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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Huvudsyftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en 
utbyggnad av bostadsbebyggelse österut i Torslunda samhälle. 
Bostadsområdet avses utformas med generösa grönytor och vägar där 
trafi kspridning uppnås och säkerhet för alla trafi kslag eftersträvas.
Vidare är syftet att tillskapa mer utrymme för skolverksamhetens behov 
av expansion bland annat i form av en gymnastiksal och att säkra 
hembygdsgårdens kulturella verksamhet. 

Betesmarker på Torslunda 2:24
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PLANDATA 
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Torslunda, öster om länsväg 136 och Södra 
Arontorpsgatan. Området sträcker sig från Kåtorpvägen vid Torslunda 
kyrka i söder till stugområdet i södra Arontorp i norr.

Areal
Planområdet omfattar ca 33,5 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Torslunda 2:24 och 14:1 ägs av Mörbylånga kommun. 
Torslunda 4:1 ägs av Svenska kyrkan. Torslunda 4:48 och 4:15 ägs av 
Torslunda församling. De övriga 18 fastigheterna är privatägda.

Gräns för detaljplaneområdet
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HANDLÄGGNING
Ett planprogram ska föregå en detaljplan i det fall det är nödvändigt 
enligt PBL 5 kap 18 §. Eventuellt efterföljande detaljplanen ska hanteras 
med normalt planförfarande enligt PBL 5 kap 20 §.
Ett planprogram upprättas så att kommunen i ett tidigt skede kan hämta 
in synpunkter från berörda parter och erbjuda insyn i processen och 
möjlighet att påverka. Planprogrammet, som godkänns av Miljö- och 
byggnadsnämnden, syftar till att ge riktlinjer för kommande detaljplane-
arbete och är inte juridiskt bindande.

HANDLINGAR
Till Planprogrammet hör följande handlingar:

Beskrivning, upprättad 2010-05-19 •
Programkarta, upprättad 2010-05-19 •
Behovsbedömning, upprättad 2010-05-19 •
Checklista, sociala konsekvenser, upprättad 2010-05-19 •
Illustration, 2010-05-19 •
Aktuell fastighetsförteckning •

BAKGRUND OCH UPPDRAG
Kommunstyrelsen beslutade 2009-02-10 § 37 att uppdra till miljö- och 
byggnadsnämnden att upprätta planprogram och detaljplan för Tor-
slunda 2:24
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-04-15 § 70 att uppdra 
åt miljö- och byggnadsförvaltningen att upprätta ett planprogram för 
området.

BEDÖMNINGSGRUNDER
 De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte 

stå i konfl ikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning  -
med mark- och vattenområden (MB kap 3)
stå i konfl ikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med  -
mark och vatten för vissa områden i landet (MB kap 4)
medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap 5) -
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Ur översiktsplanen

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-06-18. 
För området redovisas blandad bebyggelse, yttre vattenskyddsområde 
och värdefull kulturmiljö. 
De mellersta delarna av planområdet är utpekat för ny bebyggelse.
Torslunda kyrka och Kåtorp by är utpekade som värdefulla kulturmil-
jöer, vilket innebär att höga krav ställs på hänsyn och anpassning till 
omgivningen vid både om- och nybyggnationer.
Mellan Färjestaden och Torslunda fi nns alternativa sträckningar av 
Förbifart Färjestaden presenterade. Ett vägprojekt som avser att 
minska genomfartstrafi ken genom tätorterna Färjestaden, Torslunda och 
Skogsby.  
Tors lund är utpekad som värdefull naturmiljö, naturområdet saknar 
skydd i form av riksintresse men som anses värdefullt ur ett kommunalt 
perspektiv. 
Planområdets östra delar ligger inom Arontorps yttre vattenskyddom-
råde, området ska skyddas mot föroreningar och företeelser som kan 
påverka förutsättningarna för vattenförekomsten negativt.
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Områdesplanen

Områdesplan
Områdesplan Ölands Skogsby antogs av Kommunfullmäktige 1985-
12-16 § 155. Områdesplanen föreslår en förtätning av bebyggelsen 
främst inom Lundsborgsområdet. Åkerklassning, energieffektivisering, 
lokalisering av byggnader för bästa mikroklimat är beskrivna. Miljöer 
för kulturminnesvård och naturvård är utpekade.
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Omgivande detaljplaner
F102:
Detaljplan för Arontorp 1:3, 2:2 m fl , Mörbylånga kommun. 
Laga kraft 1991-11-13. 
Planen medger bebyggelse för bostadsändamål.

F105:
Detaljplan för Björnhovda. 2:17, 5:54, Torslunda 14:1, 2:24 m fl ,
Lundsborgsområdet, Skogsby samhälle, Mörbylånga kommun.
Laga kraft 1991-12-27. 
Planen medger bebyggelse för bostadsändamål, industriändamål ej 
störande verksamheter och skoländamål.

F170:
Detaljplan för Lundsborg, Björnhovda 2:17, Mörbylånga kommun. 
Laga kraft 2005-07-14. 
Planen medger bebyggelse för bostadsändamål och småskalig handels-, 
hantverks- och industriverksamhet.
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F157:
Detaljplan för Lundsborg, Björnhovda 2:17 m fl  fastigheter, 
Mörbylånga kommun. 
Laga kraft 2004-04-23. 
Planen medger bebyggelse för bostadsändamål och småskalig handels-, 
hantverks- och industriverksamhet.

F25:
Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Ölands 
Skogsby samhälle, Torslunda kommun, Kalmar län. 
Fastställd 1967-01-13.
Planen medger bebyggelse för bland annat bostads-, handel, småindu-
stri- och garageändamål.

F150:
Tillägg till planbeskrivningar i samband med kommunens övertagande 
av huvudmannaskap för Färjestadens, Kastlösa, Skogsby, Snäckstrands 
och Södra Möcklebys vägföreningars vägområden.
Laga kraft 2003-04-21 
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Detaljplan, områdesbestämmelser 
Gällande detaljplan F105 ligger till viss del inom det aktuella plan-
området. De delar som berörs föreskriver skol- och bostadsändamål. 
Kvarteret där skoländamål föreskrivs omfattar befi ntlig skolverksamhet 
och Torslunda Hembygdsgård. Kvarteren för bostadsändamål avses 
rymma låga 1-11/2 plans friliggande villor och sammanbyggda småhus.
Inom området fi nns också yta för naturområde och tre tekniska anlägg-
ningar, varav en är preciserad som pumpstation.
Vidare anger planen att stor uppmärksamhet bör ägnas åt det ställvis 
mycket kraftiga grundvattenfl ödet vid grundläggning.

Gällande detaljplan för del av planområdet 

Gräns för föreslaget planområde
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Landskapsbildskydd NVL 19 § 
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.

Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Vattenskydd
Planområdet berör i de norra delarna det yttre skyddsområdet för kom-
munens vattentäkt i Arontorp.

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

Riksintressen (4 kap MB)
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden. 
Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas 
enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB 
riksintresse obruten kust. 
Riksintresset syftar främst på bad-, camping och övriga rekreationsin-
tressen utmed kustbandet.
Planområdet ligger inom Torslunda tätort och uppfyller därmed kravet 
för undantag från bestämmelser.

Källare i planområdets sydostgräns
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Områdesskydd (7 kap MB)
Planområdet berörs inte av områdesskydd enligt 7 kap MB.
Livsmiljöer, biotoper, för utrotningshotade djur- eller växtarter skall 
skyddas. För alléer, stenmurar, åkerholmar och odlingsrösen gäller ett 
generellt biotopsskydd.

Planens behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program, PBL 5 kap 18 § och miljöbalken MB 6 kap 11§, skall kom-
munen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planpro-
gram för att utreda om de kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Som stöd för kommunens ställningstagande om detta görs först en 
behovsbedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan skall 
en miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB. 

Ställningstagande till miljöbedömning
En behovsbedömning, daterad 2010-05-19, har upprättats och bifogas 
planbeskrivningen. Checklistan utgör grund för kommunens bedömning 
att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

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

Från Torslunda kyrka leder den pilkantade Kåtorpsgatan in söder om 
området. Odlad åkermark i två skiften löper längs Kåtorpsgatan och 
sträcker sig norrut längs plangränsen. Båda är omgärdade av kraftiga, 
höga stenmurar och vegetationsridåer främst bestående av yviga 
slånbuskar.  I jämnhöjd med skolgårdens norra gräns avslutas åkern i 
en stenmur och ett tätt snår av hassel och slån tar vid. Den täta vegeta-
tionen fortsätter norr om Gröndalsgatan i ett snårigt och svårtillgängligt 
skogsparti som domineras av äldre lövträd som ek, ask, björk och yngre 
trädbestånd med exempelvis hassel. I den nordöstra delen av skogspar-
tiet reser sig en imponerade ek över den övriga växtligheten. 

igenväxande 
betesmark

åkermark

åkermark

skogsmark

tomtmark

parkmark

parkmark

tomtmark

Växtlighet inom området
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På var sida om skogspartiet ligger dels brukad åker, dels en smal remsa 
åkermark i träda, troligtvis betad. Den smala, ostliga åkermarken 
avgränsas i väster av en stenmur i dubbla rader och där remsan vidgar 
sig återfi nns en slånbevuxen åkerholme. 
Norr och söder om skolgården ligger välskötta gräsplaner där ett antal 
större lövträd står. Gräsplanerna är genomkorsade av gång- och cykelvä-
gar. 
Inom planområdet ligger ett 15-tal klassiska villaträdgårdar omgärdade 
av staket, plank och häckar med blomstrande rabatter och fruktträd. 
De är samlade i grupperingar vid skolan, längs Gröndalsgatan och längs 
Södra Arontorpsgatan. Fastigheten längst österut på Gröndalsgatan 
har en stor naturtomt där ormbunkar och hässlen skapar en säregen 
miljö. Längst den östra delen av fastigheten löper ett fl ertal parallella 
stenmurar. 
I norra delen av planområdet öppnar sig landskapet åter, högre växtlig-
het i form av hagtornsträd och slånbuskage håller sakta på att åter inta 
marken efter en lång tids bete.
Höjdskillnaderna inom planområdet är marginella. 

Hässlen på Torslunda 2:10
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Rödlistade arter
Inga av kommunen kända skyddade djur eller växter fi nns i området. 

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

Radon
Området ligger inom hög- till normalriskradonområde enligt kommu-
nens radonkarta (2006-10-19). 

Förorenad mark
Det fi nns ingen kännedom om förekomst av förorenad mark inom 
planområdet. 

Fornlämningar
Det fi nns inga, av kommunen kända fasta fornlämningar.
Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträf-
fas.

Grundläggning
Planområdet ligger på ca + 40,0 m ö h. 

Ekonomibyggnad längs Kåtorpsgatan
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BEBYGGELSE 
Byggnader

Bebyggelsen i och omkring området är mycket varierad både vad gäller 
storlek, årtal och byggmaterial. 
Inom planområdet orienterar sig bebyggelsen i grupper vid skolan, längs 
Gröndalsgatan och längst Södra Arontorpsgatan.  
Torslundaskola, Torslunda hembygdsgård och ett antal privata villor 
ligger utmed länsväg 136. Skolbyggnaderna är uppförda från 1839 till 
1980-talet med dels putsade fasader, dels träfasader. Hembygdsgården 
består av en mangårdsbyggnad i trä med tillhörande lada med halmtak. 
Villorna är enplans trävillor med sadeltak.
Längs Gröndalsgatan ligger två trävillor för permanentboende och ett 
mindre fritidshus även det med träpanel. Öster om planområdet ligger 
ytterligare tre bostadshus med träfasad varav ett är för permanentbo-
ende.
Längs Södra Arontorpsgatan är bostadshusen uppförda från 1800-talet 
fram till 1980-talet. Fasadmaterialet består mestadels av trä med det 
förekommer även fasadtegel. Taken är beklädda med bland annat plåt, 
tegel- och betongpannor. På ett par av fastigheterna ligger äldre komple-
mentsbyggnader nära vägen och defi nierar gaturummet.
Norr om planområdet, i Arontorp upprättades 1966 en plan som tillåter 
fritidsboende. Stugområdet består mestadels av mindre fritidsbostäder i 
ett plan från 1960-talet till 2000-talet. Fasaderna består till största delen 
av stående träpanel men även fasadtegel förekommer. 

Klassisk 40- talsvilla med trädgård
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Väster om Södra Arontorpsgatan ligger ett nybyggt område med trävil-
lor i ett plan, vissa med inredd vind. Inom området är träpanelklädda 
fasader och sadeltak klädda med tegelpannor vanligast. 
Söder om planområdet ligger ett lantbruk och en mindre hästgård. Båda 
fastigheterna har i Översiktsplanen utpekats som värdefull kulturmiljö.

Service
Inom området ligger Torslundaskola med årskurs 1-6, förskola i 3 
avdelningar och fritids. 
I Skogsby, numera hopbyggt med Torslunda ligger Överskottsbolaget. 
I anslutning till Överskottsbolaget ligger en rad andra verksamheter så 
som en servering och en klädaffär. Sommartid expanderar servicen till 
att omfatta fl er byggnader. I Skogsby fi nns också Skogsbygården som 
rymmer kontor, Växthuset en förskola med 3 avdelningar och Torslunda 
försöksstation en försöksstation i regi av Sveriges lantbruksuniversitet. 
Från planområdet är det ca 4 kilometer till Färjestadens centrum där det 
fi nns bland annat fl ertalet butiker, vårdcentral, bank och bibliotek.

Den nyare skolbyggnaden med utbyggda förskoleavdelningar

Byggnadskultur och gestaltning
Planområdet innehåller fl era skikt av byggnadstraditioner från bonde-
samhällets smågårdar via efterkrigstidens villor, vidare till 60-70-talets 
villa- och stugområde och helt nybyggda villaområden. Alla skikt är 
präglade av sin tids arkitekturmode eller rent praktiska behov.
Den ursprungliga skolbyggnaden och hembygdsgården anses ha kultur-
historiska värden tillsammans med den tidigare nämnda bebyggelsen 
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vid Kåtorpsgatan. I planens sydöstra hörn ligger en gammal källare, 
kallmurad i kalksten. Källaren har till vissa delar rasat. 
De befi ntliga vägarna har stor betydelse för områdets karaktär. Främst 
att nämna är Kåtorpsgatans allé med Torslunda kyrkan i fonden. Områ-
det kännetecknas av smala lågtrafi kerade gator utan trottoarer och enbart 
sporadiskt förekommande gatubelysning.

FRIYTOR
Lek och rekreation

Ordnade lekplatser för olika åldrar fi nns på skolgården, här fi nns också 
en bollplan och en enklare friidrottsanläggning. Österut längs Gröndals-
gatan ligger Gröna gatans skog, ett mindre skogsområde som Torslunda 
Naturförskola använder för undervisning. I övrigt består planområdet av 
odlad åker, inhägnad betesmark, strövområden österut mot Kåtorp och 
svårforcerad snårig skog. 

Naturmiljö
Öster om planområdet ligger först ett avsnitt jordbrukslandskap med 
åkervägar och växtridåer därefter kommer riksintresset Mittlandsom-
rådet, ett större lövskogsområde där mosaiklandskapet har kultur- och 
naturvärden som saknar motstycke i Europa. Området är populärt för 
rekreation med fl era strövstigar. Ett av utfl ytsmålen är naturreservatet 
Degerrörsbacken ett järnåldersgravfält där marken hålls öppen med 
hjälp av bete.  
Väster om bebyggelsen i Skogsby ligger Tors lund, en ek- och hassel-
lund viktig för rekreationen i närområdet.

Lekplats inom skolans område
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunätet

Genom Torslunda och Skogsby leder länsväg 136, Skogsbygatan. 
I norr leder Lundsborgvägen österut från Skogsbygatan in mot 
planområdet och Södra Arontorpsgatan. Södra Arontorpsgatan följer 
planområdets gräns i väster. Planområdet avgränsas i norr av Arontorps 
stugområde längs Snövits väg. Som avslutning söderut på Södra Aron-
torpsgatan ligger Gröndalsgatan i mitten av planområdet. 
Norr och söder om skolan fi nns infarter till skolan och dess parkering. I 
söder leder Kåtorpsgatan österut in i planområdet.
Kommunen är huvudman för samtliga vägar utom länsväg 136 för 
vilken trafi kverket är huvudman.
Alla kommunala vägar, utom Gröndalsgatan, är asfalterade däremot är 
de av äldre modell, smala och utan vägren. Belysningsstolpar saknas 
längs fl era av gatorna, längs andra förekommer de sporadisk.
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Gång-, cykel- och mopedtrafik
Där Gröndalsgatan slutar leder en populär promenadstig av enkel 
standard österut mot Kåtorp. 
I förlängningen av Södra Arontorpsgatan leder en gång- och cykelväg 
genom skolområdet ner till korsningen Kåtorpsgatan och Skogsbygatan.
I planområdets norra del leder en gång- och cykelväg ut från planområ-
det, västerut över länsväg 136 och ner mot Färjestadens samhälle. Båda 
GC-vägarna är av hög standard med relativt god belysning.
Längs Järnvägsgatan i Färjestaden är en gång- och cykelväg under 
utbyggnad för att underlätta för cykeltrafi k mellan Skogsby och Färje-
staden. Första etappen öster om Kantarellgatan till Lundborgskrysset 
färdigställs under våren 2010.
 

Kollektivtrafiken
Från busshållplatsen Torslunda skolan går dagligen täta turer både 
söderut, norrut och via Färjestaden över till fastlandet.

Parkering
Parkering inom området sker främst på den egna fastigheten men också 
utmed lokalgator. 
Norr om skolan ligger en större parkering med ca 35 platser.

Trafik
Skogsbygatan hade 2005 en uppmätt årsdygnstrafi k, ÅDT, på ca 3300 
fordon. Av dessa utgjordes ca 160 fordon av tung trafi k. Den beräknade 
trafi kökningen är ca 1-2% årligen. På de övriga vägarna i området 
beräknas ÅDT vara väsentligt lägre och den enda tyngre trafi ken utgörs 
av sopbilen. 
Skolan genererar under begränsade tider, morgon och eftermiddag, 
en stor mängd trafi k. Den tunga trafi ken till och från skolan består av 
dagliga matleveransen och sopbilen.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp

Bebyggelsen i Torslunda ligger inom kommunens verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten. Ledningar löper längs länsväg 136, i 
cykelvägen genom skolgården och från Torsgatan går ledningarna ca 50 
meter in på Kåtorpsgatan. I Gröndalsgatan ligger ledningarna fram till 
fastigheten Torslunda 3:6.
Utredning pågår att införliva Kåtorp i verksamhetsområdet.
Alla bebyggda fastigheter inom planområdet, utom 2:10 är ansluten till 
kommunalt vatten och spillvattennät. I södra delen av skolans område 
ligger en pumpstation som matar vatten i en ledning, ej utritad på 
kartan, som går rakt söderut mot Kåtorpsgatan. 

Brandvattenförsörjning
Längs länsväg 136, Skogsbygatan, fi nns ett antal brandposter dessutom 
fi nns en i områdets norra del längs södra arontorpsvägen.
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ENERGI, VÄRME OCH AVFALL
El 

E ON svarar för elförsörjningen i området.
Transformatorstationer är lokaliserade i områdets södra del och 
norröver, öster om planområdet.

Uppvärmning
Uppvärming sker med individuella lösningar. 

Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.

STÖRNINGAR
Trafi kvolymerna på länsväg 136 kan ses som den enskilt största stör-
ningsfaktorn.
Lantbruket i söder har sitt brukningscentrum ca 50 meter från plangrän-
sen. Djurstallarna och gödselstack ligger däremot ca 1000 meter från 
planområdet.
Hästgården strax öster om planområdet vars djurstallar och gödselstack 
ligger ca 130 meter från planområdet har betesmarker som delar gräns 
med planområdet.

Hästar på bete
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BEBYGGELSE
Planen föreslår en utvidgning av Torslunda samhälle österut. Torslunda 
är attraktivt för infl yttning på grund av de vackra omgivningarna och 
närheten till Färjestaden och brofästet. För att bevara områdets attrak-
tion föreslås glesare bebyggelse och stora naturområden. I den södra 
delen av planområdet kan klungor av tätare bebyggelse med generöra 
naturområden tillåtas, norrut föreslås tomtstorlekarna ökas till förhål-
landevis stora tomter på 1 200 till 3 000 m2. 
Området får på detta sätt en låg exploateringsgrad och beräknas rymma 
mellan 80 - 100 nya bostäder i form av villabebyggelse.   
Bebyggelsen avses att utföras med fokus på miljön med energieffektiva 
byggnader. Vidare fi nns ambitionen att skapa ett bostadsområde som 
orienteras med hänsyn till mikroklimatet och tydligt visar sin underord-
nade plats i kringliggande natur. 
Norr om skolan och förskola tillskapas utrymme för en gymnastiksal 
och fritidsgård. Placeringen möjliggör ett samutnyttjande av parkering 
och infart till skolan. 
Hembygdsföreningens kulturverksamhet föreslås säkras med planbe-
stämmelser. 

Planillustration
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FRIYTOR
Öster om planområdet fi nns en mindre hästgård. Avståndet till 
gårdscentrum är tillräckligt stort för att klara önskvärt skyddsavstånd. 
Däremot betar hästarna på skiftet intill planområdet vilket innebär att 
en skyddszon på ca 50 meter bör skapas, planprogrammet föreslår ett 
grönområde. Ytterligare en zon av växtlighet bör fi nnas vid gränsen 
mellan villabebyggelse och skolverksamheten. De båda naturområdena 
föreslås stråla samman och bilda ett större grönstråk inom planområdet 
där Naturförskolans Gröna gatans skog, den ståtliga ek, delar av 
snårskogen och åkerholmen ingår. Naturmarken ska utformas så att den 
befi ntliga karaktären av områdets delar förblir intakt så att snårskogen 
upplevs som snårskog men går att genomkorsa, att karaktären av betad-
mark kvarstår och att åkerholmen bevaras intakt.
Planområdet genomkorsas av fl ertalet stenmurar framförallt i norra 
delarna. Fastighetsgränser och vägar bör i möjligaste mån anpassas 
efter dess sträckning. Källan i planområdets sydöstra hörn ligger inom 
föreslagen naturmark men bör tillsammans med stenmurarna skyddas i 
planbestämmelserna. 
Den befi ntliga gräsytan i södra delen av området föreslås förbli oföränd-
rad. 
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GATOR OCH TRAFIK
Tillkommande bostadskvarter bör förses med ett öppet gatunät som 
tillåter trafi kspridning och olika vägval. Angöring till området föreslås 
ske i fyra punkter. Längst i norr föreslås en anslutning via Snövits väg. 
Nästa anslutning föreslås norr om befi ntlig bebyggelse längs Södra 
Arontorpsgatan, via Lundströms väg vidare på Lundsborgsvägen ut på 
länsväg 136. Som alternativ till denna dragning kan Lundsborgsvägen 
användas i hela sin sträckning. Planförslaget tillåter även utfart på 
länsväg 136 via Gröndalsgatan, förslaget innebär att en planändring av 
NATUR inom detaljplanen F157 måste ske. Alternativet är att använda 
den befi ntliga utfarten vid skolans parkering. Båda alternativen kräver 
åtgärder i korsningarna. Längst i söder föreslås en angöring på Kåtorps-
gatan invid befi ntlig stenmur. En anslutning mellan norra och södra 
delen av planområdet över Gröndalsgatan föreslås ligga i fastigheten 
Torslunda 2:10 västra gräns. Längs de befi ntliga vägarna Södra Aron-
torpsgatan, Gröndalsgatan och Kåtorpsvägen kan nytillkomna enskilda 
fastigheters utfart tillåtas.
Gatorna bör utformas så att hastigheten på trafi ken hålls nere och att 
säkra cykelvägar och cykelöverfarter kan anordnas inom området och ut 
till viktiga målpunkter i områdets omgivning. 
Vid ökad trafi k kan åtgärder på befi ntliga vägar komma att krävas. De 
åtgärder som utförs ska ske så att upplevelsen av vägarna med de intima 
gaturummen bevaras och att särskild hänsyn tas till vägarnas påverkan 
på områdets karakär. 

Södra Arontorpsgatan, karaktäristisk för området.
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Transformatorstation

TEKNISK FÖRSÖRJNING
All ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt VA-nät. Detta kan 
komma att kräva pumpstationer i planområdets ostliga delar.
Dagvattnet föreslås omhändertas lokalt i diken och eventuellt utjäm-
ningsmagasin.
Uppvärmning sker individuellt, gärna med koldioxidfria uppvärmnings-
system.
Med hänsyn till områdets storlek bör avfallssortering uppmuntras och 
behov och placering av återvinningsstation bör utredas i kommande 
detaljplan.  
Behovet av fl er brandposter i området skall utredas i samarbete med 
Räddningstjänsten.
Med hänsyn till planområdets omfattning kan en ny transformatorstation 
bli aktuell. Detaljer kring anslutning till tele- och elkablar och placering 
av transformatorstation bör diskuteras inom fortsatt planarbete.
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ADMINISTRATIVA OCH EKONOMISKA FRÅGOR
Kostnaderna för planprogrammet betalas av exploatörer i samband med 
detaljplaneläggningen.

Genomförande och eventuell förrättningskostnad regleras i ett exploate-
ringsavtal innan planen antas av Miljö- och byggnadsnämnden.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Planen föreslår en utvidgning av Torslunda samhälle i ett attraktivt 
område med väl utbyggd infrastruktur och viss service.  

Den befi ntliga skolverksamheten tillskapas utrymme för att kunna 
expandera och uppföra en gymnastiksal. Placeringen möjliggör ett 
samutnyttjande av parkering och infart till skolan. 

Hembygdsgårdens kulturella verksamhet säkras i planen. 

Planen tar 13,5 ha odlad åkermark i anspråk.

Naturmarken blir tillgänglig med hjälp av underhåll och röjning utan att 
den befi ntliga karaktären av områdets delar går förlorad.

Utbyggnad av området medför en ökad andel hårdgjord yta som kräver 
en övergripande lösning av dagvattenhanteringen vilket kan påverka 
omgivande markområden och ledningssystem.

En utbyggnad av området med ca 80-100 bostäder genererar en ökning 
av trafi ken i närområdet. Framtida trafi krörelser uppskattas bli ca 320-
400 årsdygnstrafi k ÅDT. Antalet är baserat på beräkningen 4 enkelresor 
per dygn och hushåll. 
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MEDVERKANDE
Detaljplanen har upprättats av Ylva Hammarstedt i samarbete med 
följande tjänstemän

Sten Forsberg   Miljöhandläggare
K-G Johnsson   Teknisk chef

Mörbylånga 2010-09-15

Ylva Hammarstedt   Marie-Christine Svensson   
Arkitekt SAR/MSA   Stadsarkitekt 



Planering av markens och vattnets användning regleras i plan- och bygglagen 
(PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 
hela yta. 
Av översiktsplanen ska bl a framgå grunddragen i användningen av mark- och 
vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras.
En översiktsplan fungerar som rådgivande och upplysande handling som anger 
riktlinjerna för bl.a. fortsatt planering. En fördjupning av översiktsplanen kan gö-
ras för avgränsande områden, där markanvändningen preciseras. Översiktsplanen 
och dess fördjupningar är inte juridiskt bindande.
En detaljplan reglerar i detalj hur marken får användas, hur områden ska utformas 
och hur bebyggelsen ska gestaltas. Detaljplanen är ett juridiskt bindande doku-
ment och syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till 
hur ett område ska utvecklas. Detaljplanen ligger sedan till grund för bygglov.

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

Program• 
Samrådsförslag• 
Utställningsförslag• 
Antagande• 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Mörbylånga Kommun, Trollhättevägen 4, 380 62 Mörbylånga
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