningar. 

Handlingarna revideras. 
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trycket. 

3. För FSS del är det oerhört väsentligt att 

Storgatans sträckning bibehålls ända ner till 

hamnplan. Detta beroende på att kommunen 

en gång har hänvisat vår båtförvaring 

vintertid från hamnen till Rökgatan. Det är 

en lång förflyttning två gånger per år för 

minst 70 större båtar. Det får inte bli 

besvärligare än vad det är med de fartgupp 

som finns och som vi inte är positiva till. 

Noteras. 

Kommunen är väl medveten om 

båtklubbens önskemål och har inte för 

avsikt att förändra möjligheten att 

använda Storgatan för att nå 

vinterförvaringen på Rökgatan. 

4. Den dag när skyddsvall mot havet ska 

anläggas önskar vi åter få vara med i 

planeringen, eftersom vi inte kan verka med 

våra seglarskolor om vi hamnar fel. 

Noteras. 

Byggnationen av ett klimatskydd kommer 

att föregås av en detaljplan där 

båtklubben är en berörd part som inbjuds 

att ta del i processen. 

180212 Beijer byggmaterial AB  

Planprogrammets syfte anges vara att 

omvandla Färjestaden till en välkomnande 

entré till Öland som upplevs som en 

sommar- och hamnstad med ett myllrande 

folkliv. 

 

Förtätningen i form av tillkommande 

bostäder, kontor och serviceinrättningar i 
form av restauranger, butiker och hotell 

planeras att anläggas i ett område som idag 

består av industrimark med ett hamnområde 

samt verksamheter och bebyggelse av 

industriell karaktär. 

Det har under samråden framkommit 

önskemål om att Färjestaden behöver 

förtätas för att ha möjlighet att bli den tätort 

de boende i Färjestaden vill ha. 

Att området idag består av en byggnad av 

industriell karaktär behöver i och för sig 

inte hindra den utvecklingen  

Gällande detaljplan reglerar inte 

industrimark, utan upplag, lager- och 

centrumändamål. 

En stor del av marken inom området ägs 

idag av privata fastighetsägare, bl.a. Beijer. 

Noteras. 

Ett planprogram är en utredning som 

föregår detaljplaner. 

Men inte ens detaljplaner tvingar fram 

åtgärder utan erbjuder fastighetsägare 

möjligheten att utveckla sin fastighet i en 

specifik riktning. 

Trots det anges inte i samrådshandlingarna 

hur denna mark ska hanteras i den vidare 

planprocessen för att säkerställa att 

exploateringen kan ske i enlighet med de 

föreslagna planerna på bebyggelse och hur 

kommunen avser att beakta den verksamhet 

En detaljplan hindrar inte fastighetsägaren 

från att bedriva den verksamhet som ligger 

på platsen idag. Däremot kan en detaljplan 

hindrar verksamheten att utvecklas på den 

specifika platsen om detaljplanen reglerar 

ett annat ändamål med andra bestämmelser 
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som idag bedrivs inom området. än de nuvarande. 

Genomförandetiden för gällande 

detaljplaner som medger upplag, lager- och 

centrumändamål har gått ut. Det innebär att 

kommunen har rätt att ändra detaljplanen. I 

det fall kommunen väljer att planlägga för 

allmän platsmark kan kommunen bli 

skyldig att lösa in marken planlagd för 

allmän plats. Om kommunen ger 

fastighetsägaren en möjlighet att utveckla 

fastigheten utgår ingen ersättning. 

Utöver den för Beijer centrala frågan om 

ägandet av marken och ändringen av 

området från industrimark till bostadsmark 

noteras nedanstående synpunkter på vad 

som framgår av förslaget. 

 

Trafik/Buller  

Planområdet genomkorsas idag av väg 943, 

en viktig länk för transporter mellan 

Färjestaden och Ölandsbron som har stor 

betydelse för pendlingen från t.ex. 

Färjestaden till fastlandet. Med ett ökat 

antal bostäder i planområdet kommer 

biltrafiken i området och på väg 943 

rimligen att öka då fler personer i området 

ska transportera sig till och från arbete, 

skola och serviceinrättningar. 

 

Till planförslaget finns en trafikutredning 

utförd av Ramboll Sverige AB och daterad 

2017-11-17. Den av Ramboll föreslagna 

nya dragningen av väg 943 påvisar en sämre 

framkomlighet för tung trafik, vilket 

kommer att påverka trafiksituationen i hela 

området och försvåra för transporter inom 

området, bland annat för Beijers 

verksamhet. 

Noteras. 

Under planprogrammets demokratiska 

process har det varit mycket tydligt att 

kommunen bör sträva efter att framförallt 

minska den tunga trafiken genom och i 

Färjestadens centrala delar. 

Det innebär att de verksamheter som väljer 

att ligga kvar i Färjestadens centrala delar 

kan få större problem om verksamheten 

kräver tunga transporter. 

Trafikutredningen visar dock ingen 

utredning av planprogrammets effekt på 

trafiksituationen och hur t.ex. 

parkeringssituationen ska hanteras. 

 

De beräkningar som gjorts avseende 

exempelvis trafikens påverkan på buller 

baseras på trafikflöden motsvarande 

årsdygnstrafiken, utan att ta i beaktande att 

Öland är ett utpräglat turistmål med kraftigt 

Enligt Naturvårdverket ska 

bullerberäkningar baseras på årsdygnstrafik. 

Gällande riktvärden utgår från 

årsdygnstrafik. 
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ökad trafik under sommarmånaderna. Redan 

i utredningen noteras att den inte ger någon 

fullständig bild av bullersituationen i 

Färjestaden utan baseras på en 

årsdygnstrafik. Med den utgångspunkten 

anges att riktvärden för buller från väg 

beräknas ligga inom tillåtna riktvärden för 

nyproduktion av bostäder. Mycket tyder 

dock på att riktvärdena skulle komma att 

överstiga tillåtna gränsvärden om 

mätningarna istället utgick från den verkliga 

trafiksituation som under delar av året är en 

realitet. Trafikutredningen bör utökas och 

såväl trafikpåverkan och buller bör i 

detaljplanen bedömas utifrån 

trafikuppskattningar som motsvarar den 

verkliga trafiken under sommartid. 

Se yttrande från Länsstyrelsen sidan 8.  

Sanering och miljörisker  

Kommunen har under planarbetet även tagit 

fram en checklista för miljöbedömning. 

Denna påvisar bland annat att ytterligare 

utredningar kommer att krävas avseende 

vilka saneringsåtgärder som är nödvändiga. 

Fyra områden har identifierats att 

undersökas närmare för att erhålla 

ytterligare information om eventuella 

miljörisker eller risker för människors hälsa. 

Det framgår även av checklistan att en f.d. 

deponi inom planområdet behöver 

undersökas ytterligare avseende såväl 

utbredning som omfattning för att erhålla 

tillräcklig information om eventuella 

miljörisker. Dessa utredningar måste tydligt 

redovisas i nästa steg i planprocessen för att 

en bedömning ska kunna göras av marken 

är lämplig för ändamålet med hänsyn till 

människors hälsa. 

 

Länsstyrelsen har till uppgift att bevaka att 

kommunen inte planerar på ett sätt som 

utgör risk för människors hälsa och 

säkerhet. 

Se yttrande från Länsstyrelsen sidan 8. 

Miljökvalitetsnormer  

Planförslaget förefaller ha störst påverkan 

på miljökvalitetsnormen för 

ytvattenförekomsten. Ökad frekvens av 

skyfall kan leda till högre belastning av 

föroreningar till kustvattnet om inte 

förebyggande åtgärder vidtas. Det blir 

därför viktigt att kommunen i kommande 

detaljplan redovisar hur andelen hårdgjorda 

ytor ska minimeras och hur 

Länsstyrelsen har till uppgift att bevaka att 

kommunen inte planerar på ett sätt som gör 

att MKN för vatten inte kan uppnås enligt 

beslut. 

Se yttrande från Länsstyrelsen sidan 8. 
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dagvattensystem ska anläggas. Det 

kustskydd som måste till för att skydda mot 

höjda havsnivåer kommer även det att ha 

stor påverkan på kustvattnets kvalitet. 

Beroende på om skyddsåtgärdens placering 

påverkar kustlinjens utformning kan en 

miljökonsekvensbeskrivning behöva 

upprättas. Kommunen bör därför snarast 

redogöra för ett konkret förslag på hur 

skyddet ska utformas för att frågan om en 

miljökonsekvensbeskrivning behöver tas 

fram ska kunna besvaras. 

Sammanfattning  

Om kommunen väljer att gå vidare med 

planförslaget för södra delen av 

Färjestadens hamn samt området därikring 

och omvandla markanvändningen i området 

från industrimark till bostadsmark är den 

huvudsakliga frågan för Beijer att de i 

egenskap av fastighetsägare inom 

planområdet inte drabbas av stora 

ekonomiska förluster till följd av den 

föreslagna detaljplanen alternativt att de 

erhåller ett alternativ för fortsatt möjlighet 

att bedriva sin verksamhet på annan lämplig 

plats utan merkostnader. 

Noteras. 

Kommunen erbjuder Beijer att förädla sin 

mark och företaget kan därmed få 

ekonomiska förutsättningar att flytta 

verksamhet till en lämpligare plats. 

180207 NCC  

Sjöbergs Äng  

Med anledning av att NCC Sverige AB har 

en överenskommelse med Mörbylånga 

kommun om att utveckla den norra delen av 

Sjöbergs Äng framförs följande synpunkter. 

 

I översiktplanen 2014 för Mörbylånga 

kommun ( antagandehandlingen 20150324) 

nämns Sjöbergs Äng på sid 93 i denna. Här 

står det att: 

 

"enligt planprogrammet tillåts bostäder i 

flerbostadshus på mellan två och fyra 

våningar. Söder om bebyggelsen föreslås en 

parkering, vilket betyder att befintliga 

flerbostadshus öster om den föreslagna 

bebyggelsen delvis får behålla sin 

havsutsikt" 
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I de nu utställda samrådshandlingarna 

gällande Planprogram för Färjestaden 1:153 

m fl nämns inget om antalet våningar eller 

höjder. Från NCC:s sida vill vi att planen 

hålls öppen för detta och inte begränsas i 

höjd - eller alternativt att samma text införs 

igen, dvs att det tillåts bostäder på mellan 

två till fyra våningar. 

Noteras. 

Det nämns inga höjder eftersom kommunen 

främst är intresserad av att utreda med 

vilken bebyggelsestruktur Färjestaden ska 

förtätas. 

Se gemensam punkt 4. 

Vidare önskar NCC att planprogrammet 

medger en infart från väg 943 till området - 

både för kommande bostadsområde men 

även för kommande parkering på södra 

delen av Sjöbergs Äng. 

Noteras. 

Planprogrammet innehåller ett förslag om 

ny infart till bostadsbebyggelsen via väg 

943. 

Granudden  

I de nu utställda samrådshandlingarna 

gällande Planprogram för Färjestaden 1:153 

tar vi fasta på syftet att omvandla 

Färjestaden till en välkomnande entré till 

Öland som upplevs som en sommar- och 

hamnstad med ett myllrande folkliv. 

 

Detta är positivt, men merparten av de 

områden kommunen önskar omvandla är 

privatägd mark och vi menar på att 

kommunen även bör omvandla och utveckla 

kommunal mark. 

Kommunen menar att vi behöver utveckla 

de fastigheter som är lämpliga med hänsyn 

till vad som framkommit i den 

demokratiska processen inte med hänsyn 

till vem som äger marken. 

Önskemål i Programbeskrivningen är att 

förtätningen ska ske på ett sätt som minskar 

barriäreffekten av väg 943 

(Runsbäcksvägen) och man läser att: 

Skrivningen avser möjligheten att utveckla 

befintlig byggnad för service på 

Granuddens badplats och att befintliga 

kolonistugor ges möjligheten att uppföra en 
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"Befintliga bebyggelseområden vid 

Granudden, Talludden och Södra hamnplan 

kan till viss delförtätas med bebyggelse i ett 

plan i en skala som stämmer överens med 

befintliga strukturer". 

gemensam byggnad för tvätt och dusch. 

På sid 44 i Programbeskrivning 

Samrådshandling 2 finns nedanstående bild  

 

 

Illustrationen visar i stora drag föreslagna 

grönstråk inom programområdet. 

Förslagen markanvändning framgår av 

programkartan. 

För aktuell plats anges NATUR, bad, 

evenemang, dagvatten, parkering, skydd. 

Bostäder ingår inte.  

"Föreslaget blågrönt stråk". Här noteras, 

precis som området vid norra Sjöbergs Äng, 

att även den östligaste delen av Granudden 

som vetter mot väg 943 är möjlig att bygga 

bostäder på utan att för den delen påverka 

det blågröna stråket (inom rödmarkerad 

cirkel). 

 

Med anledning av ovanstående vill NCC 

Sverige AB utveckla det område som ligger 

mellan Granudden och väg 943 enligt 

förslag på situationsplan nedan. Detta 

förslag möjliggör fortfarande att 

grönområdet vid Granudden behåller sin 

beachfotbollsplan och karaktär av naturlig 

grönska, samt att området fortfarande kan 

vara lämpligt för valborgsfirande och även 

andra evenemang. 

Den demokratiska processen visar tydligt 

att ingen bostadsbebyggelse väster om väg 

943 ska tillåtas. 
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I Gestaltningsprogrammet kan man läsa att 

"Allmänheten vill att Färjestaden ska få ett 

tätare, mer levande, gångvänligt och samlat 

centrum. För att Färjestaden ska vara mer 

levande är det enligt allmänheten av vikt att 

det finns en blandning av bostäder och 

verksamheter .... "En tänkbar exploatering 

är 3 till 4 flerbostadshus i 3-4 våningar 

liknande de hus från Lomma som är 

upptagna som inspirationsbilder i 

Gestaltningsprogrammet. 

Beskrivningen av ett tätare, mer levande, 

gångvänligt och samlat centrum inkluderar 

inte Granudden. I samma stycke står att läsa 

”… att allmänheten särskilt 

uppmärksammat att det behöver bli mer 

promenadvänligt mellan de centrala 

punkterna Hamnplan, Ölands köpstad och 

Storgatan.” 

180212 Centerpartiet  

Tre saker som vi lägger lite större vikt vid; 

Nuvarande byggnad "Beijers" borde 

rimligen vara mest ekonomiskt försvarbar 

att använda och anpassa för innehåll som 

kopplas till ett kultur/aktivitetshus. Plats för 

biosittning och ett rejält antal platser för 

dukade bord bör inrymmas. En mötesplats 

för yngre och äldre, bofast och turist. 

Bibliotek, utställning mm mm i 

kombination med bra utomhusyta/ torg. 

Besöksparkering i nära anslutning. 

Se gemensam punkt 5. 

För ytan söder om befintlig mack ger 

nuvarande utformning en bild av ett "stort 

hål". 

Vi tycker den platsen klarar mer förtätning 

än vad programmet beskriver, alternativet 

kan vara att här skapa en fin mötesplats med 

vatten och växter samt olika slags sittplatser 

Det stora hålet utgörs av privata villatomter. 

Illustrationer i samband med planprogram 

och detaljplan redovisar vanligtvis 

bebyggelse med ett maximalt utnyttjade av 

mark.  

Illustrationen bör därför även i detta förslag 

visar hur kommunen tänker sig strukturen 
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osv. på ett maximalt utnyttjande av marken, 

oavsett fastighetsägare. 

Handlingarna revideras. 

För företagarna i anslutning till södra 

hamnplan är det absolut nödvändigt med en 

bra lösning avseende parkering som 

företagarna godtar för deras bilburna gäster, 

vi får inte glömma att det är deras 

gemensamma insatser som genererat den 

utveckling vi har för det området. 

Se gemensam punkt 6. 

Vi noterar med tillfredställelse de planer 

som nu ges för fler bostäder och 

verksamheter i attraktiva lägen, högre 

bygghöjder har vi inget emot. Allt för att 

skapa ett levande centrum 7-24 som vi 

gärna vill se. 

Se gemensam punkt 4. 

 

Norra hamnplan behöver bli lite mer 

inbjudande, kan kanske kombineras med ett 

verksamhetsområde. 

Norra hamnplan är utbyggt enligt 

gällande detaljplan. I planen finns 

utrymme för att bygga verksamheter. 

I möjligaste mån behålla MEN använda 

gamla byggnader i planprogrammet. 

Planprogrammet pekar ut byggnader med 

kulturhistoriskt värde som bidrar positivt 

till Färjestadens identitet och som 

effektivt kan passas in ett tätare 

Färjestaden.  

Tillse att det finns trafiksäkra utmärkta 

övergångsställen där det behövs. 

Tillgängligheten får inte glömmas bort. 

Se gemensam punkt 2. 

I planering ha med att blåst kan ställa till en 

del- förhärskande vind är från sydost(?) 

 

Se gemensam punkt 4. 

Möjligheten för en mindre scen i anslutning 

till "kulturhus och eller hamnplan" bör ingå. 

Möjligheten att tillfälligt placera en scen på 

hamnplanen finns redan idag. 

Klimatanpassningsskyddet som hittills 

beskrivits som en vall med möjlighet till 

samförläggning med strandpromenad åt 

både norr och söder och ev cykelväg är 

mycket positivt, överhuvudtaget att 

möjliggöra för mer anslutning via cykelväg 

och promenadväg in till Färjestaden och ner 

mot hamnen gör att fler bofasta väljer att 

låta bilen stå hemma, även de som har lite 

längre bit att färdas. 

Kommunen strävar efter att den interna 

biltrafiken ska minska till förmån för gång- 

och cykeltrafik. 

För att uppnå en sådan effekt är det viktigt 

att gaturummet utformas för att främja 

cykel- och gångtrafik. 

Minskad biltrafik ger också minskat behov 

av stora ytor för parkering som i långa 

perioder står öde. 
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180213 Moderaterna  

Moderaterna anser att planprogrammet 

lyfter fram möjligheterna för Färjestadens 

framtida bebyggelse och utveckling på ett 

mycket bra sätt. De synpunkter vi trycker på 

är följande: 

 

Trafiklösningarna genom Färjestaden bör 

undersökas ytterligare. Bland annat är vi 

oroliga för den i framtiden mest trafikerade 

korsningen i centrala Färjestaden, 

Brovägen/Storgatan. Genom att planera för 

en rondell kan man lösa flera av de problem 

som troligen uppstår. Framför allt är vi 

oroliga för att fler korsningsutfarter och 

korsningar ställer till problem då det 

kommer att bli många vänstersvängar över 

korsande vägbanor längs med Brovägen. 

Detta kommer bli ett stort hinder för 

biltrafiken.  

Noteras. 

Problem med vänstersvängar ut på väg 943 

uppstår enbart under mycket begränsade 

tider. För det boende i Färjestaden ska det 

vara möjligt att enkelt välja en annan väg ut 

under dessa tider. Till exempel genom att 

använda cirkulationsplatsen vid 

Brandstationsgatan och Lokstallsgatan för 

resor norrut och föreslagen cirkulationsplats 

vid Järnvägsgatan för resor söderut. 

En cirkulationsplats tar också mycket 

utrymme i anspråk vilket kanske inte är 

lämpligt i ett område där en förtätning är 

önskvärd. 

Det är också av vikt för båtklubben att 

undvika cirkulationsplats vid Storgatan. 

Se yttrande från Färjestadens segelsällskap 

sidan 22. 

De byggnader som tillkommer i centrala 

Färjestaden kommer till stor del ligga längs 

med Brovägen/ Storgatan. För att få en mer 

varierad byggnation bör man kunna variera 

byggnadshöjderna mellan 4-6 våningar 

längs med Brovägen och kvarteren runt 

korsningen till Storgatan. Någon byggnad 

bör kunna bli högre och markera infarten till 

Färjestaden norrifrån, där bör det finnas 

möjlighet till upp till åtta våningar.  

Se gemensam punkt 4. 

I planområdet finns en relativt väl 

avgränsad byggnad, den där Wellness gym i 

dag ligger, bakom Circle K. Då den är 

solitär, bör det kunna tillåtas ytterligare en 

våning på den befintliga byggnaden.  

I planprogrammet fokuseras innehållet på 

önskvärd bebyggelsestruktur för en 

förtätning av Färjestaden. Våningsantal på 

specifika byggnader tillkommande eller 

befintliga kan utredas när strukturen är 

bestämd.  

Våningsantal kommer i detaljplaneskedet 

avgöras av byggnadens utformning och 

omgivningspåverkan. 

Planområdet vid Köpstaden i Färjestaden 

ska innehålla ”R” för möjlighet till kultur. 

Beaktas. 

Generellt utvecklas möjligheterna till fler 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 

Datum 

2019-06-17 

Dnr 

16-396 

Sida 

32(63) 

 

 

 

Detta är viktigt då ett kulturhus i 

Färjestaden kan dröja och det nuvarande 

biblioteket bör kunna säkras på den plats det 

är fram till att en annan lösning eventuellt är 

på plats. 

ändamål inom programområdet. I en 

centrumbebyggelse är blandningen av olika 

verksamheter och boende en viktig faktor. 

Handlingarna revideras. 

”Beijertomten” och kvarteren som 

planområdet beskriver bör visas utan 

kvartersindelning. Detta för att kunna 

planera och tydligt visa de möjligheter som 

finns att bygga bostäder och verksamheter i 

området om Beijersbyggnaden blir kvar i 

sin befintliga form.  

Möjligheterna att bygga bostäder i det fall 

Beijersbyggnaden finns kvar är starkt 

begränsade. 

Med föreslagen struktur är det möjligt att 

bevara Beijersbyggnaden. 

Kvartersstrukturen möjliggör ett öppet 

gatunät med lagom stora kvarter. 

Strukturen ska fungera vägledande i 

kommande detaljplan/er. 

Söder om hamnen kommer ett nytt 

”sommarcentrum” växa fram i och med 

möjligheten till utbyggnad av 

verksamheterna på södra hamnplanen som 

nu kan få en entrésida mot Talludden. Vid 

denna del bör det därför tillkomma 

möjligheter för en scen för uppträdanden 

och evenemang. Detta skulle ytterligare öka 

attraktiviteten för denna del av hamnen och 

badplatsen. 

Möjlighet att bygga en tillfällig scen söder 

om hamnen, på Talludden, finns redan idag. 

Att samverka med Trafikverket gällande 

säkra övergångar och säkra cykel och 

gångvägar längs med Brovägen är viktigt 

för att få ett fungerade centrum. Målet 

måste vara att man ska känna sig säker och 

välkommen då man kommer till fots eller 

med cykel till centrum.  

Se gemensam punkt 2. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 

Datum 

2019-06-17 

Dnr 

16-396 

Sida 

33(63) 

 

 

 

Parkeringsytor för verksamheterna i de 

centrala delarna och hamnområdet måste 

säkras och utvecklas i samma takt som 

utvecklingen av Färjestadens centrala delar. 

Dessutom bör både parkeringsytor vid 

Granudden och Sjöbergs äng planeras 

samtidigt, främst för turismen. En 

genomgång av parkeringshänvisningar och 

turisthänvisningar bör initieras i samband 

med planeringen av Färjestadens centrum. 

Se gemensam punkt 6. 

180111 inkommen synpunkt  

Vi hyr lägenheten på Storgatan 3 i 

Färjestaden (gamla stationshuset) och jag 

vill lämna några synpunkter på 

planprogrammet för Färjestaden 1:153 m.fl. 

 

Jag tycker att planprogrammet överlag är 

bra, men med tanke på planprogrammets 

syfte "att omvandla Färjestaden till en 

välkomnande entré till Öland som upplevs 

som en sommar- och hamnstad med ett 

myllrande folkliv”, så tycker jag vi borde: 

 

1. Lägga om dragningen av väg 943 förbi 

hamnen. Det är naturligtvis inte enkelt, men 

att låta “öarna” BHKOR och BHKR närmst 

hamnen (varsin sida om storgatan) smälta 

samman med hamnen och bli en enhet utan 

att den delas av väg 943 skulle ligga mer i 

linje med planprogrammets syfte. Om väg 

943 kunde ledas om till Gamla Storgatan, 

alltså Rambolls alternativ 2, skulle det göra 

stor skillnad. Speciellt om man tänker på nr 

2 och 3 nedan.  

Noteras. 

Enligt trafikutredningen finns det ingen 

nytta med en flytt av genomfartstrafiken. 

Fler funktioner hamnar då på ”fel” sida om 

barriären. Trafikutredningen slår fast att det 

bästa alternativet är att låta genomfartsgatan 

ligga kvar och göra åtgärder för att försöka 

minska genomfartstrafiken av tunga 

transporter och minska barriäreffekten. 

Se gemensam punkt 2. 
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2. Låta “öarna” BHKOR och BHKR närmst 

hamnen sammansmälta och inte delas av 

storgatan, som istället kan börja öster om 

öarna. Detta skulle också ligga mer i linje 

med planeringens syfte. I synnerhet om vi 

också tänker på nr 3 nedan: 

 

Att stänga Storgatan rimmar illa med 

kommunens strävan att skapa ett öppet 

gatunät. 

Se gemensam punkt 2. 

3. Låta båda "öarna" BHKOR och BHHR 

närmst hamnen bli “public space” där 

- alla hus är fristående 

- det inte finns några bostäder i bottenplan, 

utan lokaler för restauranger och butiker 

- det finns en park/torg-känsla mellan 

husen.  

Se gemensam punkt 4. 

Det finns mycket forskning kring Public 

Space - upplevelsen av vårt gemensamma 

rum - och utan att vara någon expert har jag 

uppfattat att just detta spelar mycket stor 

roll för vilken roll en plats får. Jämför med 

bostadsområdet i norra hamnen som känns 

privat och som man nästan inkräktar när 

man går där. Jämför också med hur man 

försöker skapa en folkvänlig stadskultur i 

städer som Vancouver och Berlin genom att 

medvetet planera på detta sättet. Det skulle 

vara väldigt roligt om Färjestaden kunde bli 

en förebild för detta, för många områden i 

Sverige som skulle kunna bli trevliga Public 

Space förblir folktomma.  

 

Se gemensam punkt 4. 
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180207 inkommen synpunkt  

Sammanfattning av våra förslag  

1. Ett nytt torg på fd busstorget för marknad 

och mötesplats 

2. Binda ihop hamnen med gamla 

stationshuset och nya kulturhuset 

3. Storgatan slutar vid gamla storgatan och 

park med gångväg tar vid till hamnen 

4. Skapa en gemensam plats och tag tillvara 

på historien 

5. Främja entreprenörskap och underlätta 

möten 

 

Marknads- och mötesplats på fd busstorget  

Vi tycker att det framtagna planprogrammet 

har lyckats med många saker, men är 

övertygade om att Färjestaden också 

behöver en publik marknads- och 

mötesplats, ett öppet torg nära hamnen där 

folk vill samlas och myllra, där lokala 

producenter säljer sina produkter och 

råvaror och där det finns uteserveringar på 

sommaren. 

Det finns redan en naturlig plats och ett 

historiskt hus som liksom andra städers 

rådhus markerar det tänkta torgets början, 

och där hamnen kan bli torgets slut: 

Nuvarande busstorget framför gamla 

stationshuset, som sen kan sträcka sig ända 

till hamnen, om kommunen och vägverket 

vill. 

Var torget ska ligga har diskuterats 

ingående i planprocessen. I samråden har 

kommunens uppfattat att vilka 

verksamheter som omger torget är viktigare 

än var torget lokaliseras. Ett torg behöver 

förläggas i anslutning till lokaler där många 

personer kan samlas och i anslutning till 

andra publika verksamheter. Vad mer som 

framkommit är att södra hamnplan på 

många sätt har möjlighet att utvecklas till 

ett fantastiskt sommartorg, men att det 

under den kallare och mörkare delen av året 

behövs en mer skyddad torgmiljö.  

Det vore också önskvärt att knyta ihop 

hamnområdet med området runt det gamla 

stationshuset och det planerade kulturhuset 

(Allaktivitetshuset). Det här är en chans att 

göra hamnområdet i Färjestaden till en 

modern, levande, publik och välkomnande 

plats. 

Se gemensam punkt 1 och 2. 

Vi kan väl förstärka vad Färjestaden redan 

är: hamnen, jordbruket, och entreprenörer 

som redan samlas nere vid hamnen, och 

lägga till det vi vill Färjestaden ska bli: inte 

bara en förort till Kalmar, utan en 

spännande mat- och handelsplats dit man 

gärna gör en dagsutflykt från Kalmar också. 

Södra hamnplan är redan idag ett populärt 

utflyktsmål. Planprogrammet strävar efter 

att utforma en förtätning av Färjestaden på 

ett sätt som underlättar för besökare letar 

sig upp i övriga delar av Färjestaden. 
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Att skapa ett torg i anslutning till 

kulturhuset med "en innergårdskänsla, med 

vindskyddade bänkar och exempelvis 

offentlig konst” räcker inte (ur 

samrådshandling II, sid 47). 

Planprogram Färjestaden ger inte svar på 

frågan var alla vi familjer som kommer att 

leva i området runt stationshuset ska mötas. 

Vi kan inte alla sitta på uteserveringar i 

hamnen (som är stängda vintertid), i 

Skansenparken eller på torget med 

innergårdskänsla i anslutning till 

kulturhuset. 

I planprogrammet föreslås en rad 

mötesplatser så som en park med 

järnvägstema väster om stationshuset,  

tillgängliga grönstråk med en botanisk 

trädgård och att kusten och Södra hamnplan 

fortsätter vara tillgängliga för allmänheten. 

Fokus på integration  

Vi önskar ett tydligare fokus i 

planprogrammet på de boendes (särskilt 

barnens, ungdomarnas och de äldres) behov 

av informella mötesplatser i stadsrummet, 

mellan bostäderna. Vi önskar tydligare 

fokus på integration, mellan generationer 

och mellan människor med olika ursprung 

och bakgrund. 

Se gemensam punkt 4. 

Därför är vårt förslag att låta nuvarande 

busstorget framför stationshuset bli 

marknads- och mötesplats, en öppen plats 

nära hamnen där människor kan ägna sig åt 

hamnkommers, stadsodling, bondens 

marknad, låna stadscyklar, byta grejer, 

samlas kring en grillplats, spela schack, 

musik etc. Vintertid skulle här till och med 

kunna erbjudas skridskoåkning till musik på 

en konstfrusen bana och möjlighet att hyra 

skridskor. Det skulle gynna områdets caféer 

och restauranger. 

Förslaget ger en mycket bra beskrivning av 

ett torg. 

Kommunen menar dock att ett torg som 

detta ska placeras längre in i bebyggelsen 

för att skapa bättre skydd mot vädrets 

makter. 

Människor som kommer att bo i 

Färjestadens samtliga nya bostadsområden 

kommer att vilja söka sig mot solnedgången 

och havet. Det betyder i praktiken att 

området framför stationshuset, det 

planerade kulturhuset, området i hamnen 

och vid färjeläget är platser där det behövs 

fler öppna utrymmen för mänskliga möten 

och aktiviteter - utan att man för den skull 

måste köpa en bostad för att sitta och vistas 

där. 

 

Noteras. 

Planprogrammet handlar till stor del om hur 

vi ska kunna bygga ett Färjestaden med 

offentliga rum där alla kan mötas. 
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Välkomnande miljö för flanörer  

Alla som bor och kommer att bo i de nya 

husen runt stationshuset behöver en öppen 

mötesplats framför stationshuset dit vi 

kommer att vilja söka oss för att se våra 

barn leka och cykla (och kanske skrinna), 

prata med områdets föräldrar, äldre, lära 

känna grannar, nykomlingar, turister, m.m. 

Noteras. 

Planprogrammet föreslår att utrymme för 

möte lämnas framför stationshuset i form av 

en park med järnvägstema. 

Handlingarna revideras. 

Färjestadens stadsplanering behöver 

underlätta för gångtrafik mellan hamnen 

och området runt stationshuset och 

kulturhuset. Planprogrammet behöver 

utforma en tydlig strategi för att uppmuntra 

flanerande, att sitta och titta på folk, att vara 

med om informella mänskliga möten för att 

här ska utvecklas en levande gatu-, torg- 

och hamnkultur, likt strandpromenader i 

medelhavsländer. 

Noteras. 

Ett första led i att skapa ett mer gångvänligt 

Färjestaden är aktuellt planprogram med 

tillhörande gestaltningsprogram. 

Förhoppningen är att framförallt 

gestaltningsprogrammet kan utvecklas till 

ett dokument som ger riktlinjer för 

Färjestadens utformning på ett sätt som 

höjer kvalitén och omsorgen om de 

offentliga miljöerna i tätorten. 

Hit till torget framför stationshuset och det 

planerade kulturhuset kommer också 

besökare att vilja flanera för att möta det 

som händer här. Det bästa vore att leda om 

väg 943 till Gamla Storgatan så att 

hamnområdet utökas att omfatta detta 

område, och vi tycker inte att kommunen 

ska låta Vägverket komma undan med att 

vilja behålla nuvarande sträckning som gör 

att enda sättet att komma till hamnen från 

centrum är med bil. För det finns ju inte ens 

ett övergångsställe, och det gör hela 

området riskfyllt att röra sig i till fots som 

barn, ungdom och flanör. 

Se gemensam punkt 1 och 2. 
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Istället föreslår vi att Storgatan slutar vid 

Gamla Storgatan, och sträckan från den 

korsningen till hamnen blir en gångväg i en 

park med allé som leder fram till 

handelstorget och hamnen. Då skulle 

människor vilja promenera och träffas här, 

och inte som med framtagen planritning 

hamna i ett bostadskvarter. 

 

Att stänga av gator rimmar illa med 

kommunens planer på att skapa ett öppet 

gatunät. 

Se gemensam punkt 2. 

Visa platsens historia  

Stationshuset och järnvägshotellet är 

historiska hus som på ett naturligt sätt 

markerar det tänkta torgets början, liksom 

andra städers rådhus. Låt inte bygga igen 

och maximalt förtäta busstorget framför 

dessa historiska hus, utan låt det bli en 

mötesplats i enlighet med platsens historia. 

Planprogrammet föreslår att utrymme för 

möte lämnas framför stationshuset i form av 

en park med järnvägstema. 

Handlingarna revideras. 

Platsens historia präglas av mänskliga 

möten, transporter och småskalig 

hamnkommers - förslaget så som det är 

utformat nu tar bara hänsyn till 

kommersiella värden för byggbolag och 

markägare, det utestänger alla de nya 

familjer med barn och ungdomar som 

tillsammans ska forma det nya Färjestaden. 

Istället för fyra nya hus som gömmer 

stationshuset och dess historia, gör platsen 

till ett public space - vår gemensamma 

plats. 

Se gemensam punkt 3. 

Låt stationshuset målas i sin originalfärg 

röd och sätt ditt stationsnamnet igen på 

fasaden så att huset visar att här är en 

historisk samlingsplats som även fyller en 

publik funktion i nutid, och inte ytterligare 

en privat plats eller en liten lekplats. Sätt 

ditt stationsnamnet på fasaden igen, och 

Stationshuset är nyligen ommålat till gult, 

en färgsättning som härstammar från 

tidigt 1960-tal. 

Originalfärgen är röd och byggnaden stod 

klar 1909. Bild och årtal byts ut i 

Kulturhistorisk inventering. 

Att få tillbaka stationsnamnet är önskvärt. 
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uppför en skylt här med information om 

livet i hamnen och runt stationshuset förr. 

Handlingarna revideras. 

Modern arkitektur  

Istället för nuvarande förslaget där fyra 

mindre hus stänger in stationshuset och 

stänger ute människor från platsen föreslår 

vi att tänka om. Antingen flytta 

huskropparna helt till t ex parkeringen på 

väg mot Talludden. Alternativt gör ett eller 

två högre hus som blir ”spiror” som ramar 

in stationshuset och kulturhuset och dess 

nya torg. 

Illustrationen visar den föreslagna 

strukturen av hus i park. 

En slutgiltig utformning och placering av 

bebyggelsen på fastigheten behöver 

studeras i en mer detaljerad skala. 

Illustrationen revideras. 

Dessa 1-2 högre hus skulle inte vara högre 

än flervåningshusen som redan har beviljats 

bygglov och redan byggts i hamnen. På 

våningarna högst upp skulle det vara 

affärslokal(er), t ex en restaurang med 

skybar. En spira dvs ett högre och lite 

smalare hus är en symbol för något som 

växer fram ur marken, spirande 

förhoppningar. Det skulle ge Färjestaden en 

hoppfull och kraftfull attityd. 

Se gemensam punkt 4. 

Bevara träden i samband med nybyggnation 

runt stationshuset - träd är naturliga 

mötesplatser för Färjestadens barn och äldre 

- och hundägare. 

Kommunens ambition är att så långt som 

möjligt bevara uppvuxna träd inom 

planprogrammet. 

Identitetsskapande och rumsskapande träd 

redovisas. 

Handlingarna revideras. 

Ordna fram billiga lokaler för små kreativa 

företag, co-working spaces, bokaler och 

serveringar i markplan i området för att 

platsen ska vara levande även efter 

kontorstid och helgtid. 

Kommunen har som ambition att 

bottenvåningarna så långt som möjligt ska 

innehålla publika lokaler alternativt 

samordnat med boendeutrymmen.  

Framtidens Färjestaden  

Vi hoppas att planprogrammet kommer att 

underlätta för Färjestaden att utvecklas till 

en spännande, levande plats där man möter 

fler flanörer, fler lekande barn, fler 

ungdomar, fler föräldrar, fler äldre i 

områdena nära stationshuset, kulturhuset 

och hamnen. Vi hoppas kunna vara med och 

bidra till en gästvänlig, unik bostads-, gatu- 

och hamnkultur här. Framtidens Färjestaden 

behöver höras, dofta, smaka och leva och 

platsen framför stationshuset kan inte bara 

bestå av nya tysta, förtätade 
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bostadsområden som känns som en förort 

till Kalmar. 

180208 inkommen synpunkt  

Jag tycker att Färjestaden är intressant med 

avseende på identitet. Från ett självklart 

färjeläge till (efter brons tillkomst) en 

förtätad bybebyggelse utan egentlig 

bebyggelsekärna, men med lämpligt 

pendlingsavstånd till Kalmar (för boende). 

Jag har tittat något på platsens historia, och 

ortens läge, dess topografi. 

 

 

 

Ser vi bakåt (tidsmässigt), finner vi här 

Björnhovda; som tidigare lokaliserat till 

början av Storgatan, vid kvarnarna, men 

öster om väg 136, 

 

 

 

Dagens historiker ser dåvarande 

Björnhovda som en centralort. (ca 500-talet. 

folkvandringstid. Torslundakragen, 

pressmatriser till prakthjälmar.) Så uppe på 

landborgen fanns en betydelsefull ort, nere 

vid Kalmarsund låg centralortens hamn: 

Snäcksta. Snäck kopplas till vikingatida 
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krigsfarkoster av samma typ som 

långskeppen, storlek något mindre. 

 

 

Båten ovan heter Gaia, en replika av ett 

vikingatida skepp. Mer än ett skepp, den är 

också en lyrisk betraktelse i trä, om vattnets 

kraft och vila. Helt otroligt stark i uttrycket, 

tycker jag. 

 

 

Bild på båt av snarlik karaktär, annan ort. 

 

Nuvarande Färjestaden ligger kanske inte 

exakt där Snäcksta låg, men Fstn utmärker 

sig med att vara platsen för ett färjeläge, dvs 

lämplig för övergång mellan vatten och 

land. 

 

Tittar man översiktligt på topografin i 

området, ser hamnområdet ut som en 

någorlunda sluten, punktformig plats, i stort 

sett samma höjdnivå som Kalmarsund, i 

vattennivå. Från norr, söder och öster 

”rinner” tillfartsvägarna ned mot den här 

nutida centralorten. Grafiskt en sol, eller en 

sjöstjärna, vars centrum ligger väldigt öppet 

och ljust. Som jag ser det finns en 

samstämmighet mellan historia och nutid, 

vilket får mig att påstå: här finns en del av 

ortens identitet. 

Noteras. 

Den demokratiska processen i samråden har 

identifierat Färjestaden som en reseplats – 

från vilken man färdas. 

Utmaningen är att behålla känslan av 

rörelse men samtidigt göra miljön intressant 

nog så att människor vill stanna kvar en 

stund. 
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Tja. Det där är ju som jag ser det.  

Vidare, och det har jag redan sagt angående 

översiktsplanen, så tycker jag att det är ett 

intressant grepp att ta med vatten (dagvatten 

har jag hört) längs stråk där man rör sig. 

Noteras. 

Stadsmässigheten hos de planerade 

kvarteren norr om Storgatan, väster om 

kustvägen, ger motiv åt stadsmässigheten 

hos 3-våningshusen som finns söder om 

storgatan, öster om Skansen. Dessa får på så 

sätt en förankring i stadsbilden, vilket jag 

tycker att de hittills saknat. 

Noteras. 

180208 inkommen synpunkt  

Jag skrev tidigare följande.  

"Då jag erhållit en samrådsinbjudan från er 

daterad 201 7-12-21 Referens 161396 

skriver ni följande. "Hör av dig om du vill 

ha handlingarna utskrivna så skickar vi 

dem till Dig per post" Jag önskar därmed 

att få dessa fullständiga handlingar 

kostnadsfritt hemskickade till mig. Vidare 

vill jag att ni beskriver skriftligt (inte 

muntligt) i detalj hur denna plan påverka 

mig och min fastighet nu och i framtiden." 

 

Då jag har fått en tjänsteskrivelse från er 

daterad 2018-01-12 referens 16/396. Där 

skriver ni "Planprogrammet föreslår ej 

några åtgärder inom fiskevatten och 

kommer därför ej att påverka er." 
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Då jag tagit del av handlingarna jag fått 

upptäcker jag att det finns planer på att dra 

befintlig trafik från Brovägen till 

Åkervägen. Detta kan jag inte gå med på. 

Om detta genomförs kommer det att 

påverka mig och min fastighet. Detta var 

inte tänkt från början med Åkervägen, utan 

det skulle bara vara en lokalgata enligt 

Mörbylånga kommun. Att tänka kortsiktigt 

och säga att detta inte tillhör den aktuella 

planen är helt förkastligt då den nämns som 

alternativ 4 i Trafikutredning genom 

Färjestaden. 

Planprogrammet föreslår ingen 

omdirigering av trafiken. 

Kommunen tog fram en trafikutredning 

som undersökte en rad alternativa 

genomfartsvägar genom Färjestaden, varav 

Åkervägen – Äppelvägen var ett av 

alternativen. 

Utredningen kom fram till att det bästa 

alternativet var att låta vägen ligga kvar i 

sitt nuvarande läge eftersom det är den 

genaste vägen genom Färjestaden och att ny 

bebyggelse kan anpassas till 

förutsättningarna utmed vägen. 

Planprogrammet innebär ingen direkt 

påverkan på trafiken på Åkervägen. 

180212 inkommen synpunkt  

Våra synpunkter rör framförallt Sjöbergs 

äng och de planer som planeras på och i 

anslutning till detta fria och nästintill bilfria 

område.  

 

På samrådsmötet och i planprogrammet 

uppmärksammande vi framförallt fokus på 

turister under 6 sommarveckor. Turisterna 

är viktiga för Öland och skapar möjlighet 

för oss åretruntboende att få ta del av 

restauranger/kaféer m.m. året runt. Det är 

självklart ett mervärde för oss. Men vi vill 

inte få känslan av att vi blir undanskuffade 

under 6 veckor på sommaren. Vi vill inte fly 

då, vi vill bo kvar och njuta av våra 

bostäder och hemmamiljö på sommaren.  

Eftersom trafiken var i fokus på många av 

samrådsmötena handlade stor del av mötena 

om den tid på året när trafiken är besvärlig. 

Kommunen vill inte på något sätt skuffa 

undan de fastboende utan göra Färjestaden 

attraktivt för de personer som bor där året 

runt. 

Frågan är hur attraktiv kan en tätort bli 

resten av året om den, framförallt 

trafikmässigt, anpassas till de mest 

intensiva 6 veckorna. 

Vi håller helt med att Färjestaden behöver 

”rustas” upp. Det finns många fallfärdiga 

byggnader som skulle behöva rivas och 

ersättas och detta centralt i Färjestaden. 

Men att gå på de öppna och få grönområden 

som finns och börja belamra dessa med 

ännu fler bilar och bostäder är för oss en 

tråkig nyhet. Måste verkligen en stadskärna 

kunna ta emot så många bilar som möjligt?  

Kommunen tänker sig inte någon fast 

parkering på Sjöbergs äng. Sjöbergs äng 

kommer till stora delar fortsätta vara en 

grönyta som vid enstaka tillfällen kan 

användas för parkering. 

Kan vi inte vara så modiga i Färjestaden 

och i Mörbylånga kommun och säga att i 

vårt Färjestaden vill vi koncentrera 

bilnyttjandet till så få områden som möjligt 

för att uppmuntra till ett gott klimat och 

Planprogrammet undersöker hur 

gaturummen kan utformas för att underlätta 

för gång- och cykeltrafik. Planprogrammet 

undersöker också hur gång och cykelvägar 

ska fogas samman till ett väl fungerande 
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säkra gång- och cykelvägar för denna 

barntäta och turistrika by under sommaren? 

Sådant imponeras i alla fall på oss vi 

kommer till andra platser där vi är besökare.  

nät. 

Men om det nu är så att Mörbylånga 

kommun inte kan stå för det utan anser att 

Sjöbergs äng ska användas för ”större 

evenemang” så har vi andra förslag som 

fokuserar på bättre säkerhet, tydlighet och 

logistik. Först skulle vi dock vilja veta vad 

kommunen menar med större evenemang. 

De vi kan tänka oss är Valborgsmässoafton, 

Färjestadens marknad, Sportevenemang på 

nya beachplanen på Granudden och 

självklart varma sommardagar på stranden. 

Alla dessa utgår från västra sidan av 

Färjestaden och om parkering då ska 

användas på Sjöbergs ängs måste alla korsa 

väg 943. 

En av de få säkra övergångar över väg 943 

ligger här. 

Att bygga parkering och bostäder på 

Sjöbergs äng innebär att gång- och 

cykelvägen från Brovägen upp mot 

Gullvivans förskola skulle bli bilväg, så 

även vägen mellan Sjöbergs äng och Hotell 

Skansens parkering enligt det förslag som 

ligger i Planprogrammet. Det skulle också 

innebära att från Brovägen ev. göra ännu en 

infart för att kunna ta sig till parkering och 

bostäder. Det skulle innebära att gång- och 

cykelvägen längs med Brovägen måste 

korsas och därmed blir gång- och 

cykeltrafikanter osäkrade. Gång- och 

cykelvägen är redan ”bruten” vid 

Järnvägsgatan. Det finns också infart till 

parkeringen på Talludden. Tänk er då 

scenario mitt i sommaren när boende, 

turister och lunchgäster till hamnen ska 

finna en parkering. De tar högersväng in till 

Talludden, möter en lång ringlande kö från 

Talludden som ska svänga vänster mot 

bron. Samtidigt kommer det bilar 

söderifrån. Idag är det inte lätt att ta sig ut 

från Talludden på en varm sommardag. Inte 

heller är det lätt att ta sig ut från hamnen en 

sådan dag. Ponera då att vi skulle ha ännu 

en infart/utfart i anslutning till Sjöbergs äng, 

antingen på befintlig cykelväg eller en ny 

längs med Brovägen/Sjöbergs äng. Dels ska 

In och utfarter på väg 943 är ett måste. 

Dessa kan utformas trafiksäkert och kan 

också bidra till att hålla nere hastigheten på 

genomfartstrafiken. 
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bilar ut och in från Talludden och sedan ska 

andra bilar ut och in från Sjöbergs ängs 

parkering. Samtidigt som glada barn och 

vuxna rör sig på gång- och cykelvägen för 

att ta sig till/från stugområden runt 

Runsbäck, till/från Ölands köpstad, Skansen 

och allt detta från stranden. Hur säkert blir 

detta dels för dom men också för bilisterna. 

När bilisten äntligen får fritt, gasas det på 

och en sväng görs och sen går det dessutom 

ett barn sakta på gångvägen. Suck och stön 

hörs som ett eko från bilisten. För oss kallas 

det inte säkerhet. Då är bilisten inte klar där 

för när hen parkerat ska de över Brovägen 

och bli den där långsamma gångtrafikanten 

som ska över vägen för att ta sig till 

stranden/hamnen. För vi förmodar det är 

syftet för dessa bilister som parkerar på 

Sjöbergs äng. Det är ju i alla fall det syfte 

som påvisas i Planprogrammet att 

parkeringen ska avses för sommargäster och 

kommer att användas på andra sätt resten av 

året (46 veckor).  

Nej, vi ser att det är mycket större säkerhet 

för alla parter om man utnyttjar korsningen 

Järnvägsgatan/Brovägen samt utnyttjar den 

fina gång- och cykelvägen mellan 

Granudden och Talludden. Detta gör man 

genom att istället för parkering på Sjöbergs 

äng, anlägga en liknande parkering på 

Granudden som finns på Talludden och 

hänvisa badgäster och andra besökare till 

detta område (Granudden, Talludden, 

hamnen) till att parkera på Granudden och 

Talludden och sedan med säkerhet ta sig 

mellan genom gång- och cykelvägen. Då 

behöver inga vägar korsas och gång- och 

cykeltrafikanter är säkra på de anvisade 

platserna. Sen kan ni styra upp så att det 

finns 1-2 timmars parkeringar närmare 

hamnen och på så vis hänvisa badgäster 

längre ifrån. Barnfamiljer har inga som helst 

problem att ta sig 100–200 m längre från sin 

bil då de ofta har kärra, vagn eller andra 

lastvagnar. För att smidigt ta sig in/ut från 

parkering Granudden är att anlägga en 

rondell korsningen Järnvägsgatan/Brovägen 

så att man får med infart till Granudden. Då 

har man säkrat flödet av bilar söderifrån 

Parkeringen vid Sjöbergs äng ska användas 

när parkeringen vid Granudden är upptagen 

av evenemang. 

Cirkulation vid Järnvägsgatan föreslås. 

Handlingarna revideras. 
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samt norrifrån. Man har även säkrat gång- 

och cykeltrafikanter som ska ta sig till de 

avsedda områdena på västra sidan 

(strandsidan).   

Vi som boende vid Sjöbergs äng använder 

ofta ängen för rekreation. Både på 

sommaren och på vintern. Vi ser även 

många andra icke boende i området som 

använder ängen för motion, både av sig 

själva och deras hundar. 

Gång- och cykelvägen från väg 943 upp 

mot Hotell Skansen och Gullvivans 

Förskola används flitigt av små barn och 

vuxna för att ta sig säkert till/från havet och 

hamnen. 

Planprogrammet föreslår att delar av 

Sjöbergs äng kan tas i anspråk för 

byggnation.  

Större delen av Sjöbergs äng ska finnas 

kvar som grönstråk med 

dagvattenhantering. Grönområdet ska 

kunna fungera som parkering vid 

evenemang, vilket innebär att ytan kan 

behöva göras om. 

Gång- och cykelvägen ska vara kvar. 

Vi skulle vilja att man fokuserar på det 

gröna rummet. Tittar vi på kartan som 

pryder framsidan av planprogrammet kan vi 

inte se några fler fria grönytor än Sjöbergs 

äng och Granudden. Låt Sjöbergs äng vara 

ett rekreationsområde som kan användas i 

anslutning till Granudden/Talludden 6 

veckor på sommaren och användas övriga 

46 veckor av året till rekreationsområde för 

åretruntboende.  

Varför inte anlägga en enkel isbana, 

hundgård, fontän, gemytliga rum i rummet 

där alla kan trivas och må bra. Vi behöver 

sådana områden, sådana fria områden där vi 

kan skapa kreativitet och inte bara bli 

påminda och styrda av vad vi ska göra. 

Blanda unga och gamla, fram med en 

boulebana, en enkel lekplats (vi vet att det 

finns en enkel på Talludden men som ett 

komplement för att locka både unga och 

gamla). 

Kommunen vill stärka kopplingen mellan 

Skansenparken och Dämmet. Det har också 

under den demokratiska processen 

framkommit att det finns ett behov av en 

central park i Färjestaden. En synpunkt 

kommunen delar. Kommunen vill dock 

utveckla en park, i den anda som beskrivs, 

mer centralt och något längre österut. 

Tanken med evenemangsparkering är inte 

en stor, tom och öde asfaltsyta 46 veckor 

om året utan att det vid enstaka tillfällen 

under årets torra månader kan tillåta 

parkering på gräsytan. 

Låt det vara en välkomnande sida av 

Färjestaden när turisterna kommer till oss 

på sommaren istället för en sida med bilar 

och betongbyggnader. 

En välkomnande sida av Färjestaden kan 

också innehålla byggnader. 

Skala och materialval är mycket viktiga vid 

utformningen av all tillkommande 

bebyggelse i Färjestaden. 

Låt det vara ett säkert område för barn och 

vuxna att umgås i, ta sig till och ta sig 

därifrån. Om man nu måste göra något med 

Sjöbergs äng kan detta vara ett förslag. Ett 

annat är att låta det vara. Att låta det finnas 

fria gröna områden i en stad är inte farligt, 

 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 

Datum 

2019-06-17 

Dnr 

16-396 

Sida 

47(63) 

 

 

 

det skapar istället en kreativitet hos 

människan att göra det som den har lust 

med för tillfället. Det spelas boll, spelas 

racketspel, hundar springer runt och tjoar, 

barnen springer fritt utan risk att bli 

påkörda, på vintern åker barn och vuxna 

glatt skridsko på de hala isfläckarna som 

uppstår på ängen. Så härlig känsla och så 

härligt att skåda detta varje dag, hur fritt 

varje människa får ha det utan att bli styrda 

av något.  

Färjestaden är en trevlig och gemytlig plats 

att bo på. Vi har sett hur Färjestaden har 

utvecklats de senare åren och hur vi 

åretruntboende har kunnat få ta del av goda 

restaurangbesök och bakverk även på 

vintern. Vi trivs och mår bra. Vi ser gärna 

att denna utveckling fortsätter på ett säkert 

och tydligt sätt med rätt fokus. Att våra barn 

om några år kan få en säker gång- och 

cykelväg till/från skolan och att vi 

fortsättningsvis kan få röra oss i gröna, fria 

och stora områden för att få luft, kreativitet 

och tanka energi.  

Noteras. 

180212 inkommen synpunkt  

jag har tagit del av den fysiska modellen på 

Färjestadens bibliotek som visar 

planprogramsförslaget. Till en 

början verkade förslaget vara bra för mina 

berörda fastigheter, Färjestaden 1:123 och 

Färjestaden 1:124 samt hela området. Men 

när jag sedan har försökt se hur förslaget, 

vad gäller utfart samt avrinning av 

regnvatten, kan fungera i verkligheten så 

kan jag inte se att det skulle kunna gå.  

 

Lite historik:  

Det område som omfattar fastigheterna 

Färjestaden 1:124, 1:122, 1:123 

samt dåvarande 1:126 ("Kullen", som nu 

tillhör Hotell Skansen) utgjorde den s.k. 

nedre trädgården av mina farföräldrars gård, 

Färjestadens gård, och övertogs av min far, 

Torsten Sjöberg. I nedre trädgården fanns 

en gammal statarstuga som mina föräldrar 

tog över och i omgångar byggde till. Del av 

köket och vardagsrummet i dagens hus 
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utgjorde statarstugan.  

Mellan nuvarande Sjöbergs gata och 

nuvarande Gamla storgatan fanns och finns 

(delvis) en väg. Hur länge den funnits där 

vet jag inte, men åtminstone så länge som 

marken funnits i min familjs ägo. Innan vi 

sålde Färjestaden 1:122 till Göran Karlssons 

järnhandel lät vi upprätta 

ett avtalsservitut gällande utfart som 

belastar Färjestaden 1:122. Både 

bostadsbyggnaden på Färjestaden 1:124, 

byggnadens placering på tomten och 

själva tomten är planerade och anpassade 

till in- och utfarten ner mot Gamla 

storgatan.   

Noteras. 

"Kullen" som nu tillhör Hotell Skansen var 

en del av Kråkeskärs skans. Eftersom 

marken sluttar neråt bildas vattensamlingar 

dels längs gränsen mot fastigheten 

Färjestaden 1:122 , dels längs gränsen mot 

1:124. Vattnet från "Kullen" leds, eller ska 

ledas, bort över Färjestaden 1:122 till 

Färjestaden 1:123 och vidare ut mot Kalmar 

sund. Dagens ägare till fastigheten 

Färjestaden 1:122 förstörde det 

avloppet som föregående ägare hade 

nyrestaurerat något år innan de 

avyttrade fastigheten. Det har lett till att 

mycket vatten samlas på "Kullens" område. 

Hotell Skansen har också fyllt ut en del av 

sänkan som vetter mot Gamla storgatan 

vilket gör att vattensamlingen belastas 

ytterligare. Vidare vräks bortplogade 

snömassor ner i vattensamlingen på 

"Kullens" område, liksom ner i min 

trädgård, från Färjestaden 1:122. Vattnet är 

kraftigt nedsmutsat och förorenat. Kanske 

det är det som gör att det inte finns mycket 

mygglarver i vattnet? Ibland syns att bensin 

och/eller olja flyter på ytan. Gräsänder 

besöker gärna vattnet, en del har blivit sjuka 

och har inte gått att räddas. Om det beror på 

vattnet vet jag inte. Grönsiskor, gråsiskor, 

koltrastar, talgoxar, blåmesar, gråsparvar, 

pilfinkar, stenknäck, trädgårdsångare, 

sädesärlor, kärrsångare, näktergal och andra 

arter dricker och/eller födosöker i 

vattenkanten under året. Om dessa små 

Det är inte tillåtet att lägga snö på annans 

mark utan fastighetsägarens medgivande. 

Kommunen ser kontinuerligt över tätortens 

dagvattensystem och är väl medveten om 

det beskrivna problemet. 
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arter blir sjuka av vattnet är svårt att se, då 

de snabbt blir offer för rovdjur om de börjar 

bli försvagade. 

Planprogrammet föreslår att en utfart ordnas 

från Färjestaden 1:124 ut mot Sjöbergs gata 

i stället för att som nu gå ut på Gamla 

storgatan. Jag kan tyvärr inte se att det 

skulle fungera. Dels stämmer det inte alls 

med hur huset är placerat på tomten samt 

hur tomten är planerad.  Det skulle bli 

väldigt krystat att med "våld" lägga 

en utfart åt det hållet -- om det om det 

skulle finnas utrymme på tomten för det. 

Det finns också risk för att det skulle kräva 

en ombyggnad alternativt nybyggnad av 

garage. Jag kan inte heller se hur vidare 

utfart via Sjöbergs gata sedan skulle fungera 

i praktiken. Så förslaget om att ta bort 

nuvarande väg säger jag "nej" till. Dock är 

jag öppen för diskussion. Måndag 180212 

har jag stämt träff med två representanter 

från Mörbylånga kommun för att vi på plats 

ska försöka se om det finns en vettig 

lösning. Finns det inte så är mitt svar 

fortfarande "nej".  

Noteras. 

Planprogrammet är en utredningsfas inför 

detaljplanearbetet. 

En detaljplan ger fastighetsägaren 

möjligheter. Om du har ett servitut 

fortsätter det att gälla tills det upphävs. 

Planprogrammet föreslår vidare att 

avrinningsvattnet från Hotell Skansens 

område, "Kullen", leds bort genom min 

trädgård, Färjestaden 1:124 och 1:123, i 

stället för att avloppet under mark genom 

Färjestaden 1:122 återställs i fungerande 

skick. Ett vattendrag genom trädgården kan 

vara positivt för den biologiska mångfalden 

men inte med förorenat vatten. Det skulle 

också bli för trångt. Så även här måste jag 

tyvärr säga "nej". Dock är jag öppen för 

diskussion. Måndag 180212 har jag stämt 

träff med två representanter från 

Mörbylånga kommun för att vi på plats ska 

försöka se om det finns en vettig lösning. 

Finns det inte så är mitt svar fortfarande 

"nej".  

Kommunen behöver i en större skala lösa 

avvattningen i Färjestaden. 

Målet är att skapa ett system med öppna 

lösningar där det går, eftersom ett öppet 

system är mer robust och har större 

möjlighet att klara höga flöden utan att 

skada fast egendom.  

Planprogrammet är en utredning som 

pekar på den riktning och vilka principer 

som är viktiga vid utvecklingen av 

Färjestadens tätort. I det fall kommunen 

behöver ta privat mark i anspråk för att 

lösa dagvattenhanteringen sker 

utformning och utbredning i samråd med 

fastighetsägaren. 

180213 inkommen synpunkt  

Vi har tidigare lämnat våra synpunkter för 

planprogram Färjestaden. Vi vidhåller de 

synpunkter som vi tidigare sänt till er. Där 

Noteras. 

Illustrationen redovisar föreslagen 

bebyggelsestruktur för en förtätning av 
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påtalade vi vikten av att bibehålla utblicken 

över sundet. Vi har även synpunkter på att 

om Sjöbergsäng bebyggs, att dessa hus 

placeras längs med de befintliga hyreshusen 

i öster. Sjöbergsäng är ofta vattensjuk i 

väster samt att läggs husen utmed 

cykelvägen blir det som en korridor utefter 

hela vår tomt. Alternativt placera husen med 

gavel mot cykelvägen och vår tomt på östra 

delen av ängen - de kommer att på så sätt 

smälta in mycket bättre och känns mer 

naturligt. Naturligtvis blir en sådan 

placering mycket bättre för oss 

insyningsmässigt. Vi är medvetna om att 

placeringen av hus återkommer vid 

detaljplanen, men vill ändå påpeka detta nu. 

Har tidigare skickat in förslag på 

placeringen.  

Färjestaden.  

Vid Sjöbergs äng föreslår Kommunen 

bebyggelse med en friare placering som 

inte bildar en tydlig kvartersstruktur. 

För att förtydliga detta justeras 

illustrationen. 

Vid en utformning av bebyggelsen på 

Sjöbergs äng är det viktigt att denna inte 

inskränker allt för mycket på utsikten från 

flerbostadshusen i öster. 

Handlingarna revideras. 

180221 inkommen synpunkt 

BRF Soluret 

 

Noteringar förda vis samrådsmöte 2018-02-

07 på Färjestadens bibliotek avseende 

Planprogram Färjestaden 1:153 m fl mellan 

Mörbylånga kommun (MK) och 

fastighetsägare vid Norra Hamnplan, 

Färjestaden. 

 

MK redogjorde kort för Planens syfte och 

målsättning 

 

Diskuterades genomfart avseende väg 934 

genom alternativt förbi Färjestaden. 

Föreningarna uttryckte stor skepsis 

beträffande utfart från Norra Hamnplan 

framför allt vid vänstersväng norrut. 

Enighet råder att om genomfarten förblir 

längs Brovägen erfordras en lämplig teknisk 

lösning för att erhålla tillfredsställande 

förutsättningar för utfart med vänstersväng. 

I viss mån gäller detta även för infart 

söderifrån. 

Se gemensam punkt 1. 

Säkrad övergång för gående och cyklister 

vid norra rondellen (Paradisvägen) mellan 

Dämmet och Köpstaden. F n saknas säkrad 

övergång. Överenstämmelse att en lösning 

för detta skall utformas. 

Se gemensam punkt 2. 
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Gångvägen norr om Pumphuset mot 

Köpstaden mynnar direkt ut i en 

fyrvägskorsning vid infarten till Köpstadens 

parkering. Det är här tillräckligt oklart för 

biltrafiken i korsningen. Härtill kommer att 

gång och cykeltrafik sker diagonalt i 

korsningen. Detta verkar ligga i 

gränsområdet mellan kommunal och privat 

mark. En lösning är akut för att säkra 

korsningen. Förslag till lösning bör 

utformas. Härutöver måste 

dränering/avrinning på gångvägen vid 

bommarna åtgärdas. Efter varje regnväder 

bildas en sjö på gångvägen. 

Gångvägen upphör där kommunen inte 

längre är markägare. 

Planprogrammet fungerar som ett 

utredningsarbete för detaljplanen. I 

planprogrammet utreder kommunen ett 

heltäckande gång- och cykelvägnät med 

säkra övergångar. 

Diskuterades säkrade övergångar i 

anslutning till Storgatans mynning mot 

Brovägen. Även vintertid är det många 

gånger svårt att komma över Brovägen för 

fotgängare med "hinder" (barnvagn, 

rullator, personer med små barn eller 

hundar). Vidare skall de skolbarn som intar 

skollunch vid Kaj 4 korsa den osäkrade 

övergången. Sommartid är det än värre med 

väsentligt större biltrafik och mångdubbelt 

flera fotgängare. Hastigheten mellan de två 

rondellerna är många gånger högre än 

föreskrivna 40 km/h. En lösning bör 

utformas för att säkra övergången. 

Se gemensam punkt 2. 

Diskuterades ingående trafiksituationen 

inom och genom Norra Hamnplan. Norra 

Hamnplan har blivit ett genomfartsstråk för 

Gång- och cykeltrafik från 

Möllstorpsområdet via Dämmet i första 

hand mellan bostadshusen och garagen men 

även längs den västra vägen vid hamnen. 

Det betyder att kommunens intention att 

gående ska känna sig välkomna att 

promenera längs kajen och genom 

bostadsområdet vid norra hamnplan 

fungerar. 

Vid Norra Hamnplan 13 är två lyktstolpar 

vid de framskjutna entréerna, så olyckligt 

placerade att all gångtrafik med barnvagn, 

rullator samt eloped tvingas ut i körbanan 

just där gatan är som smalast vid garagen 

med in- och utfart till parkeringsplatsen. 

Vidare störs gångtrafik av tillfälligt 

uppställda fordon (soptömning, brevbäring, 

entreprenörer, boendes i- och urlastning) 

liksom av ett flertal utåtgående dörrar direkt 

mot gångbana. Vidare korsas "gatan" av 

boendes ärenden i lägenhetsförråd och 

Kommunen arbetar på att omvandla Norra 

Hamnplan till gångfartsområde. 
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garage. Den västra vägen är till följd av sin 

bredd helt osäkrad för gång- och 

cykeltrafik, som är frekvent förekommande. 

MK framförde att en cykel-/gångväg öster 

om garagen kunde utredas för att om 

möjligt förbättra situationen. Föreningarna 

kräver att Norra Hamnplan omvandlas till s 

k Gångfartsområde (se referens i 

Trafikutredningen, sid 10- Integrerat 

frirum). Enighet att förutsättningarna för 

omvandling torde vara uppfyllda liksom att 

åtgärden är lämplig att införa. 

Motsvarande förutsättningar beträffande 

trafiksituationen torde gälla även för Södra 

Hamnplan. 

Noteras. 

Kommunen undersöker möjligheten att göra 

Södra Hamnplan bilfritt under sommaren. 

Föreningarna frågade vad som hänt med 

överklagandet, som tidigare redogjorts för i 

tidningarna, beträffande möjlig parkering 

mot muren längs Brovägen i höjd med 

soluret. MK återkommer. 

Parkeringstalet i gällande detaljplaner 

uppnås. Kommunen har inte för avsikt att 

anordna fler parkeringsytor i anslutning till 

Norra hamnplan. 

BRF Soluret tog upp frågan om 

räddningsvägar m m i samband med 

Färjestadens marknad. Som det är nu 

blockeras genomfart vid Solurets infart och 

västerut längs bostadshuset av 

marknadsaktörernas bilar. Vidare 

förekommer störningar och andra 

olägenheter från marknadsutövare. Enighet 

att Tillståndsgivaren tar kontakt med BRF 

Soluret före tillståndsgivning samt att 

Tillståndsgivaren är ansvarig för tillståndets 

efterlevnad. 

Frågan bevakas vid tillståndsansökan för 

marknaden. 

Det är i planen inte explicit markerat var 

busshållplatser inom området och specifikt 

längs Brovägen är tänkta. Bör kompletteras. 

Kommunen har i dialog med KLT 

identifierat att en samordnad busshållplats 

bör ligga i anslutning till torget. 

Handlingarna revideras. 

MK rekommenderade Föreningarna att 

insända Medborgarförslag i relevanta 

frågor. 

 

Samtliga berörda enheter från MK var inte 

närvarande vid mötet. Enighet att hålla ett 

uppföljningsmöte om ca tre månader. BRF 

Soluret tar initiativ. MK för ärendena i 

noteringarna vidare till berörda enheter. 
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Dessa noteringar arkiveras som 

Föreningarnas yttrande till Planprogrammet 

inom ramen för Samrådsförfarandet. Vissa 

anförda åtgärder kan verkställas oberoende 

av Planens fastställande. 

      

Synpunkter inlämnade på Färjestadens bibliotek under samrådstiden 

Lekplats i ”Paradiset” eller där 

parkeringarna är på Södra Hamnplan. En 

mer Familjevänlig yta där, inom synhåll 

från uteserveringar. Avskärma från grillens 

parkering. 

Se gemensam punkt 6. 

Önskemål och ett måste: Parkeringsplatser 

på Södra Hamnplan 

Se gemensam punkt 6. 

Högre hus vid gamla Q8-macken. 8 – 10 

våningar. Också vid den ”tillfälliga” 

husbilsuppställningsplatsen 8 – 10 våningar. 

Bort med Stenarna på hamnen och gör miljö 

där. 

Se gemensam punkt 4 och 6. 

Kulturhus 

Behåll Beijers hus och gör ett kulturhus av 

det. Förutom samlingssal med scen och 

övriga rum kan kanske banor för bowls och 

boule inrymmas. 

Se gemensam punkt 5. 

Sittbänkar lite här och var önskas. 

Övergångsställe över Brovägen vid 

Hamnplan. 

Noteras. 

I takt med att Färjestadens offentliga rum 

förtydligas blir de också möjliga att 

möblera på ett sätt som inbjuder till passiv 

rekreation.  

Se gemensam punkt 4. 

Köp in Lothar von Pahlens skamfläck till 

bilverkstad och riv skiten. 

Kanske en simhall. 

Kommunen har inte rådighet över marken 

men ger fastighetsägaren möjlighet att 

utveckla sin fastighet. 

Kommunen möjliggör för privata initiativ i 

anslutning till befintliga verksamheter. 

En simhall + en bastu med vinterbad. Kommunen möjliggör för privata initiativ i 

anslutning till befintliga verksamheter. 

Var tog pensionärernas hus? 

Busstorg? 

Se gemensam punkt 5. 

Kommunen har i dialog med KLT 

identifierat att en samordnad busshållplats 

bör ligga i anslutning till torget. 

Handlingarna revideras. 
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Jag heter Rolf Löfgren och har bott i 

Färjestaden nästan i 70 år. 

Min farfar Johan August Löfgren byggde en 

kvarn söder om gamla biblioteket i början 

av 1900-talet. Han byggde då också en väg 

från Storgatan till Kvarnen. Den hette 

Kvarnvägen i många år. Den döptes om till 

Kråkeskärs väg på 60 – 70-talet. 

Jag tycker att det är mycket lämpligt att den 

återfår sitt riktiga namn. Vad jag förstår har 

ingen adress Kråkeskärs väg idag. 

Namnet borde kunna användas på någon ny 

väg. 

Kommunen och Torslunda 

Hembygdsförening ställer sig positiva till 

förslaget. 

Glöm inte parkeringar runt hamnplanen. 

Behåll några fler rondeller. 

Se gemensam punkt 6 och 1. 

Ser bra ut – Var inte rädda för att gå upp i 

höjd. Mark är värdefullt. 

Se gemensam punkt 4. 

Vad kommer detta kosta? 

Ta vara på hela kommunen istället så alla 

kan få leva där de vill bo. 

Exploateringskostnaderna delas på 

fastighetsägare. Kommunen är inte någon 

stor fastighetsägare. 

Färjestaden har ett behov av en 

simhall/äventyrsbad. Gör Färjestaden/Öland 

till en badort året om. 

Kommunen möjliggör för privata initiativ i 

anslutning till befintliga verksamheter. 

Grönområde. 

Gör ett fint grönområde vid gamla 

järnvägsstationen. Bord, bänkar och lekplats 

kan finnas där. ”Järnvägsparken”. 

Noteras. 

Planprogrammet föreslår att utrymme för 

möte lämnas framför stationshuset i form av 

en park med järnvägstema. 

Handlingarna revideras. 

Önskemål för Färjestaden: 

En buss-central där alla busslinjer knyts 

ihop – även bussen från Kalmar. Kombinera 

med nån typ av väntsal så man inte tvingas 

stå ute i regn och blåst och vänta på bussen. 

Kommunen har i dialog med KLT 

identifierat att en samordnad 

busshållplats bör ligga i anslutning till 

torget. 

Handlingarna revideras. 

Önskemål. 

En simhall. 

Alla bör kunna simma. 

 

Kommunen möjliggör för privata initiativ 

i anslutning till befintliga verksamheter. 

Viktigt att man ser havet när man kommer 

från Storgatan. 

Noteras. 

Kommunen instämmer med synpunkten. 
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Mindre bryggor kan vara möjliga att 

uppföra beroende på utformning. 

Det behövs fler övergångsställen på 

Brovägen/Runsbäcksvägen. 

Se gemensam punkt 2. 

Det behövs fler övergångsställen på 

Brovägen/Runsbäcksvägen. 

Tanken med ett kulturhus är kanske bra, 

men som det är idag, att biblioteket har 

flyttat in i Köpstaden är fantastiskt bra. Vi 

går hit varje vecka. Det kommer vi nog inte 

göra om biblioteket flyttas, även om det 

bara är 100 meter bort. 

Se gemensam punkt 2 och 6. 

Någonstans vid Hamnplanen skulle en liten 

snygg Ölands-inspirerad lekplats vara 

placerad. En Ölandsbro i trä som barnen 

kan åka rutschkana på… En liten lagom 

väderkvarn som de kan gå in och leka i… 

ett får och en ko att klättra på… Färjestaden 

är ju porten till Öland, så jag tycker det 

skulle passa. 

Se gemensam punkt 6. 

Bra! 

Tivoli?  

Nära stranden! 

 

Undvik höga byggnader – det stänger igen 

sikt och livskvalitet. 

Se gemensam punkt 4. 

Storsjön Östersund – Linbana för 

Wakeboard (Drivet av en eldsjäl). Skulle 

passa in vid Talludden. 

 

Vid stenhuset (paradisv.) nybygge kan ett 

lite högre hus (8 – 9 våningar) placeras för 

att vara ”stadskärnemärke” – som även syns 

från bron/vattnet. 

Se gemensam punkt 4. 
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Kallbadhuset ska kanske innehålla dam/herr 

och nakenbad. 

Piren kan utvecklas med möjlighet till 

nöjesaktiviteter, marknadsstånd, serveringar 

m.m. 

Gymfastigheten bör målas i trevligare kulör, 

så den inte ser ut som en industrifastighet. 

Fixa lite fasaden på silobyggnaden norr om 

Köpstaden. 

Bygg något blickfång, gärna stort, som syns 

från bron. 

Se gemensam punkt 4. 
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Gemensam punkt 

1. Cirkulationsplatser och vägflytt 

Väg 943 är en viktig länk till södra Öland. Enligt trafikutredningen, daterad 

2017-11-17 skapar det mer problem än lösningar att flytta barriären högre upp i 

samhället. 

Det är enligt utredningen mer lämpligt att minska barriäreffekten med säkra 

övergångar. Se vidare gemensam punkt 2. 

Cirkulationsplatsen vid Norra Hamnplan föreslås bevaras men avfarterna kan 

behöva omstruktureras för att öka tydligheten i vägnätet. 

Cirkulationsplatsen vid Södra hamnplan föreslås tas bort och en ny 

cirkulationsplats föreslås vid Järnvägsgatan. 

Handlingarna revideras. 

 

2. Säkra övergångar och gaturum 

Det är generellt en brist på säkra övergångar över väg 943. Brovägen och 

Runsbäcksvägen. I planprogrammet föreslås ett tiotal övergångar över väg 943. 

Dessa markeras i programkartan för att förtydliga kommunens intentioner. 

I samråd med Trafikverket behöver kommunen reda ut utformningen och 

placering av säkra och vackra övergångar över väg 943. 

Kommunen har som intention att skapa ett öppet gatunät. I Färjestaden upplevs 

många gator som barriärer eftersom biltrafiken dominerar tätortens offentliga 

rum.  

Gestaltning av gaturummen är viktigt för huruvida en väg upplevs som en 

barriär eller inte. Även ett gaturum behöver tydliga väggar, vacker och tydlig 

gatubeläggning som vägleder trafikanterna i gaturummet. Gaturummen i 

Färjestaden kan omgestaltas så att de upplevs som mer gångvänliga och inte 

som så stora barriärer. Gestaltningens påverkan på upplevelsen av rum beskrivs 

i gestaltningsprogrammet. 

Handlingarna revideras. 

 

3. Exploateringsgrad  

Illustrationen visar ett av många sätt att bebygga Färjestaden. Handlingen ska 

ses som en beskrivning av föreslagen struktur snarare än en exakt bild av hur 

hus ska placeras och utformas. Strukturerna som illustreras är hus i park söder 

om Storgatan och en kvartersstruktur, som förtydligar de offentliga rummen, 

norr om Storgatan. Utmed Ölands köpstad där tempot är högre och där bilen 

fortsatt förväntas vara det främsta transportmedlet föreslås en glesare struktur. 
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Illustrerad vy av Storgatans gaturum 

 

Illustrationen i samråd II visade tydligt kommunens ambition av hus i park men 

visade mindre bra på kommunens ambition att sluta gaturummet mot Storgatan. 

Ovan illustrerad vy visar att Storgatan behöver en tydlig avgränsning i söder för 

att balans i gaturummet ska kunna skapas.  

Strukturen hus i park föreslås med undantag för den byggnadsvolym som sluter 

Storgatans gaturum. 

Skalan på hus i park och hur många byggnader som kan tillåtas i kvarteret 

utreds i detaljplaneskedet och en socialt och ekonomiskt hållbar 

exploateringsgrad regleras i kommande detaljplaner.  

Fokus i programarbetet har legat på Färjestadens offentliga rum och hur 

Färjestaden ska kunna bli tätare, mer levande och mer gångvänligt. 

Byggnaderna är de offentliga rummens väggar 

Handlingarna revideras. 

 

4. Befolkade offentliga rum 

Konsten att befolka offentliga rum är väl studerad. 

Det talas om tre slags rum i den bebyggda miljön. De rum som diskuteras är 

offentliga rum – där alla delar lika och har samma rättigheter och skyldigheter, 

halvprivata rum – en övergångszon som i ett bostadsområde uppstår på ytor 

som är gemensamma för de boende men inte till för alla. Halvprivata rum är 

viktiga i bostadsområden för att de boende ska kunna skapa en gemenskap, men 

de upplevs ofta som privata för utomstående. Det tredje och sista rummet i den 

bebyggda miljön är privata rum – bostaden och balkongen eller trädgården och 

uteplatsen tillhör det privata rummet, där är alla utom bostadens invånare 

utomstående. 

I en centrummiljö är det viktigt att skapa tydliga hinder mellan det privata och 

det offentliga rummet eftersom en stor del av de personer som rör sig i området 

är utomstående. Synhinder och fysiska hinder kan säkra den offentliga miljön. 

Men för att få en mer levande tätort räcker det inte att tydligt särskilja det 

privata från det offentliga. Utformningen av gränsen är viktig för att skapa liv, 

variationer, utrymme för vila och mötesplatser. Alla i Färjestaden behöver mer 

väldefinierade offentliga rum som inbjuder till möten och samtal.  

Höjden på byggnaderna påverkar det offentliga rummet eftersom höga 

byggnader behöver ett stort omland till följd av bland annat ljusförhållandena. 

Detta omland är svårdefinierat ur ett rumsligt perspektiv och omlanden upplevs 

ofta som för privata av allmänheten och för offentliga för de boende. Det är inte 
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bara svårt att få en tät struktur med höga hus, det är också svårt att få en levande 

och gångvänlig miljö eftersom höga punkthus tillför minimalt med 

verksamhetsyta i gatuplan. Verksamheter gynnas av närhet och möjlighet till 

samverkan. Att mikroklimatet påverkas av bebyggelsestrukturen påverkar också 

möjligheten för levande och gångvänliga miljöer. En gles och hög 

bebyggelsestruktur påverkas generellt mer av vind. En tät och hög 

bebyggelsestruktur gör att stora delar av de offentliga rummen hamnar i skugga. 

 
Vindturbulens invid höga hus förstärks i blandad hög och låg bebyggelse. 

 

Vind leds upp över en tät och låg bebyggelse men fångas in och förstärks av en 

spridd och hög bebyggelse. 

Källa: Livet mellem husene, Jan Gehl (Arkitektens forlag 1980) 

 

För att kunna skapa en välkomnande entré till Öland, en sommar- och hamnstad 

med ett myllrande folkliv behöver Färjestaden offentliga soliga rum i lä. 

Kommunen föreslår en struktur som till stora delar är relativt tät för att skapa 

tydliga och lagom stora offentliga rum med ett behagligt mikroklimat.  

Handlingarna revideras. 

 

5. Kulturhus och lokaler 

I första samrådet för planprogrammet delades tankarna om kulturhus i två läger. 

Ett läger som ville att kulturhuset i Färjestaden skulle få ett intressant 

arkitektoniskt uttryck i ett framträdande läge. Det andra lägret ville att 

Beijersbyggnaden skulle omvandlas till kulturhus. 

Det finns inte någon utredning som visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt 

att behålla Beijersbyggnaden och en känd sanning är att bygga nytt alltid är 

billigare än att bygga om. Genom att spara den introverta betongbyggnaden som 

helt saknar arkitektoniska värden uppstår också svårigheter att nyttja marken 
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effektivt för ny bostadsbebyggelse. 

Kommunen kan dock inte heller inom överskådlig framtid se hur ett nytt 

kulturhus med ett intressant arkitektoniskt uttryck ska kunna prioriteras.  

Behovet som finns av en samlingslokal för ett stort antal personer för att kunna 

visa teater, föreläsningar eller film kan dock tillfredställas. I viss utsträckning 

finns det också behov av lokaler för fritidsgård, för kulturskola och det skulle 

också behövas danslokaler och mindre ateljéer för kurser och uthyrning. 

Biblioteket har tillfällig bygglov. Dessa lokaler kan med fördel samordnas och 

ligga invid varandra men inte nödvändigtvis i samma byggnad. 

Det är inte heller helt klart huruvida Beijers vill lägga ner sin verksamhet i 

området (se yttrande från Beijers sid 23) och frågan är om kommunen vill 

invänta besked från Beijers innan byggnation av en ny samlingslokal i 

Färjestaden kan komma tillstånd. 

I Färjestaden finns generellt ett stort behov av lokaler. Flera företag, stora och 

små efterfrågar lokaler i Färjestaden eftersom det är en tätort som växer. Det är 

inte hållbart att bara bygga bostäder och lokaler lockar företag vilket ger 

förutsättningar för att få en levande tätort. 

Handlingarna revideras. 

 

6. Parkering 

I Färjestaden är parkering viktig för att företag ska kunna bedriva verksamhet. 

Parkeringsplatser i Färjestaden ska vara säkra, tydliga, välplanerade och 

välplacerade. Idag finns ett överflöd av parkeringsplatser och inte alla nyttjas. 

Parkering till samtliga verksamheter i Färjestaden föreslås inom ett rimligt 

gångavstånd. Bilden nedan illustrerar kommunens bedömning av rimliga 

avstånd. Dessa är 100 meter för verksamhetsspecifika parkeringsplatser och 300 

meter för publika parkeringar. 
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Kommunens ambition att skapa säkra parkeringar är en av anledningarna till att 

kommunen föreslår att parkering inte ska tillåtas på Södra Hamnplan sommartid 

eftersom verksamheterna inte gynnas av den osäkra trafiksituationen. 

Parkeringen vid grillen och utmed parken Paradiset föreslås vara kvar. Övriga 

delar av Södra Hamnplan föreslås vara tillgängligt för bilar under lågsäsong. 

Om biltrafiken försvinner på Södra Hamnplan sommartid har kommunen och 

verksamhetsutövarna större möjlighet att fylla södra hamnplan med lekvänliga 

sittytor och trivsamma platser för samtal och vila. 

Handlingarna revideras. 

 

Sammanfattning 

- Planprogrammet är en utredning där kommunen i en demokratisk process har 

undersökt vilka parametrar som är viktiga att fokusera på vid en förtätning av 

Färjestaden. I planprogrammet föreslås en bebyggelsestruktur och ett 

utvecklingsperspektiv som ska fungera som riktlinjer för kommande 

detaljplan/er. 

- Väg 943 är en viktig kommunikationslänk till södra Öland och förändringar på 
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vägen ska ske med måtta. Vägen föreslås ligga kvar i sin nuvarande sträckning 

men åtgärder föreslås som kan minska vägens barriäreffekt. 

- Kommunen föreslår en struktur som möjliggör en exploateringsgrad som är 

både socialt och ekonomiskt hållbar. 

- Höjden på byggnader påverkar starkt de offentliga rummen. 

- Färjestadens offentliga rum är viktiga att utforma med eftertanke och omsorg 

för att uppnå ambitionen om ett levande Färjestaden. 

- För Södra hamnplan och väster om väg 943 föreslås ingen bostadsbebyggelse i 

enlighet med vad som framkommit i den demokratiska processen. 

- För Sjöbergs äng föreslås bebyggelse och att parkering kan tillåtas på gräsytan 

vid större evenemang. 

- Parkering i Färjestaden ska vara säkra, tydliga, välplacerade varför parkering på 

Södra hamnplan inte kan vara aktuellt sommartid. 

- Kommunen har i dialog med KLT identifierat att en samordnad busshållplats 

bör ligga i anslutning till torget. 

- Kommunen möjliggör för privata aktörer att uppföra en mindre simhall. 

 

Handlingarna revideras enligt följande 

- Programhandlingarna justeras så att cirkulationsplatsen vid norra hamnplan kan 

bevaras och en ny cirkulationsplats kan anordnas vid Järnvägsgatan. 

- Ett avsnitt som redovisar farliga godstransporter införs i planbeskrivningen. 

- Påverkan på infrastruktur till följd av skyfall och höjda grundvattennivåer 

beskrivs. 

- Kommunen presenterar sin planeringshorisont, år 2100. 

- Informationen om att de åtgärder som ska utföras inom vattenområden kräver 

tillstånd eller anmälan enligt 11 kap införs i planbeskrivningen. 

- Vilka byggnader som bör bevaras och hur byggnadernas kulturvärden föreslås 

säkerställas i kommande detaljplaner redovisas i handlingarna. 

- Byggnader som i gällande detaljplaner är försedda med skyddsbestämmelser 

redovisas även under rubriken Förutsättningar; Kulturmiljö. 

- Rubriken Kulturhistoria byts mot rubriken Kulturmiljö. 

- Texten om strandskyddets återinträde rättas i planbeskrivningen.  

- Ledningskartan för Skanovas ledningsnät förses med teckenförklaring. 

- Redovisningen av huvudmannaskap på Brandstationsgatan rättas. 

- Information om att Kommunen har tecknat ett avtal om förändrat 

väghållaransvar för del av Storgatan, Gamla Storgatan och Brandstationsgatan 

med Trafikverket Region Syd införs i beskrivningen. 

- Utrymme för möte lämnas framför stationshuset i form av en park med 

järnvägstema. 
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- Information om att Kommunen har tecknat ett avtal med Trafikverket angående 

Färjestadens nödfärjeläge och nyttjande av färjeramp införs i beskrivningen. 

- Information om att hamnpirarna kan påverkas av höjda havsnivåer införs i 

beskrivningen. 

- Illustrationen ändras så att det framgår hur kommunen tänker sig strukturen på 

ett maximalt utnyttjande av marken. 

- Programkartan justeras så att fler ändamål kan tillåtas på fler kvarter. 

- Färjestadens station stod klar 1909. Kulturhistorisk inventering rättas.  

- Identitetsskapande och rumsskapande träd redovisas. 

- I framförallt gestaltningsprogrammet förtydligas behovet av att gestalta 

gaturummen i Färjestaden för att minska vägarnas barriäreffekt. 

- Handlingarna förtydligas vad gäller planprogrammets vägledande roll för 

strukturer och offentliga rum i kommande detaljplan/er. 

- I framförallt gestaltningsprogrammet förtydligas betydelsen av offentliga rum 

och hur utformningen av omgivande bebyggelse påverkar dessa. 

- Handlingarna förtydligas vad gäller kommunen behov och möjligheter att 

uppföra ett kulturhus i Färjestaden. 

- Handlingarna förtydligas vad gäller kommunens förslag på parkeringsytor. 

- Kommunen föreslår att en samordnad busshållplats ordnas i anslutning till 

torget. 

 

 

 

 

Ylva Hammarstedt 

Arkitekt SAR/MSA 


