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Programmets syfte och huvuddrag
Huvudsyftet med planprogrammet är att utreda framtida markanvändning i Strandskogen söder om Glömminge tätort. Planen ska belysa
den viktiga vattenresurs som finns i Strandskogen och redovisa hur
kommunens avser skydda vattentäkten. Syftet med planen är också att
utreda områden för ny bebyggelse, skydd och hänsyn till platsens unika
natur- och rekreationsvärden och åtgärder på vägsystemet.
Programdata
Lägesbestämning
Programområdet sträcker sig från Glömminge i norr till Aledals ridskoleanläggning i söder och mellan väg 136 i öster till väg 958 i väster.
Areal
Programområdet omfattar ca 275 hektar.
Markägoförhållanden
Inom programområdet ligger drygt 200 fastigheter. Glömminge 1:18 ägs
av kommunen, resterande fastigheter är privatägda.

programområdet
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Handläggning
Ett planprogram ska föregå en detaljplan i det fall det är nödvändigt
enligt PBL 5 kap 18 § (1987:10). Eventuellt efterföljande detaljplan ska
hanteras med normalt planförfarande enligt PBL 5 kap 20 § (1987:10).
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 Kommunfullmäktige, syftar till att ge riktlinjer för kommande detaljplanearbete och
är inte juridiskt bindande.
Handlingar
Till Planprogrammet hör följande handlingar:
-Programbeskrivning, upprättad 2012-12-18, rev. 2014-11-25
-Programkarta, upprättad 2012-12-18, rev. 2014-11-25
-Behovsbedömning, upprättad 2012-12-18, rev. 2014-11-25
-Beslut miljöbedömning, daterad 2014-11-25
-Checklista, sociala konsekvenser, upprättad 2012-12-18
-Aktuell fastighetsförteckning
-Trafikutredning, daterad 2009-05-29
Bakgrund och uppdrag
På grund av ett ökat antal förfrågningar och ansökningar om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov har behovet av ett fördjupat
planeringsunderlag för området aktualiserats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-16 § 252 att uppdra åt
miljö- och byggförvaltningen att upprätta planprogram för området som
innefattas av Strandskogen och inre vattenskyddsområdet samt området
norr om Aledal.
Bedömningsgrunder
De åtgärder som föreslås i detta planprogram bedöms inte:
-stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning
med mark- och vattenområden (MB kap 3)
-stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med
mark och vatten för vissa områden i landet (MB kap 4)
-medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids (MB kap 5)

4 (52)

Mörbylånga
kommun

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
BESKRIVNING
Dnr 10/58
SAMRÅDSHANDLING 2012-12-18, rev. 2014-11-25
GODKÄND 2014-11-25 § 187

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

utdrag ur gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan för Mörbylånga kommun antogs 2007-0618. Översiktsplanen anger att inom området ligger kommunens
största ridanläggning, ett par planlagda fritidshusområden, traditionell
lantbruksbebyggelse och villabebyggelse, bildemontering och vattenskyddsområdet Strandskogen som utgör en av kommunens viktigaste
vattentäkter. Utökning av Strandskogens vattentäkt ska beaktas och ny
bebyggelse i Strandskogen ska anslutas till kommunalt VA. Ny bebyggelse inom primärt vattenskyddsområde ska uppföras med restriktivitet.
Skyddsavstånd till demonteringsverksamhet i norra delen ska beaktas.
Genomfartstrafiken på väg 136 utgör under sommartid ett betydande
problem. Förändrad vägledning av trafikflödet till och från Borgholm
och norrut utgör ett mellankommunalt intresse. Trafikförbättrande
åtgärder på väg 136 kring Glömminge prioriteras. Cykel- och vandringsleden, Ölandsleden har sin sträckning utmed väg 958. Utbyggnad
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av gång- och cykelväg mellan Färjestaden och Borgholm ska beaktas
och koppling till ridvägar ska undersökas.
Genom området går en större kraftledning.
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kan uppnås genom att identifiera
och prioritera värdefull kulturmiljö med de regionala miljömål Arkitektur och byggnadsvård (2010) och Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(2010) och genom att kontrollera radonhalten kan Byggnaders påverkan
på hälsan (2020) uppnås.
Kommunen reviderar nu gällande översiktsplan och i Översiktsplan
2014 som förväntas antas under början av 2015 ingår området i förslagsdelen för Glömminge/Algutsrum. I förslaget redovisas hur kommunen
ser på utvecklingen i programområdet och hur befintlig vattenresurs och
områdets höga naturvärden ska kunna skyddas.
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Detaljplan, områdesbestämmelser
Gällande planer
Inom programområdet finns två gällande detaljplaner F7 och F28. I
anslutning till programområdet finns ytterligare ett antal planer.
F4 avstyckningsplan upprättad 1944.
F18 fastställd 1963-11-11 medger bostadsändamål.
F52, fastställd 1967-11-17 medger bostadsändamål.
F 193, laga kraft 2009-01-18 medger golf- och bostadsändamål.

gällande planer
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F7, fastställd 1957-12-21:
Förslaget innebär tillskapandet av sex tomter för fritidsbebyggelse
i anslutning till redan förut befintlig bebyggelse för detta ändamål.
Området är bevuxet med tallskog och är lämpligt för sitt ändamål. Det
är högt beläget och sluttar västerut. Bebyggelsen kommer icke att bli
synlig annat än från områdets omedelbara närhet.
Centralt avlopp kommer icke att erfordras då bebyggelsen icke avses
att förses med wc. För den händelse det kommer att visa sig nödvändigt
bör särskild hälsovårdsordning utfärdas för att förhindra inrättandet av
sådan anordning.
Vattenförsörjningen torde utan svårigheter kunna ordnas genom separata
vattenbrunnar. Utfartsväg från området är avsett att tagas norr ut från
områdets nordvästra hörn över en å marken befintlig samfälld väg.
Byggnad får icke uppföras i mer än en våning och icke till större höjd än
3,8 meter. Dess yta får icke överstiga 80 kvadratmeter.

gällande plan F7
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F28, fastställd 1967-12-15:
Det nu framlagda förslaget avser att möjliggöra uppförandet av ett
30-tal fritidsstugor. Vid planens utformning har eftersträvats en väl sammanhållen bebyggelse. I detta syfte har bl.a. stora delar av tomtmarken
punktprickats.
Vägsystemet inom området utgör en utbyggnad av befintliga vägar.
Ändringarna i gällande plan omfattar smärre justeringar av områdesoch bestämmelsegränser i syfte att uppnå överensstämmelse mellan
dessa och vid avstyckningar tillkomna ägogränser.
Områdets vattenförsörjning är tryggad genom befintlig vattentäkt.
Byggnad får icke upptaga större areal än 100 m2 och får uppföras med
högst en våning utöver vilken vind inte får inredas. Byggnad får icke
uppföras till större höjd än 3,0 meter och tak får giva en lutning mot
horisontalplanet av högst 30°.

gällande plan F28
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Pågående planer
Inom området finns fyra pågående planärenden:
-Strandskogen 10:6, 10:7, detaljplan för upprättande av tomter för
bostadsändamål.
-Del av Brostorp 3:19 skifte 1 och 2, planansökan för
bostadsändamål.
-Strandskogen 9:26 m fl, planansökan för nybyggnation av bostäder
på fastigheten Strandskogen 9:10 och att anpassa befintliga
detaljplaner till nuvarande krav på byggyta och antal byggnader på
tomt.

pågående planer

Landskapsbildskydd NVL 19 §
Planområdet berörs inte av landskapsbildskydd.
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.
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Riksintressen (3 kap MB)
I programområdets östra gräns löper väg 136, riksintresse för kommunikation enligt 3 kap MB.
Länsstyrelsen har meddelat i yttrande inkommit 2014-05-21 för
pågående arbete med revidering av översiktsplanen att området AledalRöhälla kommer att föreslås som riksintresse för naturvården.

område länsstyrelsen föreslår som riksintresse enligt yttrande
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Riksintressen (4 kap MB)
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och kulturvärden.
Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas
enligt 4 kap 2 § MB riksintresse för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB
riksintresse obruten kust.
Riksintresset syftar främst till att skydda bad-, camping och övriga
rekreationsintressen utmed kustbandet.
Områdesskydd (7 kap MB)
Vattenskydd
Stora delar av planområdet ligger inom inre och yttre vattenskyddsområde för Strandskogens vattentäkt.
En utökning av täkten med ny uttagsbrunn väster om väg 958 innebär
att kommunen har aktualiserat arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde. Enligt det nya förslag som kommunen arbetar med att
ta fram kommer indelningen istället att göras i primärt, sekundärt och
tertiärt vattenskyddsområde. Vid en revidering av vattenskyddsområdena i Strandskogen behöver en ny vattendom sökas och nya skyddsföreskrifter upprättas.

inre vattenskyddsområde
yttre vattenskyddsområde
föreslaget primärt
vattenskyddsområde
förelsaget sekundärt
vattenskyddsområde
föreslaget tertiärt
vattenskyddsområde

gällande inre och yttre vattenskyddsområde med föreslagna gränser för primär,
sekundär och tertiär skyddszon
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Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, odlingsrösen och
källor med omgivande våtmarker i jordbruksmark, omfattas av generellt
biotopskydd. I kommande detaljplaner ska stenmurar och liknande som
omfattas av biotopskyddet skyddas. I de fall påverkan blir nödvändig
krävs dispens från länsstyrelsen.
Miljökvalitetsnormer 5 kap MB
Buller
Ett genomförande av planprogrammet bedöms inte medföra att MKN
för buller överträds.
Luft
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra att MKN för luft
överträds.
Vatten
Grundvattenförekomsten Strandskogen skyddas genom att stora områden undantas från bebyggelse. Ingen ny bebyggelse tillåts inom primärt
och sekundärt vattenskyddsområde. Det är av stor vikt att minimera
hårdgjorda ytor i området och möjliggöra lokalt omhändertagande av

grundvattenförekomsten Strandskogen med uttagsbrunnar och ytavrinningsområden
markerade
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dagvatten i så stor utsträckning som möjligt. Höga krav behöver ställas i
kommande detaljplaner och regleras genom planbestämmelser.
All ny bebyggelse ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Inventeringen av enskilda avlopp i området visar på ett behov av att
revidera verksamhetsområdet för Strandskogen och arbetet med detta
har påbörjats.
På sikt ska samtliga bebyggda fastigheter i området vara anslutna till
kommunalt VA-nät.
Genom att vidta åtgärder för att skydda grundvattnet uppnås även skydd
av ytvattnet, Kalmarsund.
Programmets behov av miljökonsekvensbeskrivning
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och
program, PBL 5 kap 18 § (1987:10) och miljöbalken MB 6 kap 11§,
ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner
och planprogram för att utreda om de kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande görs först en
behovsbedömning. Om den visar på en betydande miljöpåverkan ska en
miljöbedömning göras och redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning,
MKB.
Ställningstagande till miljöbedömning
I beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterad
2014-11-25 meddelas att det kan inte uteslutas att ett genomförande
av planprogrammet leder till en betydande miljöpåverkan. Detta avser
framförallt påverkan på grundvattnet och rödlistade arter. En mer
detaljerad checklista för miljöbedömning behöver tas fram inför varje
detaljplan för att utreda miljöpåverkan samt besluta om en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap behöver genomföras.
Pågående detaljplan för Strandskogen 10:6 och 10:7 har bedömts
innebära en betydande miljöpåverkan.
Programmets 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
Hela planområdet ligger inom ett stort sammanhängande sandfältsområde som sträcker sig från Algutsrum i söder till Halltorp i norr. Numera
är stora delar av området täckt med tallskog vilken nästan uteslutande
planterades under förra seklet, från 1920-talet fram till 1960-talet.
Stora delar av västra Öland blev täckt med skog under denna tid för att
förhindra omfattande sandflykt.
Programområdet är i stort uppdelat i fält av planterad tallskog och
blandskog med insprängda betesmarker och sandfält i väster och öster.
Däremellan dominerar odlad åkermark och betesmarker.
Generellt för området gäller att tomtmarken ligger väl inpassade i
den omgivande naturmiljön. Detta gäller såväl tomterna i skogsmark
som trädgårdarna längs Röhällavägen. Att tomterna knyter an till den
kringliggande naturmiljön är en stor kvalitet för området som helhet. De
skogiga tomterna gör att området som helhet känns mer sammanhängande då natur och tomtmark vävs samman i trädens kronskikt. Den
naturlika upplevelsen och möjligheten att vandra eller ströva i nära
anslutning till bebyggelse utan att störa de boende eller uppleva bebyggelsen som störande, är en betydande kvalitet i planområdets skogigare
delar. De stora sammanhängande naturmarkerna ger förutsättningar för
ett rikt djurliv.

landborgskanten i planområdets östra del
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Hagmarken i planområdets nordöstra del innehåller förutom vacker
naturmark även flera betydande fornlämningar i form av högar och
stensättningar. De naturvärden som finns i denna del av planområdet är
främst knutna till landskapets kvaliteter med kuperad böljande hagmark
med mindre snåriga buskar och buskage av hagtorn, slån, hassel och
benved. Kvalitéer som också uppskattas av många fågelarter bland
annat näcktergalen.
Landborgskanten medför att området sluttar kraftigt i östra delen för att
sedan plana ut i väster.
Rödlistade arter
Inom programområdet finns 160 rödlistade arter varav 75 av dessa arter
är hotade. 26 av dem ingår i nationella åtgärdsprogram för hotade arter.
Framförallt handlar det om steklar, främst bin och skalbaggar men också
ett flertal växter. Några av dessa arter finns bara i Strandskogen och
ingen annanstans i hela norra Europa.
Lokalerna för de i området påträffade arterna utgörs av torra och varma
blomrika marker som åker- och ängslandskap och ruderatmiljöer på lätt
jord med en förkärlek för sandiga-grusiga ställen. Arterna finns ofta i
exponerade sydvända vägslänter, täkter, skjutbanor, motorbanor eller
sluttningar i stadsmiljö med extensivt brukade eller hävdade blomrika
ytor.
Tillbakagången av arterna sammanfaller med intensifieringen inom jordoch skogsbruk, samt den allmänna igenväxningen av tidigare blomrika
marginalmarker.
Tidig slåtter bör undvikas i områden där dessa arter återfinns. Om
slåttern sker i juli finns risk för att en viktig näringsresurs försvinner.
Utsättande av tambikupor kan vara ett allvarligt hot mot framförallt
biarterna eftersom de konkurrerar om samma näringsresurs.
All exploatering så som husbyggnation, återställande av mark,
täktverksamhet och tippning hotar arterna. Om området betas med ett
alltför hårt betestryck utgör detta ett hot. Eftersom det finns risk för att
blomrikedomen minskar.
Förbättrade spridningsvägar med hjälp av blomrika spridningskorridorer
som åkerrenar, diken och stenmurar gynnar flera av arterna.
Bina kan flyga några hundra meter för näringssök så näringsresursen
måste inte vara på samma plats som boet.
I mars kan markberedning ske utan att arterna hotas. Sly och buskar bör
helst ryckas upp med rötterna i stället för att sågas av men blommande
träd och buskar är viktiga att spara. Allt för tätt skikt av gräsarter kan
bearbetas för att skapa bara ytor vilket ökar mängden möjliga platser för
bobyggnation.
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU geologiska kartor består jordarten till inom större delen av
området av isälvsavlagring grovmo, sand och glaciär finmo.
Radon
Området ligger inom område med normal risk för radon enligt kommunens radonkarta (2006-10-19).

översiktsbild som visar radonhalter i området, källa SGU

Förorenad mark
Sydost om Röhällakrysset (fastighet Strandskogen 14:1) har Ekvalls
Garveri tidigare bedrivits. En MIFO1-utredning har genomförts av
Länsstyrelsen. Då inga provtagningar är gjorda är det svårt att säga något om exakt vilka ämnen som är förekommande på platsen. Tjära har
enligt de uppgifter som finns tillgängliga troligen använts vid garveriet
och det borde därför kunna påvisas PAH’er i marken. Eftersom garveriet
varit aktivt under perioden 1890-1920 är det också rimligt att anta att
förtyngning förekommit här. Flera av de mest troliga föroreningarna har
mycket hög farlighet (PAH, bly, kadmium, arsenik).
Sammanvägt bedöms riskklassen för objektet som 3 (måttlig risk).
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I planområdets sydöstra del finns en bildemonteringsanläggning som
har varit i drift sedan 1960-talet. Branschtypiska föroreningar som kan
förekomma är bl.a. olja och tungmetaller.

Lorenssons Metall & Bilskrot.

Fornlämningar
Det finns ett flertal kända fasta fornlämningar i planområdet som registrerats på riksantikvarieämbetets sökmotor, Fornsök.
Utmed väg 136 i planområdets nordöstra del finns ett antal viktiga fornminnen i form av högar och stensättningar (nr 1-4) som ligger precis på
landborgskanten. Vissa av dessa skadades i samband med anläggandet
av väg 136. Fornlämningarna ligger i en vacker betad hagmark där det
också står ett antal väderkvarnar.
Annars finns de flesta fornlämningarna i planområdets västra del. Punkt
fem till sju på kartan ovan är platser där det tidigare har funnits stensättningar som undersöktes innan de togs bort. Strax söder och sydost om
dessa punkter finns ett antal punkter (8,9,14 och 16) med högliknande
lämningar vilka enligt riksantikvarieämbetet ska härstamma från så sent
som 1920-talet då en långgolfbana anlades i området.
De punkter (nr 10-12) som ligger söder om dessa är delar av en domarring som ska ha anlagts under ungefär samma tid som anläggandet av
ovan nämnda golfbana och av samma markägare. Domarringen tros
vara anlagd av stenar som funnits på platsen och som tidigare har varit
resta med två till tre meters mellanrum. Mitt i domarringen finns ett
18 (52)
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solur på ett runt stenfundament. På ett flertal ställen (15 och 18) har
man hittat spår av vad som troligtvis är gamla bosättningar. På ett flertal
platser, framför allt i sydöstra delen av planområdet, har man hittat spår
efter gamla redskap av slagen flinta (17 och 19-23).
Förekomsten av eventuella fornlämningar ska utredas i samband med
detaljplaneläggning. Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen
om fornlämning påträffas.
Två jordkällare på fastigheten Brostorp 3:19 och uppgifter om en
kolerakyrkogård är värda att nämna i ett kulturhistoriskt intressant
sammanhang.

översiktsbild som visar fornlämningar i området

källa fornsök
bilden är kompletterade med redovisning av jordkällare och kolerakyrkogård
markerade med:
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Grundläggning
Inga sådana förhållanden föreligger som föranleder några speciella
restriktioner avseende grundläggning. Marken är sandig och lämplig för
byggnation.
Planområdet sluttar från ca 48 till ca 15 m ö h.
Bebyggelse
Byggnader
Enligt gällande översiktsplan från 2007 ska ny bebyggelse alltid utgå
från de specifika förutsättningar som finns på en viss plats. I fallet
Strandskogen skiljer sig strukturen på bebyggelsen mellan de olika
delområdena, kanske inte så mycket avseende husens utformning, som
då det gäller hur de förhåller sig till omgivande naturmark och befintlig
infrastruktur. Här nedan redovisas dessa olika strukturer i grova drag
för att ge en översiktlig bild av områdenas karaktär, framförallt då det
gäller bostadsbebyggelse eftersom detta är den vanligast förekommande
bebyggelsetypen i området.
Generellt är bebyggelsen inom planområdet relativt småskalig med
träfasader i traditionella kulörer. Faluröd är den vanligaste fasadfärgen
medan taken övervägande består av lertegel.
Villabebyggelse

befintlig villabebyggelse i Glömminge
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Bostadsbebyggelsen norr om planområdet är inrättad i en villakvarterstruktur med relativt tätt placerade villor med insprängda grönområden.
Områdena är detaljplanelagda 1961 och 1974.
Tomterna i villaområdet är ca 1 000 m2 stora och klassiska med prydliga
häckar eller staket som tomtavgränsare, välklippta gräsmattor och
anlagda rabatter längs fasader och gångar.
På dessa tomter står förvånansvärt varierad bebyggelse men med byggnadskropparna orienterade enhetligt med långsidan mot vägen. Husen
är byggda under 1960-, 1970- och 1980-talet och många bär sin tids
typiska stilelement. Villorna från 1960-talet har ofta liggande träpanel i
original bemålade med jordfärger, sadeltak med tegel eller betongpannor
och närmast rektangulära ospröjsade enluftsfönster som ligger ytligt i
fasaden.
Villorna från 1970-talet domineras ofta av stora neddragna tak med
hög vinkel belagda med betongpannor, fasaderna består i många fall av
en blandning av fasadtegel och stående träpanel bemålade i bruna och
mörkröda färger. Fönstren är enkla ospröjsade enluftsfönster utan foder.
På 1980-talet införs fönster i plast och aluminium och spröjsade fönster
vinner ny mark. Taken är ofta valmade och beklädda med betongpannor,
gärna glaserade. Burspråk är vanligt förrekommande och fasadmaterialet är oftast stående träpanel men även fasadtegel förekommer och
färgskalan är mer varierad, pastellfärger används inte sällan.

villabebyggelse i Glömminge
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Bebyggelse i skogsmark

befintlig bebyggelse i skogsmark

Nedanför landborgskanten breder ett större område ut sig i nordsydlig
riktning med sammanlagt cirka 70 fastigheter av vilka de flesta är
bebyggda med bostäder. De södra delarna av området är detaljplanelagda för fritidsbostäder på 1950- och 1960-talet. Tomterna varierar stort

bebyggelse i skogsmark
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i storlek men gemensam är att de i flera fall saknar tomtavgränsande
markeringar och flyter snarare ihop med den omgivande naturen vilket
starkt bidrar till områdets karaktär. Träden på de privata tomterna är ofta
tallar och andra skogsträd. Gräsmattor är sällsynta.
Bebyggelsen domineras av stugor, allt från äldre låga stugor via 1950och 1960-talets sportstugor, 1980-talets fritidsstugor till nyare tillägg.
Den äldre stugbebyggelsen, med någon enstaka ryggåsstuga, har stående
rödmålad träpanel, sadeltak belagda med lertegelpannor, vita snickerier
och ytligt liggande, spröjsade tvåluftsfönster. 1950- och 1960-talets
sportstugor har ofta liggande träpanel, gärna brunmålad, låglutande
sadeltak med tegelpannor, snickerier och fönster i samma färg som
fasaderna. 1980-talets fritidsstugor har en lättare färgskala, stående
träpanel, låglutande tak beklädda med betongpannor, pröjsade fönster
och snickerier i avvikande kulör.
Gemensamt för dessa stugor är att de upplevs kura där i sluttningen från
landborgskanten.
Nyare tillägg har gjorts, där stugorna har helt andra uttryck och även
bebyggelse i villaskala förekommer.
I områdets norra del finns exempel på värdefull bebyggelse, men även
en del av de övriga stugorna är tydliga tidsmarkörer.

exempel på bevarandevärd bebyggelse
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Randbebyggelse

Randbebyggelse

Utmed väg 958 följer bebyggelsen en småskalig bygatustruktur. Gatan
omges av hus på båda sidorna och huskropparna är i regel placerade
parallellt med vägen medan komplementbyggnader ofta är placerade
vinkelrätt mot gatan och på så vis ramar in respektive fastighet.

randbebyggelse utmed väg
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Området är mycket väl bevarat.
Tomterna är ofta mycket stora med stenmurar, staket och yviga häckar
som tomtavgränsare. Här finns välklippta gräsmattor men även mer
ängsliknade tomter, rabatter och odlingsplättar är friare placerade och
stora träd, inte minst ädellövträd dominerar, varav flera är bevarandevärda ekar.
I denna bebyggelsesturktur återfinns de flesta av områdets kulturhistoriskt intressanta byggnader. Ryggåsstugor och gårdsmiljöer med stort
bevarandevärde. Miljön är homogen men med individuella variationer.
Den alltigenom dominerande bebyggelsen är låga stugor med stående
rödmålad träpanel, vita snickerier, ytligt liggande, spröjsade tvåluftsfönster och sadeltak med lertegelpannor. Men även en par herrgårdsinspirerade mangårdsbyggnader står att finna.
Tillägg har gjorts med mycket modern prägel som byggt vidare på
bystrukturen.

exempel på bevarandevärd bebyggelse i området
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Övrig bebyggelse
Utöver de ovan beskriva typerna av sammanhängande bebyggelsestruktur, så finns även ett stort antal hus som inte ingår i ett större sammanhängande bebyggelseområde med likartad struktur. De kan stå lite
för sig själva eller bedöms att inte ha en direkt koppling till omgivande
bebyggelse.
Bland annat har många av de verksamheter som finns inom programområdet klassats enligt denna kategori. Mycket av den bebyggelse som
tillkommit på senare år och som inte är ansluten till områdets struktur
hamnar också inom denna kategori.
Bevarandevärd bebyggelse finns utmed väg 958. Värd att nämna är
Aledals gård med den pampiga mangårdsbyggnaden placerad väl synligt
på en höjd. En ståtlig allé leder upp till byggnaden och dess flygel.
Tillägg har gjorts på både mangårdsbyggnad och gårdsmiljön men de är
gjorda med omsorg om byggnadens värde.
Norr om Aledal finns ett kluster med mycket gamla små stugor på stora
tomter som omgärdas av stenmurar. Ladorna har vasstak och eternittak,
övriga byggnader har lertegeltak samtliga byggnader har sadeltak, röd
träpanel, vita snickerier och ytligt liggande, spröjsade fönster.

manngårdsbyggnaden på Aledal gård
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Service
Inom programområdet finns Aledals ridskola, ett antal mindre verksamheter och Lorenssons metall & bilskrot.
Ridskolan har behov av stora ytor för sin verksamhet i form av ridområden, betesmarker, rasthagar och odlingsmarker.
I Glömminge finns skola som inrymmer ca 170 barn, byggnadsvårdsbutik, hantverksbutiker, kyrka med församlingshem, en sommaröppen
livsmedelsbutik och Glömmingekvarn som säljer bland annat foder och
frön.
Livsmedelsbutik och bilservice finns vid Handelsområdet Brofästet
Öland ca 4 km söderut och i Rälla ca 7 km norrut finns ytterligare
livsmedelsbutik och café. Övrig kommunal och kommersiell service
finns i Färjestaden, ca 10 km söderut.

Aledals ridcenter
gårdscentrum
rasthagar
odlingsmarker
ridområde
Lorenssons metall & bilskrot

markanvändning för Aledals ridcenter och Lorenssons metall & bilskrot
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Friytor
Lek och rekreation
En ordnad lekplats finns i anslutning till bebyggelsen längs Sönneborgsvägen. Lekplatsen är ett privat initiativ och har bekostats av
markägaren.
I området finns två stora rekreationsområden dels Lökenässkogen dels
skogen vid Sandens väg och Pingärdesvägen.
Genom Lökenässkogen löper en stig väl använd för promenader, cykelturer, ritt och skidåkning. Stigen har en koppling upp till Glömminge
samhälle. Det rika djurlivet i området bidrar till dess attraktivitet.
I skogen vid Pingärdesvägen och Sandens väg finns dels en övre stig
öster om bebyggelsen, dels används Sandensväg som promenadstråk.
Den övre stigen har dock på senare år blockerats och är därmed inte
längre lika framkomlig.

rekreationsstråk med biltrafik
separat cykelväg
stig
skolans aktivitetsområde
viktiga
rekreationsområden

rekreation inom programområdet
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I skogen finns också ett stort område som skolan använder för friluftsaktiviteter. Det saknas ett smidigt, sammanhängande, bilfritt alternativ för
skolbarnen att ta sig till området.
Närheten till Kalmarsund är också det en stor tillgång för området.
Längs kusten finns många officiella och inofficiella bad. Kommunens
badplats Lökenäsbadet ligger ca 1,5 kilometer nordväst om planområdet.
Naturmiljö
Stora delar av programområdet består av värdefull naturmiljö med unika
biotoper. Det finns omfattande områden med skyddsvärd natur som
gjorts tillgänglig tack vare ridstigar och åkervägar.
Länsstyrelsen håller på att utreda området och utarbeta en plan för vilka
delområden som kan bli aktuella att skyddas.
Områdena sydost om bebyggelsen vid Röhällakrysset, Aledals ridområde och Källheden har särskilt pekats ut som viktiga.
Stora delar av programområdet berörs av länsstyrelsens naturvårdsplan
Strandskogsfältet. Området beskrivs som ett mäktigt sandfält bestående
av sorterat isälvsmaterial. I söder ligger en torr naturbetesmark med

naturvårdsplan Strandskogsfältet, de mest värdefulla områdena är markerade
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torra gräsmarker och sandgräshedar med ett mycket rikt insektsliv.
Huvuddelen av sandfältet är antingen uppodlat som åker eller bevuxet
med gräsrik tallskog.
I den norra delen av sandfältet har rödlistade arter påträffats som är
beroende av markslitage i form av tramp och bete. I sydvästra delen
av sandfältet ligger en öppen och hedartad naturbetesmark av ovanlig
typ. Betesmarken saknar i princip träd och buskar. Den bara sanden
är mycket viktig för grävande insekter, främst olika arter av steklar,
skalbaggar och skinnbaggar.
Området har tyvärr påverkats så kraftigt av tallplantering och igenväxning att stora värden har gått förlorade. Trots det så hyser området
fortfarande en mycket värdefull insektsfauna.
Ridningen som pågår är positiv då den gör att det hela tiden skapas bar
sand.
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Gator och trafik
Gatunätet
Vägarna inom programområdet har på många håll mycket låg standard
för biltrafik, de är ofta mycket smala och saknar asfalt, detta bidrar till
områdets småskaliga karaktär och vägarnas skala gör att hastigheten är
låg. Trafiksäkerheten i anslutningspunkter är i många fall otillräcklig,
särskilt anslutningen Sönnerborgsvägen mot väg 136 saknar tillfredsställande utformning.
Väg 958 är dessutom underdimensionerad, den är inom programområdet
smal och svårigheter kan uppstå i samband med möte, framför allt
då bussar och jordbruksmaskiner använder vägen. I sin nord-sydliga
sträckning finns en separerad gång- och cykelväg som underlättar
trafiksituationen. I den ost-västliga sträckningen saknas avskild yta
för gång- och cykeltrafik. Anslutningen från väg 958 mot väg 136 är

Lökenäsvägen

primär väg, väg 136
sekudär väg, väg 958
958

lågtrafikerad väg asfalt
lågtrafikerad väg grus

958
Sandens väg

136

befintligt vägnät
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godkänd ur trafiksäkerhetspunkt, däremot har den, liksom de flesta
anslutningspunkter till väg 136, kapacitetsproblem under de delar av
året då trafiken är som störst utmed väg 136.
Huvudmannaskapet för väg 958 och väg 136 är statligt. För övriga
vägar ligger huvudmannaskapet hos enskilda eller hos samfällighetsföreningar. En detaljplan som möjliggör ett kommunalt övertagande
av huvudmannaskapet på Lökenäsvägen, i syfte att säkra allmänhetens
möjlighet att komma till det kommunala badet, har antagits av kommunfullmäktige. Detaljplanen är överklagad.
Gång-, cykel- och mopedtrafik
Längs väg 958 finns en gång- och cykelväg som på sträckan mellan
Aledal och Röhällakrysset är separerad från vägen med en stenmur.
Cykelvägen fortsätter söderut från Aledal mot Färjestaden, på denna
sträcka är cyklarnas och bilarnas körbanor avskilda endast med markeringar i vägbanan, en låg kantsten och reflexstolpar. I övriga delar av
planområdet finns inga vägar som är speciell anpassade eller avsedda
för cyklister. Norrut från Röhällakrysset kan cyklister använda sig av
Lökenäsvägen där trafiken är relativt begränsad och där det finns planer
på förbättringar i det fall kommunen övertar huvudmannaskapet. Då det
gäller sträckan österut från Röhällakrysset mot Glömminge så använder

befintligt cykelvägnät i och i anslutning till planområdet.
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många idag väg 958 för att ta sig fram med cykel eller till fots. Sträckan
är som den ser ut idag olämplig för blandtrafik på grund av relativt höga
trafikflöden. Högsta tillåtna hastighet är 70 km/h under större delen av
året och 50 km/h under sommarmånaderna.
Området har ett rikt nät av ridstigar och åkervägar som används flitigt
av boende i området samt av den ridverksamhet som finns i närområdet
i form av Aledals ridskola och Glömminge Hästgård. Ett bra alternativ
för cyklister saknas i områdets östra del i nära anslutning till väg 136.
Kollektivtrafiken
Linje 101 gör dagligar turer norrut utmed väg 136 och över till
fastlandet i anslutning till planområdet görs uppehåll i Glömminge,
Sönnerborg och Stora Hult. Linje 518 gör dagliga turer till Algutsrum
och träffpunkt Öland. Linjen går via Röhällavägen och stannar då på
hållplatserna Pingärdsvägen, Sandens väg, Röhällavägen och Aledal.
Parkering
Parkering sker på den egna fastigheten.
Trafik
Trafiksituationen varierar i området eftersom andelen fritidsboende är
hög. Under sommarmånaderna kan köer bildas vid anslutningen från
Glömminge till väg 136. Till stor del beror det på de höga trafikflödena
utmed väg 136 där dygnstrafiken i juli beräknas ligga på 17 500 och
under trafiktoppar sommartid och i samband med Skördefesten passerar
här upp emot 20 000 fordon i jämförelse med 7 370 för året som helhet.
Från den anslutande väg 958 beräknas trafikflödena till 670 per dygn i
juli och 350 per dygn under resten av året. Längre väster- och söderut på
väg 958 är årsdygnstrafiken 590 och stiger upp till 1 550 fordonsrörelser
per dygn i juli.
För Sönnerborgsvägen upp mot väg 136 uppmättes under 2008, 107
fordonsrörelser per dygn i juli och 110 fordonsrörelser per dygn under
mars och april. Mätningen visar ett mönster tvärt emot det vanliga där
trafikmängden vanligtvis ökar markant på samtliga öländska vägar
under sommarmånaderna. Minskningen av trafiken på Sönneborgsvägen
kan förklaras av att korsningspunktens begränsade trafiksäkerhet
upplevs tydligare under sommarhalvåret.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

karta över vatten- och spillvattenledningar, vatten=blå linje, spillvatten=röd
linje, och kommunens verksamhetsområde

Delar av programområdet omfattas av kommunens verksamhetsområde
för vatten och spillvatten. Arbete pågår med att utöka verksamhetsområdet för att på sikt kunna ansluta all bebyggelse inom vattenskyddsområdet till kommunalt vatten- och spillvattennät.
Vattenförsörjningen sker via tryckstegringsstationen nordost om
Röhällakrysset. I dagsläget behövs ingen rening av vattnet från vattentäkten, men kapacitet finns att göra om anläggningen till reningsverk om
behov skulle uppstå. Vattenledningarna i planområdet följer som regel
normal kommunal standard, med undantag för delar av Sönnerborg där
dimensionerna kan vara begränsande för vattenförsörjningen.
Avloppsutbyggnaden omfattar huvuddelen av fastigheterna i planområdet. Eftersom hela området lutar från öster mot väster så rinner avlopps34 (52)
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vattnet med självfall ner till ledningen väster om Röhällavägen, vidare
ner till pumpstationen i Saxnäs och sedan till avloppsreningsverket vid
brofästet i Färjestaden.
Under försommaren 2014 inspekterades 23 enskilda avloppsanläggningar inom befintligt vattenskyddsområde. Samtliga avloppsanläggningar inom vattenskyddsområdet bedömdes sakna tillräcklig
rening. Vid en föreslagen utvidgning av vattenskyddsområdet skulle
ytterligare 3 enskilda avloppsanläggningar komma att ligga inom
vattenskyddsområde. 2 av nuvarande 23 enskilda avloppsanläggningar
inom vattenskyddsområde ligger dessutom inom kommunens verksamhetsområde.
Vattenförsörjning
Vattenförsörjningen är ett av kommunens viktigaste ansvarsområden.
Kommunen har under 2014 tagit fram en plan för Ölands vattenförsörjning tillsammans med Borgholms kommun. Planen pekar ut täkten i
Strandskogen som en av kommunens absolut viktigaste då det gäller
att öka uttaget av dricksvatten för framtida behov. I vattenförsörjningsplanen föreslås Strandskogen som ett av de områden som har hög
prioritet för Ölands- och Mörbylånga kommuns dricksvattenförsörjning.
Strandskogen grundvattenförekomst ligger i ett mäktigt sandfältsområde
bestående av sorterat isälvsmaterial. Det finns goda geologiska förutsättningar för att öka magasinvolymen i förekomsten från dagens ca 300
000 m3 till 400 000 m3. Den tillgängliga grundvattenvolymen är idag ca
200 000 m3 vid normalår och 80 000 m3 vid torrår. Denna volym skulle
minst kunna fördubblas med konstgjord infiltration i området.
Strandskogen har exceptionellt gynnsamma förutsättningar för en
infiltration. För att möjliggöra infiltration och på sikt ökat uttag från
Strandskogens grundvattenförekomst krävs att en yta avsätts infiltrationsdammar. Kommunen har genom provborrningar låtit utreda vilka
ytor som skulle kunna lämpa sig för infiltration och kommit fram till att
avsätta ett område väster om Sandens väg.
En begränsande faktor är tillgången på råvatten av god vattenkvalitet
för infiltration i Strandskogen. Det finns ett par alternativa områden
som skulle kunna vara lämpliga för att ta ytvatten som sedan skulle
kunna infiltreras i Strandskogen. Ett större område öster om väg 136
samt ett något mindre område söder om Strandskogens vattenförekomst.
Området öster om väg 136 är en omfattande yta med höga flöden under
vissa delar av året, speciellt i samband med vårflod. Vattenkvaliteten på
detta ytvatten en begränsande faktor på grund av bland annat läckage
av kväve från de verksamheter som finns i området som huvudsakligen
består av jordbruksmark med betande djur. Området finns utpekat i
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Ölands vattenförsörjningsplan men har ännu inte utretts av kommunen.
Även från området söder om Strandskogens vattenförekomst och tillrinningsområde skulle troligtvis kunna vara möjligt att samla och leda
ytvatten för infiltration ner till Strandskogens vattenförekomst. Området
finns utpekat i Ölands vattenförsörjningsplan men har ännu inte utretts
av kommunen.
Vattenresursen är utpekad i den regionala vattenförsörjningsplanen för
Kalmar län som antogs av länsstyrelsen i Kalmar 2013.
En riskbedömning är gjord för grundvattnet i sin helhet baserat på
områdets geologiska förutsättningar. Den visar på extremt hög till hög
sårbarhet för grundvattnet inom hela programområdet. Tillsammans
med det föreslagna vattenskyddsområdets zonindelning som i princip
kan beskrivas som olika avgränsningar för hur lång tid det tar för grundvattnet att nå vattentäktens uttagsbrunnar kan en analys göras av vilka
områden som är mest känsliga för föroreningar med avseende på försämrad vattenkvalitet i de kommunala uttagsbrunnarna. Föroreningar i
områden med extremt hög sårbarhet inom primär skyddszon kan mycket
snabbt påverka vattenkvalitén i täkten negativt. Föroreningar i områden
med hög sårbarhet inom tertiär skyddszon har mindre sannolikhet att
påverka vattenkvaliteten i uttagsbrunnaran negativt då utspädningen är
större samt större tidsspann finns för att en förorening ska brytas ner
eller hinna saneras.
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
Tertiär skyddszon

Extremt hög sårbarhet
Br Röhälla
Hög sårbarhet
Måttlig sårbarhet

Brunn 2
Brunn 3

Låg sårbarhet

En riskanalys som redovisar markens genomsläpplighet till grundvatnet. På bilden

redovisas också föreslagna vattenskyddsområden och uttagsbrunnar
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Brandvattenförsörjning
Brandposter finns i anslutning till befintlig bebyggelse i programområdet.
Energi, värme och avfall
El, tele och kommunikation
E ON svarar för elförsörjningen. Regionluftledningarna LinsänkanDegerhamn från fastlandet löper genom programområdet.
Kommunens riktlinjer i gällande översiktsplan är att 0,1 mikrotesla inte
bör överstigas i områden där människor stadigvarande vistas. Detta
uppnås ca 30 meter från ledningens mitt enligt av E ON beräknade
magnetfältsbidrag.
En ny transformatorstation har precis anlagts norr om Röhällavägen i
gränsen mellan odlingsmark och skogsmark.
Skanova ansvarar för telenätet i området. Bredband finns utbyggt till
alla kommunens telestationer.
Uppvärmning
Uppvärmningen sker med individuella lösningar.
Avfall
KSRR svarar för sophanteringen i området.
Störningar
Väg 136 kan anses innebära betydande störning framförallt i östra
delen av programområdet. Vägen löper uppe på landbordskanten på
ca 48 meters höjd över havet. Framförallt är det störningar i form av
buller som vägen genererar men även den visuella aspekten är viktig att
beakta. Den visuella störningen varierar kraftigt beroende på landskapets öppenhet, typ av växtlighet, tid på året och vegetationens täthet.
I norra delen av programområdet är vegetationen utmed väg 136 relativt
tät och låg och växer nära vägen, här blir trafiken mindre synlig och
upplevs därmed mindre störande. En stor del av den vegetation som
finns här består av planterad tallskog, där de äldre skogområdena har
en öppen karaktär med genomsikt medan de yngre bestånden är tätare
och bättre döljer den visuella upplevelsen av trafiken från vägen. Längre
söderut finns fler öppna områden, odlingsmark eller betesmark här blir
upplevelsen av vägen mycket påtaglig.
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En bullerutredning har gjort i samband med framtagandet av planförslaget för fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7. Utredningen rör de
nämnda fastigheterna men de slutsatser som man kom fram till i utredningen kan antas stämma relativt väl för de delar av programområdet
som gränsar till väg 136. Utredningen kom fram till följande:
50 meter från vägen och på tomtmark under + 40 meter över havet
uppnås gällande riktvärde för buller.
I planområdets sydöstra del finns en pågående bildemonteringsverksamhet, Lorenssons Metall & Bilskrot AB. Bildemonteringen kan generera
visst buller dagtid.
Djurhållning tenderar att skapa konflikter mellan djurhållare och
grannar eftersom vissa anser att djurhållning i bostadsnära miljö är en
olägenhet. Mörbylånga kommun förespråkar skyddsavstånd till gårdscentrum med gödselhantering och till områden där djur stadigvarande
vistas. Närhet till betesmarker, ridområden och ridstigar kan inte anses
vara en olägenhet.
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Programförslaget
Natur
För stora delar av området föreslås inga förändringar vilket är positivt
för de höga naturvärdena.
Kommunen är överens med länsstyrelsen om vikten att värna de
sandgynnade arterna i området och föreslår ett område som riksintrese
för naturvården som undantar vissa delområden i ytterkanterna eftersom
kommunen anser att andra intressen på sina håll väger tyngre än naturvärdena.
Jordbruksmark föreslås inte exploateras annat än i undantagsfall.
Radon kan förekomma lokalt i högre halter, i detaljplaneskedet bör
risken för förhöjda radonhalter i mark tydligare undersöka.
Ingen byggnation föreslås i kända fornlämningsområden men arkeologiska förunderökningar kan komma att krävas i detaljplaneskedet.
Ingen ny bebyggelse föreslås vid den södra jordkällaren. Möjligheten
att bevara den norra jordkällaren och kolerakyrkogårdens värde utreds i
detaljplaneskedet.

kommunens förslag på riksintresse för naturvård
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Bebyggelse
Strandskogens vattentäkt är en av kommunens viktigaste. Ingen ny
bebyggelse tillåts inom område med snabbare tillrinningstid än ett år
på grund av de höga riskerna att vattnet förorenas. Ingen ny bebyggelse
kan därför tillkomma inom primär eller sekundär skyddszon.
I programförslaget redovisas föreslagna gränser för skyddsområden men
fastställd gräns gäller för förbud för nybyggnation.
Inom hela programområdet tillåts däremot tillbyggnad, ombyggnad,
friggebodar och attefallshus.
Förslaget innebär en möjlig exploatering av ytterligare ca 50 nya bostäder. För de områden som ligger inom tertiär skyddszon behöver hårda
krav ställas på hur anläggningsarbeten sker och på mängden hårdgjorda
ytor.
All nybyggnation ska följa den befintliga bebyggelsestrukturen i respektive område.
Detaljplaner ska upprättas för samtliga föreslagna exploateringsområden.

område som undantas från nybyggnation
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villabebyggelse

föreslagen utökning av villabebyggelse

Glömminge samhälle föreslås växa söderut med ca 10 nya tomter. Bebyggelsen ska anpassas efter den befintliga villabebyggelsen avseende
tomtstorlekar, tomtavgränsande åtgärder, vägstandard och placering av
byggnadskroppar och dess storlek.
Krav ska ställas på mängden hårdgjord yta.
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bebyggelse i skogsmark

föreslagen utökning av bebyggelse i skogsmark

Skogskaraktären är viktiga att bevara för dessa områden. Så mycket av
skogen som möjligt ska behållas, såväl inom den nya tomtmarken som
i nära anslutning till densamma. I vissa fall kan det vara lämpligt att
återplantera träd inom och kring tomtmarken om det är så att träd måste
tas ner i samband med byggnation. Tomtmarken bör utformas så att den
ansluter till omgivande naturmark.
I samband med ny bebyggelse och ändring av befintlig ska kommunen
informera om områdets känsliga natur och om de rödlistade arterna och
hur de boende kan förbättra livsvillkoren för dessa arter.
Krav ska ställas på mängden hårdgjord yta.
I norr föreslås en rad av ca 5 tomter kunna skapas längs väg 958. Dessa
tomter ska vara mycket generösa och byggnaderna bör placeras väl
indragna från väg 958 och med långsidan mot densamma.
Ungefär mitt i området föreslås en förtätning av den befintliga bebyggelsen med ca 5 tomter. Bebyggelsen ska följa den befintliga strukturen
i området.
I söder föreslås en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur och ca
15 tomter kan tillkomma. För området pågår arbete med att ta fram en
detaljplan. Ärendet påbörjades 2007 och har stöd i gällande översiktsplan.
Vid översyn av gällande detaljplaners byggrätter och antal byggnader på
tomt ska områdets helhet beaktas.
Bebyggelsen ska i skala, placering av byggnad på tomten, materialval
och färgsättning överensstämma för området i stort.
Tomtstorlekar och tomtavgränsande åtgärder är viktiga för områdets
karaktär.
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Randbebyggelse

Randbebyggelse

I programområdets nordvästra hörn, öster om Lökenäsvägen föreslås
en utökning med ca 10 tomter. Strukturen här anknyter till bebyggelsen
i Lökenäs by som påminner om den längs med väg 958 med generösa
tomter och byggnadsvolymerna uppdelade på många små enheter i
många fall organiserade som små gårdar.
Tillägg i den befintliga bebyggelsen ska ske med stor försiktighet
särskilt avseende skala och materialval.
Ny bebyggelsen ska anpassas till den befintliga avseende tomtstorlekar,
tomtavgränsande åtgärder och placering och storlek på byggnadskroppar.
I och med tillkommande bebyggelse ökar underlag för service i området.
Nya verksamheter ska tillåtas som inte verkar störande för de som bor
eller vistas i området.
Glömmingeskola har nyligen utökat sina lokaler och platsbristen är inte
längre akut. I fortsatt planarbete bör behovet av förskola utredas. En
förskola kan med fördel placeras inom område för utökad villabebyggelse söder om Glömminge.
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Friytor
I och med den låga exploateringen sparas stora ytor för rekreation och
naturmiljö.
Ingen utökning av Aledals ridskoleverksamhet föreslås men med kunskap om verksamhetens värde för områdets rödlistade arter och deras
livsmiljöer ser kommunen positivt på att verksamheten kan få tillgång
till de ytor som föreslås som riksintresse för naturvård.
Hagmarken vid kvarnarna väster om väg 136 i anslutning till Glömminge lämpar sig för att tillgängliggöras för rekreationssyften och
besöksnäring. Möjligheterna att röja stigar och upprätta stättor för att
ytterligare tillgängliggöra detta område kan bli föremål för en framtida
utredning beroende på hur vägen och områdena runt omkring kommer
att utvecklas.
Skolans aktivitetsområde föreslås bevaras i princip i sin nuvarande
utsträckning och kommunen strävar efter att skapa en koppling från
övergångsstället vid skolan till aktivitetsområdet.
Den föreslagna exploateringen utgör en mycket liten inskränkning på
områdets populära rekreationsområden.
Gator och trafik
Den nya bebyggelsen kommer att medföra ökad trafik i området. Förutsatt att samtliga föreslagna bebyggelseområden exploateras, räknat med
fyra bilresor per hushåll beräknas trafikökningen bli ca 200 trafikrörelser
per dygn.
Området längs Lökenäsvägen beräknas generera ca 40 fler fordonsrörelser per dygn. För bebyggelsen vid Pingärdesvägen beräknas lika
många fordonsrörelser per dygn. De tillkommande trafikmängderna är
mycket små och föranleder inga förslag på förbättringar på angränsande
vägnät. En komplettering av vägnätet krävs för bebyggelsen söder om
Pingärdesvägen. För att underlätta resandet från villaområdet föreslås
dels en anslutning till Pingärdesvägen, dels till väg 958.
Föreslagen bebyggelse längs väg 958 föreslås angöras direkt från väg
958 och beräknas generera ca 20 fordonsrörelser per dygn.
Programförslaget innebär att Sandens väg fungerar som utfart för
föreslagna bebyggelseområden öster om Sandens väg. Tillkommande
trafikrörelser i korsningen Sandens väg och väg 958, från föreslagen
bebyggelse och från obebyggda fastigheter i redan planlagt område,
beräknas bli ca 110 fordonsrörelser per dygn. Det innebär en relativt
stor procentuell ökning av trafiken på Sandens väg, men den totala
trafikmängden är fortfarande begränsad.
Den ökade trafiken, till följd av föreslagen exploatering och att utökade
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byggrätter på befintlig bebyggelse tenderar att öka andelen permanentboende, föranleder att standarden på Sandens väg behöver förbättras. I
vilken utsträckning detta ska ske utreds i samband med detaljplaneläggning av områdena.

befintligt vägnät
primär väg
sekundär väg
lågtrafikerad väg asfalt
lågtrafikerad väg grus

Lökenäsvägen

gång- och cykelväg
stig

958

föreslagna åtgärder
sekundär väg
lågtrafikerad väg asfalt
gång- och cykelväg

958
Sandens väg

136

föreslagna åtgärder på vägnätet
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Den största trafikökning beräknas ske på väg 958 och vägen är i störst
behov av förbättringsåtgärder i dess ost-västliga sträckning. Här finns
inget utrymme för förbättringar i befintlig sträckning. En ny dragning av
vägen föreslås därför längre norrut. Nuvarande väg kan då användas för
cykeltrafik och för att angöra de fastigheter som ligger längs vägen.
En cykelväg föreslås längs väg 958 upp mot Glömminge samhälle och
södergående längs väg 136. Väg 958 kommer på vissa sträckor behöva
breddas för att en cykelväg ska rymmas.

Lökenäsvägen

958

ny väg norr om väg 958 och cykelväg till Glömminge

I och med den låga exploateringen av området kan det bli svårt att
finansiera en ny väg norr om bebyggelsen längs väg 958. Det kan därför
bli aktuellt att låta väg 958 vara kvar i sin nuvarande utformning och
funktion och komplettera med en cykelväg norr om bebyggelsen istället.

958

alternativ cykelväg norr om väg 958
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För att underlätta trafikflödena i området bör nya anslutningar till väg
136 studeras, dels i områdets norra delar, dels i de södra.
Den norra anslutningen kan lokaliseras strax norr om befintlig bebyggelse längs Sandens väg och ska följas av en cykelväg. I det fall anslutningen genomförs förändras karaktären på resterande del av väg 958
genom Glömminge samhälle. Vägen blir då lågtrafikerad och blandtrafik
kan vara möjlig.
En föreslagen anslutning till väg 136 i denna sträckning kan komma
att hamna i konflikt med skolans aktivitetsområde, något som behöver
utredas vidare när planläggning av vägen sker.

föreslagen anslutning till väg 136 i norr

alternativa anslutningar till väg 136 i söder

I de södra delarna bör olika alternativ studeras. Antingen kan befintlig
utfart vid Sönneborgsvägen förbättras, något som kommer att kräva
stora ingrepp på privatägda fastigheter i anslutning till vägen eller kan
en ny anslutning skapas vid det nya bebyggelseområdet söder om Sönneborg. I detta fall stängs utfarten vid Sönneborg och vägen anpassas för
enbart cykeltrafik.
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Teknisk försörjning
All tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och
avlopp.
Dagvatten omhändertas lokalt, särskilt inom vattenskyddsområdet är
det av stor vikt att dagvattenflödena sker i jämn tillförsel varför andelen
hårdgjorda ytor regleras.
För tillkommande bebyggelse bör brandposter utformas med en
kapacitet på 600 l/min och vara belägna på ett längsta avstånd på 150 m
från nytillkommande byggnader. Tillgänglighet för räddningstjänstens
fordon ska säkras så att slangdragning och transport av materiel inte
behöver ske längre sträckor än 50 meter. Vägstandard på nytillkommande eller ändrade vägar bör uppfylla KSRR’s normer. Samråd sker
med Räddningstjänsten.
Energi, värme och avfall
Transformatorstationer och regionledningen ska beaktas i samband med
eventuell ny vägdragning och bebyggelse. Samråd sker med nätägaren i
detaljplaneskedet.
Individuella lösningar för uppvärmning föreslås. Koldioxidneutrala
lösningar uppmuntras.
Frågor som rör anslutning till tele och kommunikation löses i samband
med detaljplanering och ordnas från närmaste telestation på exploatörens bekostnad i samråd med nätägaren.
KSRR:s regler för sophantering och tillfartsvägar ska följas i samband
med planläggning. KSRR är samrådspart i detaljplaner.
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Störningar
Ingen bebyggelse föreslås i områden som är påverkade av för höga bullervärden. Trots det kan särskilda bullerutredningar komma att krävas i
samband med detaljplaneläggning av områden utmed väg 136 och vid
nybyggnation utmed väg 958.
Ingen bebyggelse föreslås som kan uppleva störning från bildemonteringen.
Ingen bebyggelse föreslås i närheten av gårdscentrum eller där djur
stadigvarande vistas. Oro har uttryckts för tillkommande bebyggelses
påverkan på befintligt ridområde. Kommunen förespråkar inget skyddsavstånd till betesmarker eller till ridområden. Närmaste tillkommande
bebyggelse föreslås som närmast 20 meter från ridområde.

Bilden är tänkt att illustrera att kommunen inte föreskriver några skyddsavstånd mellan betesmark och bostäder.
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Administrativa och ekonomiska frågor
Kommunen är ansvarig för framtagandet av planprogram. Kostnaderna
för eventuella efterföljande detaljplaneläggning betalas av respektive
exploatör. Genomförande och eventuella förrättningskostnader regleras i
ett exploateringsavtal innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
Exploatören för respektive delområde ska stå för kostnader för
nyanläggning och upprustning av vägar inom och till nya bebyggelseområden.
”Eventuella exploateringar väster om väg 136 i Glömminge samt i
Lökenäs bör bidra med finansiering eller åtgärder för vägförbättringar i
området”
(Trafikutredning, Glömminge, s.34, 2009-05-29)
Verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas och de fastigheter
som idag har enskilda avloppslösningar ska anslutas till kommunalt
vatten- och avloppsnät. Anslutningsavgift enligt kommunal taxa betalas
av respektive fastighetsägare.
Konsekvenser av ett genomförande enligt planprogrammet
Planprogrammet är i stort sett förenligt med de ställningstaganden som
gjorts i gällande översiktsplan, antagen 2007-06-18.
Ingen ny bebyggelse tillåts inom primär och sekundär skyddszon,
däremot kan kompletteringar ske till befintlig bebyggelse. För föreslagen bebyggelse i tertiär zon krävs särskilda bestämmelser.
Ingen ny bebyggelse föreslås som bedöms påverka ridskoleverksamheten i Aledal negativt.
I och med att vattenskydd och naturvärden i mycket sammanfaller
undantas stora delar av den skyddsvärda natur som innehåller rödlistade
arter från byggnation. Kommunen föreslår ett område som med fördel
kan avsättas som riksintresse för naturmiljö.
Föreslagen bebyggelse bedöms inte påverka rekreation och upplevelsemässiga naturvärden negativt.
Tillkommande bebyggelse kommer leda till en måttligt ökad trafik och
upprustning av vägarna i området.
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Medverkande
Planprogrammet har upprättats av Ylva Hammarstedt och Anton Svensson i
samarbete med följande tjänstemän

Magdalena Andersson
Sten Forsberg
K-G Jonsson
Bengt Johansson
Håkan Lagesson
Niclas Beermann

Miljöhandläggare
Miljöhandläggare
fd Teknisk chef
Mark- och exploateringschef
Utredningsingenjör VA
Teknisk chef
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Ylva Hammarstedt
Arkitekt SAR/MSA

Monica Högberg
Kommunchef

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 göras 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 dokument 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.
Ett planprogram kan göras för att underlätta detaljplaneringen.
Vid upprättande av detaljplan med normalt planförfarande ska en lagstadgad planeringsprocess följas, med följande steg:
•
•
•
•

Programförslag
Samrådsförslag
Granskningsförslag
Antagande
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