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Grönstrukturplan Färjestaden–  
Fördjupad översiktsplan. Antagande –  
Sökande: Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Arbetet med Grönstrukturplan Färjestaden initierades inom ramen för arbetet 

med kommunens översiktsplan under våren/sommaren/hösten 2014.  

Syftet med Grönstrukturplan Färjestaden är att utreda och utveckla tätortens 

gröna områden. Grönområden i en tätort har många funktioner och 

grönstrukturplan Färjestaden syftar till att fastställa riktlinjer för utveckling 

av de gröna områdena och utreda vilka som är värda att undantas från 

exploatering. Detta för att säkerställa att Färjestaden långsiktigt kan 

utvecklas till ett hållbart samhälle och bli entrén till Öland och Mörbylånga, 

den ledande natur- och kulturkommunen. 

Riktlinjerna ska formuleras för att stärka tätortens identitet och karaktär. I 

Färjestadens grönområden ska finnas plats för rekreation och lek, de ska 

fungera hälsofrämjande och locka till sig invånare och turister. Färjestadens 

grönområden ska utformas för att rena och fördröja dagvatten och för att ge 

förutsättningar för en rik biologisk mångfald. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 § 124 att ett 

genomförande av planen inte bedöms medföra en betydande påverkan på 

miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 

11, 12 §§ behöver därför inte genomföras. 

Enligt PBL (2010:900) 3 kap 23 § kan en översiktsplan ändras för en viss del 

av kommunen. En ändring av planen för en viss del av kommunen får 

redovisas med en annan detaljeringsgrad än för översiktsplanen i övrigt. Om 

planen innebär en ändring av den gällande översiktsplanen ska sambanden 

med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018 § 8 att 

Grönstrukturplan Färjestaden ska följa PBL (2010:900) 3 kap 23 § och 

utgöra en ändring av översiktsplanen för en viss del av kommunen och att 

de 25 januari 2018 daterade handlingarna godkänns för samråd. 
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Föreslaget till fördjupad översiktsplan har varit på samråd från den 5 februari 

2018 till den 12 mars 2018, med samrådsmöte den 13 februari, den 15 

februari och den 5 mars. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 § 124 att 

godkänna samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 20 

september 2018, som sin egen och att handlingarna, daterade den 20 

september 2018 skickas på granskning.  

Föreslaget till fördjupad översiktsplan har varit på granskning från den 8 

oktober 2018 till den 26 november 2018 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2019 

Granskningsutlåtande daterat den 20 juni 2019 

Grönstrukturplan Färjestaden daterad den 20 juni 2019  

Beslut miljöbedömning, daterat den 20 september 2018 

Länsstyrelsens granskningsyttrande, daterat den 30 november 2018 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Det 20 juni 2019 daterade granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter 

godkänns som sin egen. 

2. Grönstrukturplan Färjestaden, daterad den 20 juni 2019, antas i enlighet med 

PBL (Plan- och bygglagen) 3 kap 19 §. 

 

 

Marie-Christine Svensson 

Stadsarkitekt 

Ylva Hammarstedt 

Arkitekt SAR/MSA 
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Grönstrukturplan Färjestaden 
Fördjupad översiktsplan,  
tema gröna och blå strukturer 

Vad är ett granskningsutlåtande? 

I granskningsutlåtandet sammanställer kommunen alla de synpunkter, tankar och 

idéer som inkommit från privatpersoner, föreningar och myndigheter under 

granskningen, så kallade yttranden. I dokumentet redovisar också kommunen sin syn 

på de inkomna yttrandena. 

Rubricerad plan handläggs enligt reglerna i PBL (2010:900) 3 kap 23 § och utgör en 

ändring av översiktsplanen för en viss del av kommunen 

Förslaget på fördjupad översiktsplan har varit på granskning från den 8 oktober 2018 

till den 26 november 2018. 

Beslut att godkänna planen för granskning togs i miljö- och byggnadsnämnden, 

protokoll 20 september 2018 § 124. 

Vad innehåller ett granskningsutlåtande? 

Under rubriken Inkomna skrivelser i vänsterkolumnen finns de yttranden som 

inkommit under granskningstiden. 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 

181204 Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen är mycket positiv till att 

kommunen har valt att ta fram en 

grönstrukturplan som ett tematiskt tillägg, 

det ger styrka såväl för saken samt för den 

demokratiska processen. 

       

Sammanfattningsvis bedömer 

länsstyrelsen att planen är bra och att den 

kommer hjälpa kommunen med framtida 
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utbyggnad av Färjestaden och 

samhällsplaneringen i stort. Planen är 

lättläst och välstrukturerad samt tar upp 

relevant bakgrundsinformation. Planen 

innehåller ett bra kartmaterial vilket 

pedagogiskt visar strukturer i olika delar 

av Färjestaden och hur kommunen kan 

arbeta vidare med gröna och blå stråk 

tillsammans med bebyggelse. 

Vidare visar planen tydliga synergier 

mellan vatten, biologisk mångfald samt 

mänskliga behov i form av rekreation osv. 

Planen innehåller många goda och 

välmotiverade grundläggande syften och 

mål. Dessa är helt i linje med många av 

länets hållbarhetsmål, miljömål och 

utveckling av friluftsliv samt 

länsstyrelsens utredning om 

gröninfrastruktur. 

       

Kontroll 3 kap 16 § 
       

Riksintressen  

Länsstyrelsen synpunkter under samrådet 

har blivit tillgodosedda. 

Noteras.  

Miljökvalitetsnormer  

Av en översiktsplan ska det enligt 3 kap 5 

§ i PBL framgå hur kommunen avser att 

följa gällande miljökvalitetsnormer 

(MKN). MKN gäller för vissa fisk- och 

musselvatten (SFS 2001:554), 

föroreningar i utomhusluft (förordning 

2001:554), omgivningsbuller (SFS 

2004:675) samt för yt- och grundvatten 

(SFS 2004:660). Kommunerna ska i sin 

planering och planläggning iaktta att 

gällande miljökvalitetsnormer (MKN) 

följs genom att detaljplaner, 

områdesbestämmelser och lovgivning inte 

medför att en miljökvalitetsnorm 

överträds. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

samt dagvattenfrågor 

 

Enligt samrådsredogörelsen ska en 

särskild dagvattenplan för hela 

Färjestaden tas fram.  

Länsstyrelsen anser att de frågor som 

avses behandlas i den dagvattenplanen 

borde varit en naturlig del av den 

fördjupade översiktsplanen. Med tanke på 

Syftet med grönstrukturplanen är att 

utreda och utveckla Färjestadens gröna 

områden. Ett led i att kunna utveckla 

grönområden är att formulera riktlinjer 

för hur utvecklingen ska ske. Riktlinjerna 

ska formuleras för att möjliggöra att 

grönområden kan utformas för att rena 
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syftet med Grönstukturplanen är 

dagvattenfrågan en viktig del som redan 

borde varit utredd. 

och fördröja dagvatten. 

Grönstrukturplanen säkrar att det finns 

utrymme för ett hållbart dagvattensystem 

i tätorten. Grönstrukturplanen utreder inte 

hur ett hållbart dagvattensystem i tätorten 

ska fungera. 

Länsstyrelsen förväntar sig att den 

klimatanpassning som måste till 

diskuteras mer utförligt vad gäller 

alternativ och förhindrande av inkapsling 

av dagvatten. Det är även viktigt att MKN 

vattens koppling till dagvattenhantering 

och slutrecipient Östersjön görs och att 

olika vattendelare (avrinningsområden), 

flödeslinjer, utloppspunkter osv av yt- och 

dagvatten beskrivs inom Färjestadens 

tätort. 

Syftet med grönstrukturplanen är att 

utreda och utveckla Färjestadens gröna 

områden. Ett led i att kunna utveckla 

grönområden är att formulera riktlinjer 

för hur utvecklingen ska ske. Riktlinjerna 

ska formuleras för att möjliggöra att 

grönområden kan utformas med 

kustskydd. 

Kustskyddets konsekvenser för 

dagvattenhanteringen behöver utredas i 

kommande detaljplan för kustskyddet. I 

grönstrukturplanen avsätts yta för att 

kunna säkra mark för kustskyddet. 

Information om grönstrukturplanens 

påverkan på MKN samlas under rubriken 

Miljökvalitetsnormer 5 kap  

Handlingarna revideras. 

Hälsa och säkerhet  

Länsstyrelsen synpunkter under samrådet 

har blivit tillgodosedda. 

Noteras.  

Rådgivande synpunkter  

Miljöbedömning  

En översiktsplan bedöms alltid ha 

betydande miljöpåverkan. För en 

miljöbedömning på översiktlig nivå är det 

dessutom särskilt viktigt att beskriva och 

bedöma de storskaliga, kumulativa och 

indirekta effekter som planförslag och 

alternativ kan ge upphov till och skälen 

för valda alternativ. Det är också viktigt 

att ta fasta på sambanden mellan olika 

miljöaspekter. 

Betydande miljöpåverkan på 

översiktsplanenivå handlar mycket om att 

se till dessa typer av förändringar och hur 

de kan motverkas eller mildras i 

kommande planering. Det är också i ljuset 

av den här typen av betydande 

miljöpåverkan som alternativ i 

översiktsplaneringen behöver formuleras. 

 

Kommunen har beslutat att fördjupningen 

av översiktsplanen inte har betydande 

Sammantaget finns starka kopplingar 

mellan översiktsplanens mål och arbetet i 
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miljöpåverkan. Länsstyrelsen menar dock 

att de frågor som tas upp i checklistan för 

miljöbedömning samt 

Konsekvensbeskrivningen borde ha 

behandlats inom ramen för en MKB. 

grönstrukturplanen. Enligt den 

konsekvensbeskrivning som har tagits 

fram i enlighet med PBL 3 kap 23 § står 

inte grönstrukturplanen i konflikt med 

översiktsplanen förutom vid några 

utpekade bebyggelseområden. I dessa fall 

utvecklar grönstrukturplanen platsens 

värde ur ett grönt och blått perspektiv för 

att förtätning ska kunna ske utan negativ 

påverkan på grönstruktur, natur och 

rekreation. 

Kommunen hade en tidig dialog med 

Länsstyrelsen om behovet av en MKB. 

Parterna var då överens om att när det 

gäller grönstrukturplan finns inget behov 

av att ta fram en MKB och att det i det 

här fallet är tillräckligt att upprätta en 

behovsbedömning och en 

konsekvensbeskrivning. 

Frågor som kunde ha problematiserats är 

anläggningar som skyddsvall och 

dagvattendammar. 

Hur förebygger kommunen konstruktioner 

för klimatanpassning som kan leda till 

inkapsling av vatten. Kan det grävas i 

samma stråk som det finns höga 

biologiska värden i form av t ex groddjur? 

Hur kan man förebygga och arbeta så att 

problem inte uppkommer? Det kan alltså 

finnas konflikter i att peka ut gröna och 

blå strukturer på samma ställe, men om 

detta göra ändå ska man kanske undvika 

grävning och bibehålla de våta miljöerna 

eventuellt även lägga till ett renande steg 

innan avseende dagvattnet. 

Den betydande miljöpåverkan som kan 

antas uppkomma ska avse följande 

aspekter: 

•biologisk mångfald 

•befolkning och människors hälsa 

•djurliv och växtliv 

•mark, vatten, luft och klimatfaktorer 

•materiella tillgångar 

•landskap och bebyggelse 

•forn- och kulturlämningar och annat 

kulturarv. 

Frågor om anläggning av kustskydd och 

dagvattenanläggningar regleras inte i 

detta dokument. 

Grönstrukturplanen ger utrymme för 

liknande anläggningar och beskriver vilka 

värden som är viktiga att utreda vidare i 

kommande planering. 
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Dessutom bör det inbördes förhållandet 

mellan dessa aspekter beskrivas. 

Kommunens Konsekvensbeskrivning tar 

upp flera av de ovannämnda punkterna 

men det saknas tydliga ställningstaganden 

i avvägningen mellan olika intressen och 

kumulativa effekter är inte beskrivna. 

Detta bör göras även om planens 

genomförande har många positiva 

effekter. 

 

181016 Lantmäteriet  

Ingen erinran. Noteras. 

181120 E ON  

Ingen erinran. Noteras. 

181030 inkommen synpunkt  

Vi protesterar mot NCCs ansökan om en 

markreservation för att bygga 

flerbostadshus med lägenheter i 2 plan på 

grönområdet mellan Ängsvägen och 

Kaptensgatan. 

Noteras. 

I samrådsredogörelsen slog kommunen fast 

att stråket behöver hållas tillgängligt till 

dess att ett stråk utmed kusten kan säkras. 

Eftersom dragning av Kuststråket och det 

planerade kustskyddet föreslås på en rad 

bebyggda privatägda fastigheter utmed 

Kaptensgatan behöver kommunen hålla 

marken öppen för alternativa lokaliseringar 

av kustskyddet till dess att sträckningen är 

fastslagen i en detaljplaneprocess.  

För att förtydliga kommunens intentioner 

redovisas båda sträckningarna i kartan. 

Handlingarna revideras. 

181030 inkommen synpunkt  

Refererar till mötet med Ylva 

Hammarstedt på Kaptensgatan 10 den 22 

Oktober 2018. 

Kuststråket får under inga omständigheter 

ligga på våra fastigheter. 

Noteras. 

En översiktsplan fungerar rådgivande och 

är inget juridiskt bindande dokument. 

För fastigheterna utmed Kaptensgatan anger 

detaljplanen kvartersmark för 

bostadsändamål fram till kusten. I det fall 

kommunen vill placera ett naturstråk eller 

kustskydd över dessa privatägda fastigheter 

behöver kommunen ha stöd i detaljplan 

eller komma överens med fastighetsägaren. 

Kuststråket föreslås i två sträckningar inom 

aktuellt område. 

Handlingarna revideras. 
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181101 inkommen synpunkt  

4:12 emotsäger sig vattendamm eller 

annan planering öster om Åkervägen detta 

är produktiv åkermark (jordgubbar) 

Noteras. 

Dammens placering är hämtad från 

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl. 

Området utmed Möllstorpsgatan. 

Både grönstrukturplanen och 

planprogrammet redovisar strategisk 

markanvändning i en så stor skala att 

dammens exakta placering inte ännu är 

utredd. Dammens placering behöver utredas 

närmare i en detaljplan. En detaljplan är 

juridiskt bindande och fastighetsägare inom 

och i anslutning till ett detaljplaneområde är 

berörda och får lämna sina synpunkter 

under processen med att ta fram en 

detaljplan. 

Finns en damm längs detta skifte längst 

österut mot Björnhovda by.  

Noteras. 

Den ingår som en del i ett föreslaget ostligt 

dagvattenstråk. 

181116 inkommen synpunkt  

Vi är eniga med våra grannar på 

Kaptensgatan. Kuststråket får inte ligga på 

vår fastighet Färjestaden 1:138, 

Kaptensgatan 8. 

Noteras. 

En översiktsplan fungerar rådgivande och 

är inget juridiskt bindande dokument. 

För fastigheterna utmed Kaptensgatan anger 

detaljplanen kvartersmark för 

bostadsändamål fram till kusten. I det fall 

kommunen vill placera ett naturstråk eller 

kustskydd över dessa privatägda fastigheter 

behöver kommunen ha stöd i detaljplan 

eller komma överens med fastighetsägaren. 

Kuststråket föreslås i två sträckningar inom 

aktuellt område. 

Handlingarna revideras. 

181120 inkommen synpunkt  

I området mellan Handelsområdet på 

Algutsrum 20:10 och Möllstorpsvägen har 

det anlagts ett dämme för hantering av 

dagvatten från mark öster om 

Möllstorpsvägen. Möllstorp 3:3 och 3:6 

belastas av det dagvatten som leds till 

detta dämme, se bifogad karta. Efter 2015 

har det lagts nya dagvattenledningar som 

har förvärrat problem med vatten i 

husgrund m.m. 

Aktuell anläggning är ett 

utjämningsmagasin som ska utjämna 

flödena i kommunala dagvattennätet 

nedströms. Vid byggnationen blev 

höjdsättning av in och utlopp felaktig. 

Dessa höjder har justerats för att öka flödet. 
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Vi ställer oss frågan hur den plan där, 

enligt karta sid 37, mer vatten skall ledas 

in i dämmet är tänkt att fungera. Det är väl 

inte meningen att ett problem skall lösas 

genom att skapa nya problem. 

Grönstrukturplanen pekar ut stråk där 

fördröjning och rening kan vara lämplig. 

Att ansluta aktuellt utjämningsmagasin 

till ett större system behöver inte 

nödvändigtvis innebära att 

utjämningsmagasinet behöver kunna 

hantera större flöden av dagvatten. 

Det krävs en utredning av dämmet och hur 

en ökad tillströmning av vatten påverkar 

ledningssystem och omkringliggande 

fastigheter. Idag har fastigheterna i 

området fått mer problem med vatten än 

innan åtgärderna vidtogs. 

Kommunen arbetar med att ta fram en 

dagvattenplan. Dagvattenplanen behöver 

utreda var problem finns och vilka 

åtgärder som behövs för att undvika att 

problem bara flyttar på sig. 

181122 inkommen synpunkt  

Jag är inte intresserad av något stråk eller 

annat som ni planerat över min mark som 

jag tidigare har påpekat. Efter som ni 

skriver om detta nu igen så finner jag detta 

mycket olustigt och är rädd att ni tänker 

genomföra denna planering mot min vilja, 

fast ni har sagt på möten att detta är 

frivilligt och man kommer inte att 

detaljplanera om någon inte vill. 

I och med att en översiktsplan inte är 

juridiskt bindande har kommunen ingen 

möjlighet att med stöd av 

grönstrukturplanen göra åtgärder på mark 

som kommunen inte äger. Kommunen har 

två möjligheter att genomföra de åtgärder 

som presenteras i grönstrukturplanen. Den 

ena är att detaljplanelägga, den andra är att 

köpa in marken. 

I båda fallen är det du som fastighetsägare 

som har rådighet över din mark. Med stöd 

av grönstrukturplanen kan kommunen styra 

att ett grönstråk bevaras, som uppfyller de 

riktlinjer som är presenterade i 

grönstrukturplanen, den dag du vill bebygga 

din mark. 

Allt jag skrivit innan ska också gälla. Noteras. 

Kommer här med en del synpunkter. 

Ni skriver följande. 

 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2019-06-20 
Dnr 

17-1279 
Sida 

8(31) 
 

 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 

2018-09-20§ 124 att ett genomförande av 

planen inte bedöms medföra en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller 

hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 

miljöbalken 6 kap 11, 121 § § behöver 

därför inte genomföras. Den 2018-09-20 

daterade samrådsredogörelsen över 

inkomna synpunkter godkändes som sin 

egen och att 2018-09-20 daterad 

handlingarna skickas på granskning. 

Enligt Mörbylånga kommun 

ställningstagande bedöms inte planens 

genomförande medföra en betydande 

miljöpåverkan varför en MKB inte 

behöver upprättas. 

När "Nya Möllstorpsgatan" skulle 

planeras var man överens om att det 

behövdes en miljökonsekvensbeskrivning 

då det var mycket stora allvarliga ingrepp 

i naturen. Planområdets areal var ca 5,5 

ha. Men som nu, när ni tänker exploatera 

hela området mellan vägarna på ca 32 ha 

behövs helt plötsligt inte längre någon 

miljökonsekvensbeskrivning då ni anser 

att planen inte bedöms medföra en 

betydande påverkan på miljön, hälsan 

eller hushållning med mark, vatten och 

andra resurser. Varför behövs det en 

miljökonsekvensbeskrivning när man 

exploaterar 5,5 ha av naturen men inte när 

man skövlar 32 ha av högkvalitativ 

jordbruksmark i samma område. Vidare 

anser ni att det inte har någon betydande 

påverkan av hushållning av marken. 

Denna planering som ni nu gör är 

förödande för jordbruksmarken i området. 

Att skylla på att planen gäller bara 

grönstruktur är ett dåligt argument då det 

planeras att bebygga hela området med 

hus som absolut inte passar in i befintlig 

miljö. 

Området mellan Åkervägen och 

Möllstorpsgatan har utretts i ett 

planprogram. I planprogrammet och i 

gällande översiktsplan finns 

bebyggelseområden utpekade.  

Sammantaget finns starka kopplingar 

mellan översiktsplanens mål och arbetet i 

grönstrukturplanen. Kommunen hade en 

tidig dialog med Länsstyrelsen om 

behovet av en MKB. 

Parterna var då överens om att när det 

gäller grönstrukturplan finns inget behov 

av att ta fram en MKB och att det i det 

här fallet är tillräckligt att upprätta en 

behovsbedömning och en 

konsekvensbeskrivning. 

Enligt Förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar måste en 

MKB tas fram vid planläggning av väg. 

Den MKB som gjordes i samband med 

detaljplanen för Åkervägen fokuserade 

till största del på buller. 

För jordbruksverksamheten i området 

konstaterades det att denna begränsas 

genom att ny väg skär av befintliga 

jordbruksfastigheter och bildar en barriär. 

Ingen avgörande negativ effekt bedömdes 

uppstå för något av de berörda 

jordbruksföretagen.  

Bostadsbebyggelse föreslås i 

Planprogram för Björnhovda 2:135 m fl. 

Området utmed Möllstorpsgatan.  

I grönstrukturplanen regleras ingen 

byggbar mark. 

När ni drev igenom planen på den då så 

kallade "Nya Möllstorpsgatan" gick ni ut 

med följande: 

"De inkomna yttranden och samrådsmötet 

visar att det finns en del missförstånd om 

'Den Nya Möllstorpsgatan' som måste 

klargöras i en reviderad miljökonsekvens 

I aktuellt område föreslår inte 

grönstrukturplanen någon förändring 

gentemot tidigare planeringsärenden. 

I översiktsplan från 1991 var området 

mellan nuvarande Åkervägen och 

Möllstorpsgatan utpekat som 

utredningsområde för bostäder. 
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beskrivning." 

Det ena missförståndet handlar om att 

många tror att den nya vägen är avsedd 

som genomfartsled till Mörbylånga. Det 

andra handlar om att många tror att 

kommunen har för avsikt att planera och 

bygga bostäder mellan Nya 

Möllstorpsgatan och den gamla 

Möllstorpsgatan ". 

Detaljplanen för Nya Möllstorpsgatan 

reglerade dock inte bostäder utan enbart 

sträckningen av vägen.  

I kommunens utlåtande från 2004-05-04 

skriver kommunen att: 

Användningen av området mellan nya 

och gamla Möllstorpsgatan är i gällande 

översiktsplan redovisat för i första hand 

bostadsbebyggelse. 

Även har ni skrivit följande. 

''Åtgärder bör vidtasför att möjliggöra 

fortsatt brukande av åkerjorden mellan 

gamla och ''Nya Möllstorpsgatan." 

Åtgärder har vidtagits för att underlätta 

fortsatt brukande av åkermarken mellan 

Möllstorpsgatan och Åkervägen. 

Även har den så kallade "Nya 

Möllstorpsgatan flyttats öster ut ca 50 

meter. Ni har skrivit följande. 

"Vägens sträckning har anpassats bl a för 

att minska negativ påverkan på 

jordbruksverksamheten." 

Man flyttade alltså vägen ca. 50 meter 

österut för att det skulle bli positivt för 

jordbruksverksamheten. 

I MKB för detaljplanen för den nya vägen 

står att: Vägens sträckning har anpassats 

bland annat för att minska negativ 

påverkan på jordbruksverksamheten. Dessa 

anpassningar innebär huvudsakligen 

intrångsfördelning mellan olika markägare 

samt ett östligare vägläge, vilket ger mer 

rationella brukningsenheter. Frånträdet av 

mark är därmed fördelat på flera jordbruk. 

Förlusten av mark för den enskilde 

jordbrukaren bedöms därmed inte vara så 

stor, att den skall utgöra ett hinder för 

fortsatt drift. 

Om ni nu planerar att bebygga och göra 

konstlade stråk över området mellan 

vägarna har jag svårt att se att det skulle 

bli positivt för jordbruksverksamheterna, 

då dessa blir ännu mindre. 

I översiktsplan från 1991 fram till det 

planprogram som godkändes 2016 har 

kommunen haft en intention att utöka 

Färjestadens tätort österut. 

Grönstrukturplanen ändrar inte detta 

faktum utan beskriver enbart närmare hur 

det i planprogrammet utpekade 

grönstråket ska utformas och hur det ska 

hänga samman med övriga grönstråk i 

Färjestaden. 

Kommunens ställningstagande att 

bebygga området mellan Åkervägen och 

Möllstorpsgatan är formulerat i andra 

ärenden än det aktuella. Kommunen anser 

inte att en byggnation på platsen är 

positivt för jordbruksverksamheterna. 

Men det allmänna intresset av en 

tätortsutveckling väger tyngre på denna 

plats.  

Som tidigare skrivits så har ni drivit 

igenom den planen med dessa argument 

till allmänheten. 
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Det är väldigt oroväckande att man ändrat 

sig och ta i anspråk sådan högkvalitativ 

jordbruksmark till exploatering och till ett 

konstlat stråk. I dag täcks vårt 

livsmedelsbehov nästan till hälften av 

import och efterfrågan på närproducerad 

mat ökar. Vi kommer att behöva all den 

åkermark som finns i dag. 

Kommunen instämmer i att vi ska vara 

försiktiga med vår jordbruksmark. 

Titta man på hur oroligt det är i världen i 

dag förstår man lätt att odlingsbar 

jordbruksmark ar ytterst viktig att bevara. 

Jag hoppas verkligen att alla är 

införstådda med detta. Man måste planera 

långt fram och inte kortsiktigt. 

      

En del kommuner i Sverige har i alla fall 

förstått detta allvar och lämnat 

åkermarken i fred för de anser att den är så 

viktig och en förutsättning för ett hållbart 

samhälle. 

 

Den trygghet som finns idag kan vara 

borta i morgon. Det räcker inte att säga att 

jordbruksmarken är väl representerad i 

området for att på detta sätt kunna 

exploatera marken, då all jordbruksmark 

kommer att vara nödvändig och enligt 

forskarna är de små jordbruken bättre än 

de stora som man kan läsa i ATL. 

 

Vi har tidigare kunnat läsa i dagspressen 

att om vi fortsätter i samma takt att 

ödelägga jordbruksmark så är den slut om 

ca 60 år. Då är det skrämmande att ni 

bedömer att denna planering inte har en 

betydande påverkan på hushållning av 

marken och att ni planerar att ta 

högkvalitativ jordbruksmark för diverse 

ändamål. Man kan även läsa i dagspressen 

om vår mat, att vi är beroende av import. 

Vi klarar inte en kris, vi har idag inte 

tillräckligt med mat om det blir en kris. 

Jag har försökt att läsa igenom hela 

Grönstrukturplanen som ni gjort, men inte 

funnit någonstans där det står något om 

jordbruksmarken. Det tycks inte uppfattas 

som om detta är något viktigt. Om man 

läser i dagspressen så ser man att det blir 

oroligare och otryggare i världen. Att tro 

att detta inte kommer att påverka oss i 

framtiden är en mycket dålig ursäkt. 

Ställningstagandet Odlingslandskapet i 

stort ska bevaras formuleras i 

grönstrukturplanen. 

Kommunen har ingen ambition att göra 

konstlade stråk genom värdefull 

jordbruksmark.  

Kommunen har däremot en ambition att 

reda ut vilka grönstråk som behöver 

bevaras i ett växande Färjestaden. 
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Självklar kommer vi att påverkas av vad 

som händer i världen och är vi inte 

förberedda ligger vi mycket dåligt till som 

man kan läsa i dagspressen. Därför är det 

av största vikt att inte exploatera dessa 

marker hur små de än är, då de har ett stort 

värde. De här markerna har också ett extra 

stort värde av att de klarar torkan bättre än 

vissa andra marker, då de innehåller mer 

vatten på grund av genomströmning från 

öster. Detta kan tänkas på torkan som var. 

Att göra konstlade stråk eller liknande 

över högkvalitativ jordbruksmark som har 

så finna förutsättningar är inget annat än 

ett alvarligt slöseri med naturresurserna 

och mycket negativt för det djur- och 

växtliv som finns där. Jag kan därför inte 

godkänna att ödelägga mark på detta sätt 

som ni nu planerar och ni har ju bevisligen 

skrivit tidigare följande. "Åtgärder bör 

vidtas för att möjliggöra fortsatt brukande 

av åkerjorden mellan gamla och "Nya 

Möllstorpsgatan." 

Jag väntar på dessa åtgärder som ni har 

skrivit om. 

 

Vidare kan man läsa i miljöbalken 

följande: Brukningsvärd jordbruksmark 

får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs for att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen 

och detta behov inte kan tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk." 

Bostadsbyggande är av allmänt intresse. 

Grönstråk i bostadsområden behövs för 

människors hälsa och trivsel och för att 

ge möjligheter för biologisk mångfald. 

Kan inte se att det planerade konstlade 

stråket som ni nämner skulle vara av 

väsentliga samhällsintressen som inte går 

att tillgodoses på annat sätt. 

Jordbruksmark däremot är av högsta 

samhällsintressen då vi inte kan leva utan 

det. 

 

181123 inkommen synpunkt  

Intressant att ta del av grönstrukturplanen 

för Färjestaden. Jag är dock något 

konfunderad vad gäller ersättning för min 

mark som ni vill expropriera. Den 

information jag nåtts av indikerar att 

kommunen inte tänker ersätta 
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fastighetsägare vars mark exproprieras 

med ersättning som motsvarar det 

minskade marknadsvärdet för den 

kvarvarande fastigheten. Detta står tydligt 

i ExprL 4:1: “Exproprieras en del av en 

fastighet, ska intrångsersättning betalas 

med ett belopp som motsvarar den 

minskning av fastighetens marknadsvärde, 

som uppkommer genom expropriationen. 

Uppkommer i övrigt skada för ägaren 

genom expropriationen, ska även sådan 

skada ersättas. Därutöver ska ytterligare 

löseskilling respektive intrångsersättning 

betalas med 25 procent av marknadsvärdet 

respektive marknadsvärdeminskningen.” 

Det måste finnas tydliga besked hur 

kommunen kommer gå vidare i detta 

ärende. 

Hur kommer jag som fastighetsägare att 

ersättas?” 

Grönstrukturplan Färjestaden är en 

översiktsplan. En översiktsplan är en 

möjlighet för kommunen att fatta 

strategiska beslut om markanvändningen. 

Till skillnad från en detaljplan som juridiskt 

reglerar hur du får använda din mark är en 

översiktsplan rådgivande och ska fungera 

som stöd i kommunens kommande 

planering. 

Eftersom inget intrång eller värdeminskning 

sker till följd av ett strategiskt dokument 

utgår inte heller någon ersättning till 

fastighetsägare. 

181123 inkommen synpunkt  

Vi protesterar mot NCC;s ansökan om en 

markreservation för att bygga 

flerbostadshus med lägenheter i två plan, 

på grönområdet mellan Ängsvägen och 

Kaptensgatan i Färjestaden. 

Noteras. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt 

dokument som pekar ut områden som inte 

ska bebyggas och principer för dessa 

områden. 

181123 inkommen synpunkt  

Björnhovda 2:4 (2:a skiftet på gården 

Sörgärdet). Det finns i dag gångstigar 

både i nord sydlig och väst östlig riktning. 

Där det även förekommer cyklar och 

hästridning ute på vallen, men hundägare 

som rastar sina hundar tar priset. När jag 

påpekar att inga hundar får springa lösa, 

blir jag oftast utskälld av hundägare även 

under sommartid. Det finns undantag. 

Men flertalet beter sig som de äger 

marken och påtalar att jag ej ska bry mig. 

Jag bedriver jakt på det aktuella skiftet, 

Allemansrätten gäller och med tillgång 

kommer också ansvar. Inom områden av 

betydelse av friluftslivet behöver grindar 

och genomgångar finnas för allmänheten 

i det fall marken inhägnas. Öland är i sin 

helhet riksintresse för friluftsliv. 

På den kommunala fastigheten har dels 

KSRR mottagning och flisning av 

träåtervinning och längre österut förvarar 

kommunen massor. Verksamheterna 

inom området är inte av ett sådant slag att 

området behöver inhägnas. 
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men det är inte lätt med alla hundar och 

människor som är i farten. De som bor i 

närheten vill att jag ska skjuta alla rådjur, 

de äter upp allt i trädgårdarna. 

Allemansrätten? Gäller den även på 

brukade åkrar och vallar om markägaren 

ej är närvarande. Det är även en så kallad 

fyrhjuling som har kört på de 

upptrampade stigarna. Att odla gran är 

otänkbart på grund av oärliga människor. 

Fråga Ölands Plantskola som för övrigt är 

granne med Särgärdet i norr. 

 Får troligtvis sätta upp staket runt skiftet 

för att komma till rätta med 

INTRÅNGET. Men som resulterar i att 

jakten upphör. Vad rekommenderar 

kommunen? Det finns kommunal mark för 

promenader och rekreation . Men den som 

ligger vid avfallsanläggningen har blivit 

en deponi för jordmassor och sten, var för 

några år sedan åkermark. Jag förstår 

varför kommunen vill att boende i 

närheten ska promenera över och även 

cykla över våra marker. Deponiområden 

av detta slag borde vara inhägnat. Gå runt 

på angränsande marker, se vad ungarna 

bygger, dessa brädor är hämtade på 

deponin, spikar i träd, allmän 

nedskräpning. Vad det gäller det 

kommunala deponin området verkar det 

vara undantaget från Grönstrukturplan. 

Den som har sina marker där 

strukturplanen gäller borde få ersättning, 

(försäljningsvärdet försämras väsentligt 

eller bedöms den inte påverka värdet?) Jag 

och min fru vill ej ha något intrång på vår 

fastighet, så vi avböjer oss för förslaget. 

Vänligt men BESTÄMT! 

Läs vad Kerstin Davidsson skriver i 

tidningen Land nr 47 om ett nytt angrepp 

på äganderätten, särskilt de med 

tätortsnära mark påverkas, vad det gäller 

ersättning. 

Området ingår i Friluftsstråket och 

behöver ses över om Färjestaden växer 

österut. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt 

dokument som ger riktlinjer för hur 

området ska utvecklas när tätorten växer. 

Innan dess kan marken nyttjas som idag. 

Kommunen har inte rätt till expropriering 

baserat på Grönstrukturplanen. 
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181126 inkommen synpunkt  

Då det av Henrik Yngvesson utlovade 

informationsmötet  v.47 uteblev, där 

politisk styrgrupp och arkitekt skulle 

redogöra för uppdraget/förslaget 

Grönstrukturplan Färjestaden så att man 

kan ta ställning till nuvarande dokument. 

Under samrådstiden för grönstrukturplanen 

anordnades tre möten. 

Därför ser vi fram mot det nya 

informationsmötet som tillträdande 

kommunalråd lovade (”önskar kontakt 

med politiken”) vid telefonkontakt 22/11-

2018. Det är naturligtvis inte ok att 

kommunen i dokument hänvisar in på 

privat mark/odlad mark. Problemen med 

skadade hägn, nedskräpning, 

fordonstrafik, stölder av växter, intrång i 

trädgårdar mm. är tillräckligt stora idag 

som det är. 

Kommunen kommer inte kalla till 

ytterligare informationsmöten. 

Grönstruktur är ett strategiskt dokument 

som syftar till att beskriva vilken mark 

som inte utan noggrant övervägande får 

tas i anspråk för byggnation. 

Allemansrätten råder och med den 

kommer både rättigheter och 

skyldigheter. 

181126 inkommen synpunkt  

Har hört att det planeras uppvallning och 

cykelvägar längs med kustlinjen. Hittar 

tyvärr inte information på kommunens 

sida. Varför förstöra det som är. Till 

exempel vid Sjövägen i Färjestaden där 

går ju en fin cykelväg bara några hundra 

meter från stranden. Kommer också att 

Kommunen kommer enligt klimatscenarier 

från SMHI behöva anordna ett klimatskydd 

utmed kusten som förhindrar att fast 

egendom förstörs. 

Kommunen har i och med planprogram 

Färjestaden bestämt att ett kustskydd 

behöver få ett mervärde så som ökad 
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påverka ett rikt fågelliv. Bättre att satsa på 

att få bort trafiken genom Färjestaden.  

tillgänglighet till kusten. 

I handlingarna förtydligas att rekreationen 

utmed kusten bör ske i en makligare takt 

varför cykelväg inte är önskvärd i 

kustskyddets sträckning. 

Handlingarna revideras. 

181126 inkommen synpunkt  

Som boende i Runsbäcks norra 

strandområde (område 14) ser vi på nära 

håll vilka höga rekreations- och 

naturvärden som finns utmed kusten. Vi är 

i grunden positiva till grönstrukturplanens 

syfte att fastställa riktlinjer för utveckling 

av Färjestadens grönområden och ge 

förutsättningar för en rik biologisk 

mångfald. Samtidigt känner vi en stark oro 

för det planerade klimatskydd som 

planeras utmed kuststråket, kartbild sid 

11. I planen står att ”Klimatskyddet ska 

utformas med hänsyn till stråkets 

naturvärden och anpassas för att upplevas 

som en del av den befintliga karaktären” 

men man ger inga exempel på hur detta 

kan göras. Vi har svårt att se hur ett 1.5 

meter högt skydd ska kunna infogas utan 

att de naturvärden som finns inventerade 

på sid 29 och 43 ska påverkas negativt.  

Ett klimatskydd kan innebära plantering av 

träd, att bevara gröna ytor som kan 

översvämmas eller annan åtgärd som 

mildrar effekten av ett förändrat klimat. I 

Kuststråket planerar kommunen för ett 

kustskydd som ska skydda bebyggelse mot 

höjda havsnivåer. 

Handlingarna ändras för att förtydliga att 

kommunen planerar för ett kustskydd. 

Vid detaljplaneläggningen av ett kustskydd 

behöver kommunen mer detaljerat utreda 

hur ett kustskydd ska utformas för att 

minimera negativ påverkan på natur- och 

rekreationsvärden. Vid detaljplaneläggning 

beskrivs följderna av denna påverkan i en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Inför vidare arbete i området vill vi skicka 

med en önskan om att den stilla och 

långsamma karaktär med naturstigar och 

mindre badplatser som finns utmed 

sträckan idag bevaras. Att kombinera den 

föreslagna vallen/klimatskyddet med 

exempelvis cykeltrafik skulle förstöra den 

unika naturen utmed kuststräckan och de 

rekreativa kvaliteterna skulle gå 

förlorade.  

Kommunen kommer enligt 

klimatscenarier från SMHI behöva 

anordna ett klimatskydd utmed kusten 

som förhindrar att fast egendom förstörs. 

Kommunen har i och med planprogram 

Färjestaden bestämt att ett kustskydd 

behöver få ett mervärde så som ökad 

tillgänglighet till kusten. 

I handlingarna förtydligas att 

rekreationen utmed kusten bör ske i en 

makligare takt varför cykelväg inte är 

önskvärd i kustskyddets sträckning. 

Handlingarna revideras. 

Vi är också frågande till att vi som 

berörda tomtägare inte har blivit 

informerade om processen utan i sista 

sekunden fått reda på grönstrukturplanen 

via ”omvägar”. Vi hoppas att ni hör av er 

till oss efter detta så att vi kan få igång en 

dialog och hitta mer lokalt anpassade 

lösningar. Vi förstår att höjda havsnivåer 

Att grönstrukturplanen har varit ute på 

samråd och granskning har annonserats i 

lokala tidningar och handlingar och 

information har funnits på kommunens 

hemsida. Affischer och handlingarna har 

funnits runt om i Färjestaden. 
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behöver beaktas, men undrar starkt om en 

längsgående byggd struktur är det bästa 

sättet. Att ett grönt rekreationsstråk 

passerar vår strandtomt ser vi som en 

självklarhet, att detta stråk skulle ersättas 

av en byggd vall utmed hela kuststräckan 

är mycket problematiskt. 

181126 inkommen synpunkt  

Utifrån grönstrukturplanens syfte att 

fastställa riktlinjer för utveckling av de 

gröna områdena och utreda vilka som är 

värda att undantas från exploatering så har 

jag följande synpunkter på 

granskningshandlingarna.  

      

Stråk, (Salamanderstråk): Jag ifrågasätter 

varför ett salamanderstråk skall tillskapas 

mellan Möllstorpsgatan och Åkervägen då 

det, som ni själva uppger i 

granskningshandlingarna, inte har 

påträffats några fynd av salamander inom 

detta område. Jag hävdar att det i så fall 

borde vara mycket mer naturligt att 

leda/tillskapa detta stråk från södra delen 

av området mellan Möllstorpsgatan och 

Åkervägen längs med det redan befintliga 

och naturliga dike som finns norr om 

Storgatan och vid rondellen leda över 

stråket förbi/norr om Brandstationen.  

Detta inte minst då det redan finna ett dike 

längsmed östra sidan av Åkervägen men 

framför allt att miljön på östra sidan av 

Åkervägen erbjuder redan ett ännu större 

antal diken, stenmurar, odlingslandskap 

samt snår/buskage, flera utav de 

kriterierna som ni uppger uppskattas utav 

salamander. Med fördel kan även stråket 

ledas till den skogsdunge som finns på 

fastigheten Björnhovda 5:15 skifte 1.  

I planprogrammet för området finns ett 

grönstråk utpekat í samma sträckning som 

nu föreslaget Salamanderstråk. 

Grönstrukturplanen anger riktlinjer för hur 

det redan utpekade stråket ska utformas. 

Behovet av att ta om hand stora mängder 

dagvatten kan stämma väl överens med 

groddjurens behov av fler lekvatten.  

För området öster om Åkervägen anger 

kommunen riktlinjen att odlingskapet ska 

bevaras. Det innebär att beskrivna diken, 

stenmurar och snår kommer att bevaras. 

Diken med rinnande vatten fungerar inte 

som lekvatten åt groddjur.  

Därmed skulle inte möjligheterna till 

exploateringen av nya bostäder mellan 

Möllstorpsgatan och Åkervägen samt del 

av Björnhovda 5:15 skifte 1 begränsas av 

ett tillskapat salamanderstråk. Oavsett det 

gäller tillväxt i egenskap av flerbostadshus 

eller friliggande villor så ska därmed detta 

salamanderstråk inom detta område i 

Grönstråk i bostadsområden behövs för 

människors hälsa och trivsel och för att ge 

möjligheter för biologisk mångfald. 
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grönstrukturplanen flyttas till östra sidan 

om Åkervägen.  

Blåstruktur: Jag ifrågasätter blåstrukturen 

och det föreslagna diket som illustreras 

mellan Möllstorpsgatan och Åkervägen då 

det redan har noterats/skrivits om 

svackdike utmed västra sidan av 

Åkervägen samt det dike som tidigare 

noterats på östra sidan av Åkervägen. 

Därmed kan vi anse föreslaget dike som 

ett onödigt hinder för exploatering av nya 

bostäder inom området (Björnhovda 5:15 

skifte 5 & 6). Oavsett det gäller tillväxt av 

flerbostadshus eller friliggande villor så 

ska därmed detta onödiga hinder strykas 

ur grönstuktursplanen inom detta område.  

Dagvattenstråket följer samma sträckning 

som föreslaget dagvattenstråk i 

planprogrammet för området. 

Utifrån den önskan jag som 

fastighetsägare har gällande exploatering 

för bostäder i form av friliggande villor på 

fastigheten Björnhovda 5:15 skifte 5 & 6 

samt del av skifte 1 upp till och med 

skogspartiet. Så anser jag, som ni också 

noterar i granskningshandlingarna, att 

friliggande trädgårdstomter i sig utgör en 

del av grönstrukturen. (se redan inskickad 

ansökan om planbesked gällande ovan). 

Samt med den nödvändiga infrastruktur 

som tillskapas vid exploatering av 

bostäder också möjliggör en tillgänglighet 

som annans inte är möjlig på mark där 

kommunen inte har rådighet. 

Grönstrukturplanen ska säkerställa att 

kommunen undantar tillräckligt och 

strategiskt viktig mark för allmänhetens 

rekreation. Villatomter ingår i och för sig 

i en grönstruktur för växter, djur och 

insekter men inte för människor. 

181126 inkommen synpunkt  

Vi har båda varit på biblioteket i 

Färjestaden och studerat förslaget utan att 

kunna se fastigheten i förslaget då kartan 

ej visade planen så långt.  

Riktlinjerna och beskrivningen av stråken 

gäller även om den tryckta kartan inte 

redovisar stråkets hela utbredning. 

Gränserna i en fördjupad översiktsplan inte 

är juridiskt bindande. 

Givetvis svårt att kunna ge alla synpunkter 

då vi ej kan se förutsättningarna. 

Noteras. 

Men som synpunkt vill Henry och jag 

behålla skogen och marken orörd fortsatt 

framöver med det rika djur och naturliv vi 

ser, ugglor, örnar bla men ser också 

massor av andra djur i den sanka delen av 

området som borde vara av intresse för 

den biologiska mångfalden. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt 

dokument och påverkar inte 

markanvändningen förrän den dag 

markägaren vill bebygga fastigheten. I en 

detaljplaneprocess kommer då kommunen 

med stöd av grönstrukturplanen utreda hur 
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marken kan bebyggas för att i mesta 

möjliga mån bevara befintliga värden. 

En annan synpunkt är vi bestrider all form 

av förslag där det anläggs något promenad 

eller cykelstråk längs kusten av 

fastigheten eller igenom, det finns redan 

en cykelväg ovanför fastigheten längs 

vägen som fungerar alldeles utmärkt idag. 

Noteras. 

I handlingarna förtydligas att 

rekreationen utmed kusten bör ske i en 

makligare takt varför cykelväg inte är 

önskvärd i kuststråket. 

Handlingarna revideras. 

Med tanke på det av vatten sanka området 

längs kusten skulle all form av stråk där 

innebära stora ingrepp i naturen för att 

kunna anläggas och självklart störa djur 

och naturlivet som finns.  

Stora ingrepp i naturen ska undvikas, det 

är en av anledningarna till att kommunen 

har arbetat fram en grönstrukturplan. 

I det fall befintlig och tillkommande 

bebyggelse riskeras att skadas av 

prognostiserade höjda havsnivåer kan det 

vara nödvändigt med ingrepp i naturen. 

181126 inkommen synpunkt  

Vi kommer inte att tillåta en gång och 

cykelväg (promenadstråk) Nere vid våran 

strand på fastigheten Runsbäck 3:3. Det är 

privat naturmark. 

Kommunen kommer enligt klimatscenarier 

från SMHI behöva anordna ett klimatskydd 

utmed kusten som förhindrar att fast 

egendom förstörs. 

Kommunen har i och med planprogram 

Färjestaden bestämt att ett kustskydd 

behöver få ett mervärde så som ökad 

tillgänglighet till kusten. 

I handlingarna förtydligas att rekreationen 

utmed kusten bör ske i en makligare takt 

varför cykelväg inte är önskvärd i 

kustskyddets sträckning. 

Handlingarna revideras. 

Vill bara förtydliga att det inte är någon 

allmän naturmark utan privat naturmark vi 

äger, det står också i texten till 

detaljplaneprogrammet där vi tidigare 

skickat in ett yttrande. Där står också att 

man skall försöka komma överens med 

dessa privata fastigheter så någon borde ju 

höra av sig om detta.  

För aktuell fastighet gäller detaljplan F106 

med ändringen F159. Detaljplanen reglerar 

del av fastigheten till allmän platsmark. 

Allmän platsmark är en juridisk term som 

säger att marken ska vara allmäntillgänglig. 
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181126 inkommen synpunkt  

Vi har tidigare (2016) lämnat synpunkter* 

gällande detaljplan " hållBARplats 

Järnvägsgatan" och vi anser att den 

skrivelsen fortfarande är aktuell. Vi har 

idag inte ändrat vår uppfattning. 

      

För övrigt vill vi framföra en som vi ser 

det adekvat fråga: 

 

Vi har av Mörbylånga kommun fått 

information om att det lär finnas 

förekomst av salamander och 

långbensgroda, var exakt vet vi inte men 

förmodligen i närheten av ett dike. Detta 

medför att marken inte får exploateras. 

Hur kan det då vara tillåtet att på dikets 

ena sida förespråka biologisk mångfald 

och på den andra sidan röja och 

maskinklippa gräs. Bevaras den biologiska 

mångfalden av denna aktivitet? På ena 

sidan exploateringsförbud och på den 

andra sidan upphävs förbudet? 

I detaljplanen för hållBARplats 

Järnvägsgatan F219 finns möjligheten att 

ansluta vägar för en fortsatt exploatering 

söderut.  

Eftersom aktuell fastighet hyser höga 

naturvärden bedömer kommunen att det kan 

vara svårt att exploatera fastigheten. 

Sammanfattningsvis hävdar vi att 

nuvarande karta revideras gällande 

Skogsby 3:9. 

Grönstrukturplan pekar ut huvuddragen i ett 

växande Färjestadens grönområden. Den 

lägger inget exploateringsförbud på 

fastigheter. 

*Bifogar kopia       
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181126 inkommen synpunkt  

Vi värnar om grönområdet i vårt område 

och motsäger oss exploatering (avser 

grönområdet mellan Kaptensgatan och 

Ängsvägen, Färjestaden). 

Noteras. 

Ängen innebär mycket naturliv och 

rekreation. Många människor strövar 

dagligen här och använder både ängen och 

de små stigarna ner till vattenbrynet. Det 

är gott om olika arters fåglar (hackspett, 

havsörn mm) och andra djurarter så som 

exempelvis rådjur, räv och ekoxar. Den 

vackra, lugna miljön och öppenheten som 

ängen innebär för oss bidrar starkt till 

trivsel, välmående och gemenskap grannar 

emellan. Det är med andra ord 

hälsofrämjande både ur fysisk och psykisk 

aspekt. 

För att säkra att kommunen långsiktigt kan 

planera för ett kustskydd behöver 

kuststråket delas så att det även omfattar 

grönyta öster om Kaptensgatan. Detta är 

nödvändigt eftersom Kuststråkets västliga 

sträckning i denna del omfattar privatägd 

mark som enligt gällande detaljplan är 

kvartersmark för bostadsändamål.  

Handlingarna revideras. 

Vi bor centralt men ändå nära naturen. Vi 

vuxna nyttjar grönområdet för bland annat 

brännbollsmatcher och andra aktiviteter 

kopplat till både fest och till vardags. Våra 

barn och barnbarn samt förskolegrupper 

använder grönområdet för lek, fotboll, 

mm. Våra barn och barnbarn samt olika 

förskolegrupper nyttjar pulkabacken 

vintertid. 

      

Vi värnar om våra barn och barnbarns 

säkerhet kopplat till att de idag kan röra 

sig fritt i området. 26 lägenheter skulle 

innebära en extrem ökning av trafik på 

Kaptensgatan och en större fara för våra 

barn och barnbarn. Vi värnar om vår 

boendesituation. 26 lägenheter skulle 

innebära extremt mycket mer liv och 

rörelse. 

 

I och med att grönområdet används så 

mycket som det gör ser vi hellre att 

kommunen hjälper oss att öka 

tillgängligheten med exempelvis grillplats 

och lekplats. 

      

181126 inkommen synpunkt  

Vi vill komplettera synpunkterna som 

lämnats av så gott som samtliga boende i 

området. Det gäller hanteringen av 

      



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2019-06-20 
Dnr 

17-1279 
Sida 

21(31) 
 

 

dagvatten. Genom åren har vi drabbats av 

ett flertal översvämningar i våra källare 

som inträffat vid häftiga regn. Efter att ett 

flertal åtgärder vidtagits av kommunen har 

det inte varit översvämningar på 

Färjestaden 1:196 och 1:197 sedan några 

år tillbaka. Däremot är nedre delen av 

Färjestaden 1:233 fuktig särskilt på 

vårarna och det händer att det står 

klarvatten på tomten. 

Förslaget om ett nytt bostadsområde på 

ängen väcker stor oro hos oss. Området är 

uppenbarligen mycket känsligt och 

grundvattennivåerna kan vara mycket 

höga. Som det nu är tar gräsytorna hand 

om det mesta av nederbörden men ett nytt 

bostadsområde med stora hårdgjorda ytor 

och tak skulle medföra stora mängder 

vatten som förmodligen inte skulle kunna 

sugas upp av återstående gräsytor. 

Grönstrukturplanen reglerar inte 

byggnation. 

För att säkra att kommunen långsiktigt 

kan planera för ett kustskydd behöver 

kuststråket delas så att det även omfattar 

grönyta öster om Kaptensgatan. Detta är 

nödvändigt eftersom Kuststråkets västliga 

sträckning i denna del omfattar privatägd 

mark som enligt gällande detaljplan är 

kvartersmark för bostadsändamål.  

Handlingarna revideras. 

Givetvis tas mycket om hand av 

dagvattensystemen men vi befarar att en 

hel del vatten skulle kunna rinna in på 

våra tomter om ett kraftigt regn inträffar. 

Särskilt med tanke på att det tilltänkta 

bostadsområdet lär ligga högre än 

omgivande mark. Risken är då att 

grundvattennivån i våra tomter ökar så 

mycket att vatten kan tryckas upp i våra 

källare och grunder. 

 

Vi noterar att enligt samrådsredogörelse 

från 2007-06-19 ska området inte 

överexploateras och det ska finnas ytor 

lämpade för rekreation. Vi utgår ifrån att 

kommunen står fast vid detta uttalande. 

 

Den tilltänkta byggnationen skulle 

förändra områdets karaktär totalt- alltså 

överexploatering! 

      

181126 inkommen synpunkt  

Mina synpunkter gäller framförallt 

ARONTORP 1:6 som angränsar till 

industriområdet. Där föreslås en 

uppsamlingsdamm för dagvatten samt ett 

öppet dike vad jag kan förstå. 

Noteras. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt 

planeringsdokument. Dragningen av diken 

och utritade dammar ska tolkas som en 

illustration att åtgärder för dagvatten 

behöver göras ungefär i detta läge. Planen 
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ger varken kommunen möjlighet eller 

skyldighet att anlägga dammar eller diken 

utan markägarens medgivande. 

Det är jag motståndare till precis som jag 

var emot en fördämning i översiktsplanen 

2007. 

Noteras. 

Jag skickade en överklagan den gången 

men drog tillbaka den när jag blev lovad 

att det inte skulle genomföras. 

      

181126 inkommen synpunkt  

Kalifornien brinner, Venedig 

översvämmas, Upplopp i Frankrike emot 

höjda bensinpriser.  

      

Exempel på nyhetsinslag som medier har 

förmedlat senaste veckorna. De två 

förstnämnda pekar på den klimatkatastrof 

med temperaturhöjningar, extremare 

vädervariationer och ökande havsnivåer 

orsakad av atmosfärens ökade halt av 

koldioxid pga. bruk av fossila bränslen, 

som med oundvikliga steg kastar sin 

mörka skugga över vår planets framtid. Vi 

har, även här på Öland, i år 2018, 

genomlevt en sommar med torka och 

temperaturer som kraftigt avviker från 

normvärden samtidigt som ett flertal svåra 

bränder har drabbat mellersta delarna av 

Sverige. Det sistnämnda nyhetsrubriken, 

”Upplopp i Frankrike”, visar på vår 

mänskliga oförmåga att agera rationellt 

och långsiktigt i syfte att icke ytterligare 

förvärra situationen, vi förstår, förutom 

populistiska klimatförnekare som förvisso 

finnes på högsta politiska nivå, att vi alla 

behöva i grunden förändra vårt beteende 

och verka för ett samhälle som ej är byggt 

på en massiv användning av fossila 

bränslen. Medvetenhet om problematiken 

är inte okänd men ända förmår varken vi, 

som samhällsmedborgare, eller våra 

politiker att vidtaga de smärtsamma beslut 

som kräves för att förhindra alla de 

utmaningar som vår planets hastiga 

temperaturhöjning leda till. Vår aptit på 

ytterligare fossilbaserad energi tenderar ej 

att avta, USA exploaterar fyndigheter av 

skifferolja och i vårt grannland, Norge, 

Grönstrukturplanen pekar ut var och hur 

kommunen behöver undanta mark från 

bebyggelse för att klara kommande 

klimatförändringar. 

Politikerna har ställt sig positiva till att 

bygga på lågt liggande mark eftersom det 

finns ett intresse av att skydda redan 

bebyggda strukturer. 
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planeras oljeutvinning i Nordatlanten och 

Barents hav. Tyvärr tyder inget på att vi 

förmår att begränsa 

temperaturförhöjningen till de klimatmål 

som föreligga i internationella 

överenskommelser i FN:s regi. Jordens 

glaciärer kommer i stor utsträckning att 

smälta vilket medför en stigande havsnivå, 

kanske på upp till 4 – 5 meter, något som 

en kustkommun som Mörbylånga bör vara 

medveten om och ta hänsyn till när 

framtida strukturer och planer utarbetas. 

Tar man del av den aktuella 

Grönstruktursplanen inställer sig frågan 

om man i tillräcklig utsträckning gör det. 

Visserligen redovisas planer på 

skyddsvallar men ska vattenhinder av den 

karaktären vara effektiva behöves 

heltäckande vallar längs omfattande delar 

av Ölands kuster samtidigt som det krävs 

en stor energikrävande, och därav sårbar, 

struktur av kanaler och pumpsystem för 

att föra ut regn- och dagvatten till havet. 

Samtidigt noterar man med stigande 

förvåning hur bostadsområden planeras på 

lågtliggande havsnära mark, bl.a. på 

området mellan Ängsvägen och 

Kaptensgatan i Färjestaden. Ett 

markområde som redan idag är vattensjukt 

och verkligen icke optimalt för 

nyexploatering för bostäder. Även om 

Länsstyrelsen nuvarande regler för en 

lägsta bygghöjd över havsnivån kan 

uppfyllas genom en förhöjning av 

markytan är det ingen garanti emot vad 

som kan hända på längre sikt. Synnerligen 

angeläget är att vid utformande av planer 

för nya bostadsområden och övrig 

tillhörande infrastruktur beakta det 

långsiktiga perspektivet, bostäder tänkta 

att uppföras under 2020-talet torde ha en 

förväntat teknisk livslängd på 3 till 4 

generationer, dvs. fram till 2150 – 2200- 

talen. Med hänsyn tagen till den samlade 

mänsklighetens oförmåga att begränsa 

utsläppen av temperaturhöjande 

växthusgaser måste det tyvärr bedömas 

som sannolikt att det aktuella området då 

befinner sig under havets yta. Mörbylånga 

kommun är en tämligen glest befolkad 

landsända, här finns ingen brist på mark 
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lämplig för bostadsändamål som ej 

riskerar att konverteras till havsbotten 

inom den livslängd som kan förväntas av 

ett nyproducerat bostadsområde. Våra 

politiker måste här visa prov på ett 

framsynt och ansvarstagande ledarskap 

och ta höjd för de konsekvenser som 

stigande havsnivåer utgöra. Planera för ett 

hållbart samhälle och styr över framtida 

bebyggelse till areor som äro säkra inför 

de klimatförändringar som möta oss 

framgent. 

181127 inkommen synpunkt  

Det står i planen att BERÖRDA kan 

lämna synpunkter.  Jag är inte 

fastighetsägare inom KUSTSTRÅKET, 

men är i högsta grad berörd, eftersom jag 

bor nära Granudden och därför går på 

leden söderut flera ggr i veckan, vid 

hundrastning och/eller fågelskådning.  

En översiktsplan berör alla medlemmar i 

kommunen. 

Jag har samlat ihop några skrivningar från 

olika sidor i planen:  "områden med VILD 

KARAKTÄR ska fr.a. UTVECKLAS... i 

FRILUFTS-, SALAMANDER- och 

KUSTSTRÅKET" (S 41),  "UTREDA 

och UTVECKLA tätortens gröna 

områden" 

 

Kommentar till ovanstående: naturen 

behöver inte "utvecklas"!  Det innebär 

ofta att det röjs fr.a. i buskskiktet, för att 

skapa  "öppna ytor".  Men just buskskiktet 

är viktigt för fågel- och insektslivet, och 

ger dessutom lä i detta ofta blåsiga 

område.  Jag har sett exempel på röjningar 

i friluftsområden, där fågellivet i stort sett 

har utraderats, när det har "städats upp".  I 

planen står att det ska "skapas 

förutsättningar för en rik biologisk 

mångfald".  Det förpliktigar, och det gäller 

att leva upp till det. 

Att utveckla betyder olika saker i olika 

områden. Igenväxning är ett av de största 

hoten mot de naturvärden vi har på Öland 

eftersom våra marker till stor del har varit 

beteshävdade. En alltför ambitiös städning 

är ett annat exempel som kan hota den 

biologiska mångfalden. 

I till exempel Flödesstråket har kommunen 

tagit ställning för att det är människans 

njutning som är i fokus. I Flödesstråket 

innebär utveckling en mer ambitiös 

städning. Men även här finns undantag till 

exempel i en alsumpskog vid Tallhöjden 

där städning skulle påverka befintliga 

naturvärden negativt. I till exempel 

Salamanderstråket är fokus biologisk 

mångfald där innebär en utveckling att 

kommunen vill tillföra död ved och 

tillskapa djuphålor där groddjur har 

möjlighet att leka.  
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I planen står också...  "... i väntan på att 

kusten kan TILLGÄNGLIGGÖRAS" (S 

66),  "TILLGÄNGLIGHETEN ska säkras 

med GRUSADE GÅNG- o 

CYKELVÄGAR.  Belysning o asfalt ska 

undvikas" (s 47),    ...möjligheter för aktiv 

rekreation ska anpassas efter den 

befintliga miljön och utformas snarare 

som en cykelvänlig stig... Platser för 

kreativ, emotionell o passiv rekreation 

skapas." 

Noteras. 

I handlingarna förtydligas att rekreationen 

utmed kusten bör ske i en makligare takt 

varför cykelväg inte är önskvärd i 

kuststråket. 

Handlingarna revideras. 

Kommentar till ovanst.: apropå 

TILLGÄNGLIGHET - det bör få finnas 

naturområden som detta, där man vandrar 

på naturliga stigar, till skillnad från att 

promenera på asfalterade eller grusade 

"strandpromenader".  Den som föredrar 

det senare kan ju nyttja g/c-vägen från 

Dämmet o norrut.  Jag vet inte hur mycket 

" naturmänniskor" planförfattarna är, men 

det är faktiskt en väldigt stor skillnad.  Jag 

vågar slå vad om,  att de som utnyttjar 

leden inte vill se den vare sig breddad, 

grusad eller (ve o fasa) asfalterad.  Visst 

kan stigen vara blöt o hal höst-vinter-vår, 

men då får man anpassa kläder o skodon 

efter detta.  Tyvärr har det på senare tid 

förekommit cykling med mountainbike, 

vars grova däck på verkar stigen negativt, 

men det är ändå inte skäl att lägga ut 

grus.  Dessutom går inte cykel- o 

gångtrafik bra ihop, särskilt om man har 

hundar med sig.  Vad gäller belysning, så 

kan väl byarna på södra Öland  få lite 

lampor i stället... För att motverka cykel- 

o mopedtrafik bör stenblocken,  som 

ligger där leden viker av från 

Sundsvägen,  få ligga kvar där de ligger. 

 

Planen tar också upp ROFYLLDA 

MILJÖER.  Det är bra, då förväntar jag 

mig att vi slipper cykel- o mopedåkning 

på stigen.  "Platser" eller "visten" (finns 

det samer här ??) för de i planen angivna 

varianterna av rekreation (kreativ m fl ; 

hittar ingen bra definition av dessa i 

skriften) behöver inte skapas av 

kommunen.  Det fixar de som går här på 

egen hand.  Bad-, rast- o utkiksplatser 

finns redan. 

Grönstrukturplanen handlar inte bara om 

vad kommunen ska göra utan också om vad 

kommunen inte ska göra. 
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Här tar jag upp FÅGELLIVET eftersom 

EN VIKTIG LOKAL SAKNAS I 

PLANFÖRSLAGET. 

 

Det är minst sagt FÖRVÅNANDE, att 

VIKEN söder om "Fiskarudden" - udden i 

Fiskargatans förlängning (även kallad 

Niklassons udde) - inte omnämns.  Det 

gäller särskilt den inre delen, en "lagun" 

med sankängar o gyttjebotten.  Här häckar 

tofsvipor, rödbenor, större strandpipare 

och grågäss.  Från stigen intill 

"Hästhagen" har man bra utsikt över 

viken, och ännu bättre skulle den bli med 

lite beskärning upptill på enstaka ställen 

av den kompakta buskmarken intill 

stigen.  Men buskaget ska vara kvar, här 

häckar nämligen törnskata, en fågel som 

minskat kraftigt i antal.  Andra notabla 

fåglar i grannskapet är drillsnäppa, rör- 

sångare och kärrsångare.  Hägrar finns här 

året runt, om inte sundet fryser.  Behöver 

jag säga, att den här lokalen är en liten 

PÄRLA, inga jättesällsynta fåglar, men 

flera av dem får man annars ta sig till 

Beijershamn för att få se!  (På en del 

kartor går den föreslagna leden, eller 

möjligen den påtänkta SKYDDSVALLEN 

mot en ev. stigande havsyta, tvärs över 

vassområdet i norr.  Horribelt i så fall. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt och 

översiktligt dokument.  

Sträckningen av kustskydd och stråk är 

ytterst schematisk. Den dag det blir aktuellt 

att skydda befintlig bebyggelse från höjda 

havsnivåer kommer frågan utredas i detalj. 

F. övr. bör FISKTÄRNE-KOLONIN 

utanför Sjöbackarna nämnas.  En estetisk, 

emotionell och kreativ naturrekreation, för 

att använda planförfattarnas terminologi... 

På senhösten ansamlas här stora mängder 

grågäss.  Ofta ger ett tiotal sångsvanar ljud 

åt nejden och hörs då ända in i byn. 

Noteras. 

SÖDRA KUSTEN (s 68).  Det område, 

som markerats med rött, är avsett för 

bebyggelse, antar jag.  Att planera för 

villabebyggel - se på åkermark är inte bra, 

med tanke på att vår självförsörjningsgrad 

sjunker från tidigare 50% vad gäller 

födan.  Vidare är det risk att den förut 

betade "Hagen", med sin rika flora och d:o 

fågelliv också bebyggs.  Synd i så fall. för 

detta är ett tätortsnära naturområde av 

klass.  Det är alltså skiftet söder om 

Stekelvägen.  I planförslaget står att 

Grönstrukturplanen reglerar ingen 

bebyggelse. Området är dock utpekat som 

utredningsområde för bebyggelse i 

översiktsplanen. Båda dessa dokument är 

strategiska och anger hur Färjestaden skulle 

kunna växa. 

Grönstrukturplanen ska fungera som ett 

hjälpmedel för kommunen att planlägga på 

ett sätt så grönområden kan bevaras och 

utvecklas både för människors 

välbefinnande och för den biologiska 

mångfalden. 
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granbeståndet borde tas bort.  Jag in- 

stämmer, men det här är väl privat mark? 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt 

dokument och påverkar inte 

markanvändningen förrän den dag 

markägaren vill bebygga fastigheten. I en 

detaljplaneprocess kommer då kommunen 

med stöd av grönstrukturplanen utreda hur 

marken kan bebyggas för att i mesta 

möjliga mån bevara befintliga värden. 

SAMMANFATTNING  

Var vänliga o låt bli att göra stora ingrepp 

i form av breddade o grusade 

gångvägar.  Röj inte bort det värdefulla 

buskskiktet. Uppmuntra inte cykel- o 

mopedtrafik.  För de som inte kan ta sig 

fram i dessa marker finns alternativ vid 

och norr om Dämmet. Låt dem, som vill 

känna lätt fjädrande mark under skorna 

och uppskattar den "vilda" naturen, få 

sitt!  All natur behöver inte friseras och 

tillrättaläggas.  "Kuststråket" är ett 

tätortsnära hyggligt alternativ till att köra 

bil till mer kända naturområden.  Låt det 

förbli så! 

Handlingarna förtydligas gällande 

rekreationsstråk närmast kusten. 

Syftet med grönstrukturplanen är att bland 

annat att ge förutsättningar för en rik 

biologisk mångfald. 

Buskskikt och bryn är mycket viktiga för 

biologisk mångfald. 

PS/  Jag glömde skriva, att kullen norr om 

badplatsen vid Fjärilsvägen helst bör 

klippas 2-3 ggr/år.  Det är risk att en stor 

del av kullen tas över av åkertistel.  I varje 

fall bör befintliga stigar, mitt på och runt 

om kullen, klippas rena. 

Noteras. 

Jag ställer gärna upp på "fältvandring", nu 

eller senare, i maj blir väl bra?! 

Noteras. 

181127 inkommen synpunkt  

I erhållet förslag har min mark på 

fastigheten Mörbylånga Runsbäck 18:1, 

som gränsar mot Kalmarsund utpekat för 

grönområde. Eftersom jag inte tidigare 

valt att exploatera några tomter och min 

mark är fri från byggnationer, känns det 

som att jag drabbas av denna 

grönstrukturplan. 

Kommunen har alltid eftersträvat en 

välbehövlig balans mellan bebyggelse och 

naturområden. Grönstrukturplanen är ett led 

i att förtydliga kommunens ambition och 

göra det tydligare för fastighetsägare vad 

som kommer förväntas av dem i det fall de 

vill utveckla sin fastighet. 

Jag emotsätter mig förslaget att min mark 

skall ingå i grönstrukturplanen eftersom 

det kommer att bli en belastning i 

framtiden. I min plan finns att i framtiden 

kunna stycka av några tomter för 

Noteras. 

Grönstrukturplanen är ett strategiskt 

dokument som anger vad som är viktigt 

att bevara.  

I de utpekade stråken ska kommunen vara 

extra försiktig med att tillåta 
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bebyggelse, både för egen del och mina 

barn samt även kunna sälja någon tomt. 

exploatering, men eftersom dokumentet 

är översiktligt och stråken väl tilltagna 

kan det vara möjligt att ta delar av stråken 

i anspråk för byggnation förutsatt att de 

värden som är beskrivna inte går 

förlorade och att byggnationen inte 

riskerar att fragmentera stråket. 

Hela Färjestaden med omland finns 

beskrivet i grönstrukturplanen och 

riktlinjer finns formulerade för hur en 

förtätning kan ske utan att naturvärden 

går förlorade i allt för stor utsträckning 

trots att inte allt ligger inom föreslagna 

stråk. 

Aktuell fastighet ligger delvis inom 

föreslaget kuststråk och föreslaget 

friluftsstråk, men största delen av aktuellt 

skifte ligger inte inom något föreslaget 

stråk och är utpekat som 

utredningsområde för bostadsbebyggelse 

i översiktsplanen. 

Kommer min mark att belastas av 

grönstrukturplanen och i framtiden ingå i 

en planläggning borde någon form av 

ersättning för framtida inskränkningar att 

utgå. Varför skall inte fastigheter som 

redan exploaterat mark vara med och ta 

ansvar för grönytor. Detta borde 

kommunen planerat för redan vid 

avstyckning av tomterna. Avsättning till 

grönområden är inget nytt i samband med 

byggnation. 

Ingen ersättning utgår eftersom 

Grönstrukturplan Färjestaden är ett 

strategiskt dokument och i planläggning 

sker det alltid en fördelning av 

kvartersmark och allmän platsmark som 

är rimlig. 

181127 inkommen synpunkt  

Utan direkta angivna av kommunen 

planerade större byggprojekt i berörda 

områden är strukturplanen för dessa 

värderingar svårbedömda, men till stora 

delar positiva. Färjestadens kommun har 

stora naturområden som är helt eller till 

del outnyttjade. Områden finnes i den 

centrala kärnan vid bad och kustnära 

campingområden, hamn och båtliv icke 

minst de kulturella områdena runt Skansen 

Storgatan, bussplan är 

utvecklingsområden. Även 

bostadsområden har tillgång till ett mycket 

nära och stort antal naturområden. 

Granuddens kustnära läge, industri och 
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Sammanfattning  

Vad är en grönstrukturplan? 

Många av de synpunkter som inkommit under granskningen vittnar om svårigheter att 

förstå vilket slags dokument grönstrukturplanen är. 

- Grönstrukturplanen är en fördjupad översiktsplan. En översiktsplan fungerar 

rådgivande och är inget juridiskt bindande dokument. En översiktsplan ger 

kommunen möjlighet att fatta strategiska beslut om markanvändningen. 

- En översiktsplan berör alla medlemmar i kommunen. 

- Att grönstrukturplanen har varit ute på samråd och granskning har annonserats i 

lokala tidningar och handlingar och information har funnits på kommunens 

hemsida. Affischer och handlingarna har funnits runt om i Färjestaden. 

- Grönstrukturplanen reglerar ingen bebyggelse. Grönstrukturplanen ska fungera 

som ett hjälpmedel för kommunen att planlägga på ett sätt så grönområden kan 

bevaras och utvecklas både för människors välbefinnande och för den 

biologiska mångfalden. 

- Grönstrukturplanen är schematisk med låg detaljeringsnivå. Exakta placeringar 

och avgränsningar av till exempel dagvattenanläggningar, grönstråk och 

rekreationsområden sker i ett detaljplaneskede eller när åtgärder genomförs. 

- I och med att en översiktsplan inte är juridiskt bindande har kommunen ingen 

möjlighet att med stöd av grönstrukturplanen göra åtgärder på mark som 

kommunen inte äger. Kommunen har två möjligheter att genomföra de åtgärder 

butiksmark erbjuds i grönskande områden, 

intill befintliga vägnät i Färjestaden. 

Utöver dessa i stort obegränsade 

möjligheter med natur tillgänglighet och 

fritidsliv nämns i utredningen intresse för 

områden gränsande kring djurparken. 

 

Enligt kommunens gjorda utredning, har 

det framkommit att den framtida plan för 

centrala Färjestadens grönområden är 

säkerhetsställd ett tiotal år framöver. Här 

ser vi inte det för oss verksamma i 

besöksnäringen vara helt klara med att 

återge våra utvärderingar. 

 

Vid vår vidare medverkan till ett 

besöksmålområde, tar vi då del i 

grönstruktur och dagvattenplan gällande 

området norr om brofästet Öland. Vidare 

kommer det då sändas handlingar i 

ärendet. 

Noteras. 
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som presenteras i grönstrukturplanen. Den ena är att detaljplanelägga, den andra 

är att köpa in marken.  

Grönstrukturplanen påverkar därmed inte markanvändningen förrän den dag du 

som markägare vill bebygga din fastighet. I en detaljplaneprocess kommer då 

kommunen med stöd av grönstrukturplanen behöva utreda hur marken kan 

bebyggas på ett hållbart sätt.  

- Eftersom inget intrång eller värdeminskning sker till följd av ett strategiskt 

dokument utgår inte heller någon ersättning till fastighetsägare. 

Kommunen har inte rätt till expropriering baserat på Grönstrukturplanen. Vid 

planläggning sker alltid en rimlig fördelning av kvartersmark och allmän 

platsmark. 

Från andra har synpunkter inkommit att grönstrukturplanen begränsar markägares 

möjlighet att exploatera sina fastigheter. 

- Kommunen har alltid eftersträvat en välbehövlig balans mellan bebyggelse och 

naturområden. Grönstrukturplanen är ett led i att förtydliga kommunens 

ambition och göra det tydligare för fastighetsägare vad som kommer förväntas 

av dem i det fall de vill utveckla sin fastighet. 

- Grönstrukturplanen pekar ut huvuddragen i ett växande Färjestadens 

grönområden. Planen lägger inget exploateringsförbud på fastigheter och 

eftersom stråken är väl tilltagna kan det vara möjligt att ta delar av stråken i 

anspråk för byggnation förutsatt att de värden som är beskrivna inte går 

förlorade och att byggnationen inte riskerar att fragmentera stråket. 

- Grönstrukturplanen ska säkerställa att kommunen undantar tillräckligt och 

strategiskt viktig mark för allmänhetens rekreation. Grönstråk i bostadsområden 

behövs för människors hälsa och trivsel och för att ge möjligheter för biologisk 

mångfald. 

- Grönstrukturplanen pekar också ut var och hur kommunen behöver undanta 

mark från bebyggelse för att klara kommande klimatförändringar. 

Vad innebär grönstrukturplanen för jordbruksmarken? 

Synpunkter har inkommit om att vi inte kan ta åkermark i anspråk för att uppnå en 

grönstruktur enligt grönstrukturplanen. 

- Kommunen instämmer i att vi ska vara försiktiga med vår jordbruksmark. 

Grönstrukturplanen formulerar ställningstagandet: Odlingslandskapet i stort ska 

bevaras. 

- Bostadsbyggande är av allmänt intresse kommunen kan därför tillåta 

bostadsbyggnation på åkermark och kommunen har då en ambition att reda ut 

vilka grönstråk som behöver bevaras i ett växande Färjestaden. 

Vad gör grönstrukturplanen med kusten? 

Från boende utmed kusten har synpunkter framkommit på kuststråkets sträckning och 

på hur stråket ska användas. 

- I den södra delen av kuststråket finns ett antal privatägda fastigheter. Utmed 

Kaptensgatan är dessa fastigheter planlagda som kvartersmark för 

bostadsändamål. För övriga fastigheter är marken planlagd som allmän 
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platsmark för natur. Allmän platsmark är en juridisk term som säger att marken 

ska vara allmäntillgänglig. Där privatägda fastigheter är planlagda som 

kvartersmark har kommunen mycket svårt att genomföra åtgärder som erbjuder 

allmänheten tillträde. Kommunen behöver därför dela kuststråket så att det även 

omfattar grönytan öster om Kaptensgatan.  

- Kommunen kommer enligt klimatscenarier från SMHI behöva anordna ett 

kustskydd utmed kusten som förhindrar att fast egendom förstörs. 

Kommunen har i och med planprogram Färjestaden bestämt att ett kustskydd 

behöver få ett mervärde så som ökad tillgänglighet till kusten. 

I handlingarna förtydligas att den aktiva rekreationen utmed kusten föreslås ske 

på grusade gångstigar. 

Vad gör grönstrukturplanen för biologisk mångfald och höga naturvärden? 

Synpunkter har inkommit om att grönstrukturplanen inte tar nödvändig hänsyn till 

biologisk mångfald och naturvärden. 

- Att utveckla betyder olika saker i olika områden. Igenväxning är ett av de 

största hoten mot de naturvärden vi har på Öland eftersom våra marker till stor 

del har varit beteshävdade. En alltför ambitiös städning är ett annat exempel 

som kan hota den biologiska mångfalden. Grönstrukturplanen handlar inte bara 

om vad kommunen ska göra utan också om vad kommunen inte ska göra. 

- Hur kustskyddet och dagvattenanläggningar påverkar naturområden och 

biologisk mångfald behöver utredas när kommunen har mer detaljerade planer 

på hur dessa anläggningar ska utformas och var de ska förläggas.  

Handlingarna revideras enligt följande 

- Information om grönstrukturplanens påverkan på MKN vatten samlas under 

rubriken Miljökvalitetsnormer kap 5. 

- Kuststråket föreslås i två sträckningar utmed Kaptensgatan. 

- Avgränsningen och beskrivningen av område 14 - Runsbäcks norra 

strandområde justeras. 

- Utmed kuststråket föreslås aktiv rekreation i form av gångstigar. Asfalt och 

belysning ska inte förekomma. 

- I kuststråket föreslås ett klimatskydd i form av ett kustskydd. 

 

 

Ylva Hammarstedt 

Arkitekt SAR/MSA 
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Förord

Människors behov av bostadsnära grönska och tillgång 
till parkområden är idag ett väldokumenterat faktum. 
Den som har god tillgång till attraktiva grönområden 
har lättare att återhämta sig och förebygger risken 
av att drabbas av utmattningssyndrom och andra 
folkhälsoproblem. 
En sammanhängande och tillräcklig grönstruktur medför 
samhällsvinster i form av renare luft och vatten samtidigt 
som de säkrar och bygger in återhämtningsfunktioner för 
system som ibland blir högt belastade. 
En genomtänkt planering av de gröna strukturerna i ett 
samhälle hjälper också till att reglera klimatet och kan 
förebygga eff ekterna av urbana värmeöar som annars kan 
uppstå i större områden med alltför hög andel hårdgjord 
yta. 
En sammanhängande övergripande grönstruktur är också 
en förutsättning för att stärka och skapa kopplingar 
mellan viktiga grön- och rekreationsområden på en ort. 
De gröna stråken och strukturerna kan också fungera som 
en språngbräda ut i det omgivande odlingslandskapet för 
såväl växt- och djurliv som människor. Grönstrukturen 
utgör livsmiljö och bildar habitatnätverk för djur- och 
växtarter. 

Grönstrukturplan, Färjestaden är en fördjupad 
översiktsplan för Färjestaden med tema gröna och blå 
strukturer i tätorten. Grönstrukturplan, Färjestaden ska 
fungera vägledande för utveckling av Färjestadens gröna 
och blå strukturer.
Arbetet med Grönstrukturplan, Färjestaden initierades 
inom ramen för arbetet med kommunens översiktsplan 
under våren/sommaren/hösten 2014. 

Matilda Wärenfalk
Kommunstyrelsens orförande

Medverkande

Beställare
Kommunstyrelsen

Arbetsgrupp
Anton Klacka, Planarkitekt/Landskapsarkitekt
Ylva Hammarstedt, Arkitekt
Marie-Christine Svensson, Stadsarkitekt 
Roland Nanberg, Driftschef park och naturområden
Magdalena Andersson, Miljöhandläggare
Michael Ingard, VA-utredare

Politisk styrgrupp
Henrik Yngvesson (M)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Matilda Wärenfalk (S)
Günter Ruchatz (M)
Anne Wilks (MP)
Per-Olof Johansson (S)

Eftersom undersökningen syftar till att se de över-
gripande strukturerna för de gröna miljöerna i Färjestaden 
har karttjänster och GIS varit användbara hjälpmedel. 
Undersökningarna har kompletterats med besök på plats 
samt genom diskussioner med berörda tjänstemän i 
kommunen. 

Dnr: 17-1279
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GRÖNSTRUKTUR, Färjestaden, antagandehandling 2019-06-20

Inledning

Grönstrukturplanens syfte 
Syftet med Grönstrukturplan Färjestaden är att utreda 
och utveckla tätortens gröna områden. Grönområden i 
en tätort har många funktioner och grönstrukturplan Fär-
jestaden syftar till att fastställa riktlinjer för utveckling 
av de gröna områdena och utreda vilka som är värda 
att undantas från exploatering. Detta för att säkerställa 
att Färjestaden långsiktigt kan utvecklas till ett hållbart 
samhälle och bli entrén till Öland och Mörbylånga, den 
ledande natur- och kulturkommunen.
Riktlinjerna ska formuleras för att stärka tätortens iden-
titet och karaktär. I Färjestadens grönområden ska fi nnas 
plats för rekreation och lek, de ska fungera hälsofrämjan-
de och locka till sig invånare och turister. Färjestadens 
grönområden ska utformas för att rena och fördröja dag-
vatten och för att ge förutsättningar för en rik biologisk 
mångfald.

Den tätortsnära naturen och möjligheten till närrekreation 
för de boende i kommunen är viktig. Att kunna erbjuda 
attraktiva rekreationsområden inom och i nära anslutning 
till tätorterna har betydelse för att de människor som bor 
där ska må bra och kunna ha en aktiv fritid. Genom arbe-
tet med att stärka de gröna miljöerna inne i samhällena så 
gynnas såväl boende och besökare som djur- och växtliv.
Behovet av en plan för de gröna strukturerna har länge 
funnits i Färjestaden. Orten genomgår en förtätningspro-
cess där grönytor ofta blir nya exploateringsområden. 
Idén om upprättandet av en grönstrukturplan för Färjesta-
dens tätort bottnar i analyser som gjordes i samband med 
arbetet med kommunens översiktsplan. Det har också vid 
upprepade tillfällen inkommit önskemål från allmänheten 
om att Mörbylånga kommun ska ta fram en strategi för 
den fortsatta utbyggnaden av Färjestadens tätort. Grönst-
rukturplan Färjestaden ska vara vägledande i arbetet med 
att säkra viktiga grönytor i samband med den fortsatta 
tillväxten av Färjestadens tätort. 
Den pågående utvecklingen i Färjestaden är anledningen 
till att Mörbylånga kommun väljer att prioritera framta-
gandet av en grönstrukturplan i Färjestaden som är kom-
munens största och snabbast växande ort. 

Vision för Mörbylånga 2020 - människan i 
fokus
Vision
Grunden för det strategiska arbetet i kommunen är ett 
övergripande måldokumentet ”Visioner och kommunö-
vergripande mål 2018-2020” antaget av Kommunfull-
mäktige den 29 augusti 2017 § 114. Visionen är att 
Mörbylånga ska vara en kommun där vi växer, lever och 
verkar tillsammans. Att vi skapar goda förutsättningar för 
vår framtid, trygghet och fritid. 
De fyra övergripande målen är formulerade efter fyra oli-
ka perspektiv, medborgare, utveckling, medarbetare och 
ekonomi. Målen om medarbetare och ekonomi handlar 
främst om kommunen som arbetsplats och tas inte upp i 
detta dokument.
I beslutet fi nns också kommunens värdegrund ”Männ-
iskan i fokus”. Beslut om kommunens värdegrund togs 
första gången 28 november 2012 § 174. 
I översiktsplanen har begreppet människan i fokus kopp-
lats samma med de olika hållbarhetsaspekterna i samhäl-
let.

Social hållbarhet med människan i fokus
Social hållbarhet med människan i fokus handlar om att 
bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls. Mörbylånga 
kommun ska arbeta för att alla ska ha lika rätt till utbild-
ning, utveckling och självförverkligande. Kommunen 
värdesätter den demokratiska processen där alla kan 
komma till tals och tillåts uttrycka sina åsikter för att på 
så vis bli delaktiga i beslut och kunna påverka samhälls-
utvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet med människan i fokus
Ekonomisk hållbarhet med människan i fokus handlar 
om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt. Mörbylånga kommun vill stimulera den ekono-
miska tillväxten i kommunen genom att öka företagandet 
och avsätta mark- och resurser för utvecklandet av nya 
verksamheter samt skapa förutsättningar för befi ntliga 
näringsidkare att trivas och på så vis främja utvecklingen 
av befi ntlig näringsverksamhet. Alla boende i kommunen 
ska ges möjlighet att ha en hållbar ekonomisk situation.

Ekologisk hållbarhet med människan i fokus
Ekologisk hållbarhet med människan i fokus handlar om 
att ta tillvara och nyttja gemensamma naturgivna resurser 
på bästa sätt för människan och hennes omgivande miljö. 
Mörbylånga kommun vill inte att ekonomisk tillväxt ska 
ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och 
en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter 
vad miljön och människors hälsa tål så att vi långsiktigt 
investerar i dessa resurser. Mörbylånga vill bli en ledande 
natur- och kulturkommun och måste därför i hög grad be-
akta de naturvärden som fi nns i samband med utveckling 
av boende och näringar.
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Kulturell hållbarhet med människan i fokus
För att kunna blicka framåt är det viktigt att vi vet var vi 
befi nner oss idag och var vi kommer ifrån. Vår tolkning 
av begreppet, människan i fokus, har en stark historisk 
anknytning. Det syftar till hur människor på södra Öland 
sedan de blev bofasta här, har använt sig av och interage-
rat med sin omgivning på ett sätt som tydligt kan avläsas 
i landskapet ännu idag. Dagens landskap på södra Öland 
är ett unikt exempel på hur markanvändning och ett op-
timalt utnyttjande av resurser kan härledas långt tillbaka, 
ofta ända till medeltiden. Historien och dess strukturer 
är alltid närvarande på södra Öland och därför får den en 
viktig roll när vi planerar för det framtida samhället.

Människan formas av den omgivande miljön samtidigt 
som hon, såväl enskilt som kollektivt, formar sin omvärld 
på ett sätt som faller henne i smaken. Insikten tycks öka 
om att kultur- och kulturarv spelar en viktig roll för ett 
hållbart samhälle. Mörbylånga kommun vill medvetande-
göra och utveckla de unika kulturvärden, såväl historiska 
och nutida, som fi nns i kommunen. Kulturen är en förut-
sättning för ett fungerande samhälle och måste fortsätta 
vårdas och utvecklas genom samverkan med infl uenser 
utifrån som skett genom åren. Levande och spirande 
hembygdsföreningar, idrottsföreningar och kulturfören-
ingar är bevis på att kulturen är stark och närvarande i 
kommunen. Kommunen vill fortsätta arbeta med fören-
ingslivet som en samarbetspartner i byggandet av framti-
dens samhälle.

Ekologisk

Ekonomisk

Social

Kulturell

Hållbarhet med 

människan i fokus

Hållbarhet med människan i fokus

Ställningstaganden från 
kommunens översiktsplan

 -Kommunen ska arbeta med utvecklingen 
av tätortsnära naturområden för att främja 
rekreation.
 -Den fysiska miljön ska utformas och skötas så 
att den upplevs som trygg för alla invånare.
 -I samband med planering av nya- eller förtätning 
i befi ntliga bebyggelseområden ska behovet av 
spridningskorridorer och grönområden beaktas 
för att gynna den biologiska mångfalden samt för 
att ge utrymme till närrekreation.
 -Värdefulla träd, speciellt ekar, ska skyddas 
vid all planläggning. En inventering av 
bevarandevärda träd ska alltid göras.
 -I de fall områden med höga naturvärden 
försvinner ska kompensationsåtgärder vidtas. 
 -Vatten och vattendrag utgör attraktiva värden i 
den fysiska miljön, kommunen ska verka för en 
öppen dagvattenhantering och för att lyfta fram 
och tillgängliggöra befi ntliga vattenområden.

Ställningstagandena i kommunens översiktsplan från 
2014 ligger i linje med de politiska visioner och strate-
gier som antogs 2011. Nya kommunövergripandemål 
har antagits för Mörbylånga kommun, dessa ligger i linje 
med ställningstagandena i översiktsplanen.
I ställningstagandena i översiktplanen framgår mer spe-
cifi kt hur kommunen avser att beakta naturområden i 
samband med detaljplanearbete. Bl.a. så ska kommunen 
fortsätta att arbeta med att utveckla och tillgängliggöra 
ytterligare tätortsnära naturområden för att främja möjlig-
heten till rekreation. 

Upplevd trygghet i den fysiska miljön är en fråga som 
kommunen arbetar aktivt med i samband med tätortsnära 
park- och naturmarksskötsel.
I ställningstagandena preciseras också att inventering av 
träd ska göras i samband med detaljplanearbete. Kom-
munen strävar efter att skydda gamla träd samt trygga 
återväxten av framför allt ek. Många gamla ekar är kvar-
levor från den tid då södra Öland till stora delar täcktes 
av ädellövskog. Eken blir gammal och har stor betydelse 
som värdträd för ett fl ertal insektsarter. I de fall avverk-
ning trots allt anses nödvändig eller då andra höga natur-
värden äventyras, ska lämpliga kompensationsåtgärder 
vidtas. Vilka kompensationsåtgärder som är lämpliga i 
den enskilda händelsen ska avgöras från fall till fall.

Öppet vatten är en kvalitet i off entliga miljöer samtidigt 
som öppen dagvattenhantering dessutom innebär bety-
dande riskreduceringstjänster tack vare utjämnade fl öden 
med minskad risk för översvämningar som följd. Det 
för även med sig ekosystemtjänster genom skapandet av 
öppna våtmarker vilka i regel hyser en mångfald av arter.



6

IN
LE

D
N

IN
G

 

GRÖNSTRUKTUR, Färjestaden, antagandehandling 2019-06-20

0 0.50.25

Analys, 
övergripande grönstruktur
Färjestaden

Karaktärer
brist på koppling

D Gröna knutpunkter - analys

\ Landmärken - analys

Gröna stråk - analys

Barriärer - analys

Gröna områden - analys

Avgränsning, Grönstrukturplan

kmÖVERÖVERÖVERÖVERÖVERVERVERVERVERÖVERÖVERVERÖVERÖVERÖÖVERVEÖVEÖVEVEÖVERÖVERVERÖVERVEVEEERÖVERÖVERÖVVEÖVEEVERÖVERÖVEEÖVEREVEREEVEREERÖVEEREÖVEV RÖVVERÖVEÖVERERVÖVEÖÖVEERRÖVÖÖVVEVVVVV SIKSIKTSIKTSIKTKTSIKTSISIKTSIKKTSS TKSIKTSIKTSIKSIS TSSSIK SPSPSPLASPSPSPPLASPSPSPLASSSSS N 20N 20202014 M1414144 M1414 M14 M1144414 örbybybybbö långllå a koommununmmunnununnu0 0.25 ,,,,,, antaantantannantantantantatntantaantanntanntantantnanntant gandgandndndgganddehanehanehanehanehanhaahahaehanhhahahanaehaneha dlindlindlindlindlindlindlinlinlinnng 20g 20g 2g 20g 20g 2 15-015-05-003-243-23-222243-244424242424442424442440.5 kmkmkmkkmkmmm

Utdrag ur Översiktsplan 2014



7GRÖNSTRUKTUR, Färjestaden, antagandehandling 2019-06-20

    

KOMMUNALA MÅL OCH STRATEGIER
 -Samhällets bästa:
Samhället präglas av demokratiska värderingar 
där allas möjligheter och lika värde tas tillvara. Det 
lokala och globala förenas för helhetens bästa.
Strategi:

Aktivt arbeta för jämlika och jämställda villkor
Erbjuda god kommunal service i hela 
kommunen

 -Befolkning och demografi :
Vår befolkning ökar och uppgår 2025 till 16 000 
invånare. 
Strategi:

Arbeta för att den kommunala servicen 
utvecklas i relation till befolkningsförändringar

 -Individens bästa:
Samhället präglas av en omsorg om individen och 
individens möjligheter och ansvar att ta vara på 
och utveckla sina egna förutsättningar.
Strategi:

Utgå från en helhetssyn på människan för att  
tillgodose individens behov och erbjuda en  
stimulerande livsmiljö
Arbeta för en trygg och inspirerande 
uppväxtmiljö för  ungdomar och ett tryggt 
samhälle och god service för alla
Verka för ett samhälle som erbjuder 
medborgarna god hälsa och hög livskvalitet
Verka för en tydlig miljöprofi lering för ett hållbart 
samhälle

 -Natur, kultur och turism:
Kulturlandskapet på södra Öland har unika 
värden som ska bevaras för att inte förlora sin 
särart. Landskapets värden ska ligga till grund för 
kommunens utveckling. Kultur i alla former berikar 
människor och bidrar till samhällsutvecklingen. 
Mörbylånga kommun ska bli en ledande kultur- och 
naturkommun.
Strategi:

Se landskapet, och särskilt kustområdena, som 
en  resurs vid utveckling av södra Öland
Erbjuda kreativa mötesplatser för förnyelse
Utveckla möjligheter för deltagarkultur

 -Kommunikationer/Infrastruktur:
Kommunikationerna är välutvecklade i hela 
kommunen
Strategi:

Verka för miljöanpassade kommunikationer och 
fl er gång- och cykelvägar

REGIONALA MÅL
 -Bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer 
och landskap samt göra det möjligt att nyttja dessa 
miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och 
livsmedelsproduktion. (RUS - Miljö i balans)
 -Länets kulturarv, kultur- och naturmiljöer ska 
bevaras, användas och utvecklas. (RUS - Kultur 
och upplevelser)

NATIONELLA MÅL
 -Kulturhistoriska och estetiska värden i befi ntliga 
miljöer skall tas till vara och förstärkas.
 -Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande 
för den egna kulturmiljön (Raä och 
Arkitekturmuseet)
 -Den biologiska mångfalden och natur- och 
kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. 
(Sveriges miljömål, Generationsmålen, SOU:s 
hemsida, http://www.sou.gov.se/sb/d/17400/
nocache/true/a/213502/dictionary/true)

EU:s MÅL
 -Stärka ekologiska strukturer och kulturella 
resurser som ett mervärde inom utveckling. (Sex 
prioriteringar för den utvecklingsinriktade rumsliga 
planeringen, Territoriella agendan, 2007)
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Planeringsförutsättningar enligt miljöbalken 
(MB)

Riksintresse 3 kap
Söder om Färjestaden ligger riksintresse för kulturmiljö – 
Eriksöre. Riksintresset rör främst bymiljön. 

Öster om Runsbäcks by ligger Natura 2000-området 
Skogsbylund. En typisk öländsk lund med dominans av 
ek i trädskiktet och högt allmänekologiskt värde. 

Reservfärjeled, sträckan Omböjningen till Färjestaden 
med farledsklass 2 är utpekad som riksintresse för sjöfart 
enligt 3 kap 8 § MB med en skyddad höjd på 65 meter 
och ett skyddat djup på 4 meter. Farleden sträcker sig 
rakt västerut från Färjestadens hamn. I planarbetet ska 
hänsyn tas, så att planerade åtgärder ej inkräktar på sjö-
farten eller försämrar sjöfartens framkomlighet, tillgäng-
lighet eller säkerhet.

Väg 137 – Ölandsleden, Kalmar – Möllstorp är utpekat 
som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken och är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafi k. Stråket väg 137 är livsnerven mellan 
Öland och fastlandet, med många transporter och stor 
arbetspendling.

Grönstrukturplanen medför att riksintressena kan beva-
ras.

Riksintresse 4 kap
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina natur- och 
kulturvärden. Turismen och det rörliga friluftslivets in-
tressen ska särskilt beaktas enligt 4 kap 2 § MB riksin-
tresse för rörligt friluftsliv och 4 kap 3 § MB riksintresse 
obruten kust. 
Riksintresset syftar främst till att skydda bad, camping 
och övriga rekreationsintressen utmed kustbandet.
Grönstrukturplanen medför positiva eff ekter för det rörli-
ga friluftslivet. 

Miljökvalitetsnormer 5 kap

Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten syftar till att bevara 
och förbättra kvaliteten på vårt vatten. Vattnet är in-
delat i grundvattenförekomst och ytvattenförekomst. 
Färjestadens tätort ligger inom grundvattenförekomsten 
Mörbylånga-Borgholms kalkberg (SE628596-154217) 
med såväl kvantitativ som kemisk god status. Miljökvali-
tetsnormen innebär att statusen ska vara fortsatt god. 

På grund av påtaglig övergödning i Kalmarsund blir den 
ekologiska statusklassningen på ytvattenförekomsten Ö s 
Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 måttlig. Den 
kemiska statusen uppnås ej. Det saknas bedömningar av 
många andra kvalitetsfaktorer, bland annat de morfolo-
giska faktorerna. 

En faktor som kommunen behöver ha med i sin planering 
är förväntade eff ekter av klimatförändringar, som stigan-
de havsnivå och ökad frekvens av skyfall, och vad de 
innebär för möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för vatten. Enligt den utredning för klimatanpassning för 
Färjestaden som har tagits fram (Ramböll 2016) så på-
verkar den prognostiserade havsnivåhöjningen i sig inte 
möjligheten att klara kraven i miljökvalitetsnormen, men 
skyddsåtgärder i form av olika sorters barriärer innebär 
att naturliga processer hindras och de morfologiska för-
hållandena blir påverkade. Vilken påverkan det planerade 
kustskyddet kommer att ha på miljökvalitetsnormerna för 
vatten kommer att utredas ytterligare inom ramen för en 
miljökonsekvensbeskrivning i samband med detaljplan. 
Om byggande av skyddsbarriärer begränsas till tätbe-
byggda områden kommer troligen återstående delar av 
kusten att kunna fortsätta att vara dynamisk så att kust-
vattnet som helhet ändå kan klassas som god ekologisk 
status. 

Ökad frekvens av skyfall kan leda till högre belastning av 
föroreningar till kustvattnet om inte förebyggande åtgär-
der vidtas. Det fi nns en teknisk möjlighet att pumpa ut 
dagvattnet från tätorten, något som med största sannolik-
het skulle leda till att det blir svårare att uppnå miljökva-
litetsnormen för ytvattenförekomsten Kalmarsund. Ökad 
näringsbelastning kan innebära problem att uppnå god 
ekologisk status.
Färjestadens gröna områden sammanfaller i många fall 
med de områden som även skulle vara lämpliga för upp-
samling och fördröjning av dagvatten. Det är möjligt att 
också utforma en sådan fördröjning på ett sätt som renar 
dagvatten och minskar en alltför snabb och kraftig avrin-
ning ut till Kalmarsund, vilket kan ge stora miljövinster i 
form av minskat läckage av näringsämnen, partiklar och 
tungmetaller. 
Grönstrukturplan Färjestaden pekar ut grönområden som 
kan utvecklas till grönblå strukturer som syftar på gröna 
och öppna ytor med förmåga och lämplighet att använda 
för att fördröja, infi ltrera och rena dagvatten i tätorter. De 
grönblå ytorna ska ses som en helhet där olika delar av 
ett fungerande våtmarkssystem kan ordnas i olika delar 
av området. Kommunen väljer att se dagvatten som en 
resurs och ska i möjligaste mån skapa ytor i ett övergri-
pande system så att det fi nns möjlighet att härbärgera 
stora mängder dagvatten. Dagvatten kan användas för 
bland annat bevattning i perioder av torka. Dagvatten ska 
enbart i nödfall pumpas ut. 

Föreslaget dagvattensystem i öster löper genom det 
mosaikartade odlingslandskapet. Diken och dammar 
behöver här anpassas efter befi ntliga strukturer i kultur-
landskapet. I detta system behöver reningen i första hand 
riktas in på näringsämnen. Föreslaget dagvattensystem i 
väster behöver rikta reningen till de ämnen som uppstår 
i samhället så som partiklar och tungmetaller. Befi ntliga 
utjämningsmagasin bör omformas så att rening av dag-
vatten kan ske.
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Dagvattenanläggningar föreslås i anslutning till poten-
tiellt förorenade mark strax söder om Ölands köpstad. 
Dagvattenanläggningar i förorenade områden kan inne-
bära en spridning av föroreningar. Vid planering av dag-
vattenanläggningar behöver kommunen sanera marken 
eller förse dagvattenanläggningen med ett tätskikt för att 
undvika att föroreningarna sprids.

Grönstrukturplan Färjestaden innebär att kommunen kan 
skapa ett sammanhängande dagvattensystem som kan 
rena och fördröja ytvatten från omgivande åkermark och 
dagvatten som uppstår i tätorten. Lösningar för dagvat-
tenhanteringen ska ses som en helhet i samhället och 
utformas så att rening och fördröjning kan ske även vid 
skyfall och vid höjda havsnivåer. Kommunen bedömer 
att Grönstrukturplan Färjestaden är ett led i kommunens 
arbete för att säkra att miljökvalitetsnormerna för vatten 
kan uppnås.

Områdesskydd 7 kap

Naturreservat
Natura 2000-området Skogsby lund är också ett naturre-
servat. Skogsby lund är en liten lövskogslund med gamla 
vidkroniga ekar och grova hasselbuskar. 
Naturreservat är skyddade enligt lag.
Grönstrukturplanen föreslår inga förändringar i området 
kring reservatet.

Naturminne
Inom djurparkens område och centralt i Färjestaden, fi nns 
ett antal naturminnesmärkta ekar. I området har det på-
träff ats ett antal rödlistade arter och fridlysta arter. Många 
av dessa arter är knutna till ekmiljöerna.
Utpekade naturminnen är skyddade enligt lag. Grönstruk-
turplan Färjestaden strävar efter att lyfta fram värdet av 
dessa träd.

Biotopskyddsområde
Öster om Färjestadens industriområde fi nns ett bio-
topskyddsområde med biotoptypen äldre naturskogsar-
tade skogar med ädellövsskog. Biotopskyddsområden 
är skyddade enligt lag. Grönstrukturplanen föreslår inga 
förändringar kring området.

Strandskyddsområde
Strandskyddsbestämmelsen är avsedd att trygga förutsätt-
ningarna för allmänhetens friluftsliv och för att bevara 
goda livsvillkor, på land och i vatten, för växt- och djur-
livet. Strandskydd råder vid havet, insjöar och naturliga 
vattendrag och gäller både land- och vattenområdet. 
På Öland har Länsstyrelsens beslutat 2012-01-27 att ut-
öka strandskyddet till 300 meter vid havet, på land. Vid 
insjöar och naturliga vattendrag gäller 100 meter. 
Strandskyddet på land är upphävt inom de nuvarande tät-
ortsgränserna för Färjestadens samhälle. Norr och söder 
om befi ntlig tätortsgräns gäller det utökade strandskyddet 
om 300 meter på land. Strandskydd 300 meter ut i vattnet 

gäller hela området. 
Grönstrukturplan Färjestaden föreslår ingen förändring 
av strandskyddet ut i vattnet. Norr och söder om nuvaran-
de tätortsgränser fi nns områden som omfattas av strand-
skydd. Större delen av områdena pekas ut i grönstruktur-
planen vilket medför positiva eff ekter för uppfyllandet av 
strandskyddets syften.

Generellt biotopskydd
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, 
odlingsrösen och källor med omgivande våtmarker i jord-
bruksmark, omfattas av generellt biotopskydd.
Grönstrukturplan Färjestaden förslår att ovanstående be-
varas.

Hälsa och säkerhet

Översvämning
Enligt prognoser från SMHI kommer nederbörden öka 
i perioder och i intensitet. En förväntad ökning av års-
nederbörden är 15-20 % till år 2100. Antalet dagar med 
större nederbörd än 10 mm/dygn förväntas också öka 
med några dagar om året. I Färjestaden fi nns områden 
som idag översvämmas eller som riskerar att översväm-
mas vid större regn. Vid en ökning av intensiva regn 
förväntas dessa områden bli fl er och översvämmas mer 
regelbundet. 
I utkanterna av tätorten fi nns stråk som översvämmas och 
i vissa fall leds skyfallsvatten in i tätorten. 
Till följd av högre medeltemperatur förväntas medelhavs-
nivån stiga. SMHI gör bedömningen att vi bör räkna med 
cirka 1,0 meters havsnivåhöjning på 100 år sikt. Höjning-
en är inte linjär utan förväntas accelerera och förväntas 
fortsätta även efter 2100. Till detta ska adderas högsta 
uppmätta högvattennivåer. I Kalmar län har högvatten-
nivåer på cirka 1,5 meter uppmätts. Havsnivån varierar i 
förhållande till medelvattennivån beroende på vindar och 
lufttryck i Östersjöområdet och Kattegatt. 
En stigande medelhavsnivå kommer att medföra att 
grundvattennivå i så väl jord som berg stiger i motsvaran-
de grad vid strandlinjen. Denna stigning kommer att fort-
planta sig uppströms i grundvattenmagasinet mer eller 
mindre beroende på markens genomsläpplighet. Vid till-
fälliga högvatten blir det ingen större påverkan på grund-
vattnet på grund av moränens begränsade genomsläpplig-
het. Hur grundvattenförhållandena påverkas av förväntad 
ökad nederbörd och högre temperatur är mycket svårare 
att beräkna. Generellt anses ökad nederbörd vintertid 
ge ökad grundvattenbildning medan minskad nederbörd 
sommartid inte slår igenom i någon större omfattning. 
Dock kan en längre period med underskott på nederbörd 
eller ett större uttag av grundvatten medföra lägre nivå-
er. Höjda grundvattennivåer kommer att medföra ökat 
inläckage till dräneringsledningar och även till spill- och 
dagvattenledningar som ligger under grundvattenytan. 
Andelen vatten som går att infi ltrera kommer också att 
minska när grundvattennivån trycks upp av havsnivån.
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Dämmet kommer att påverkas både av en stigande havs-
yta och av ökad nederbörd. I och med att marknivån idag 
ligger på ca +1,5 runt dammarna kommer vatten från 
högvattentoppar i havet allt oftare komma in i dämmet. 
Närheten till havet ger en allt högre grundvattennivå som 
påverkar inläckaget i dammarna. Ökad nederbörd ger en 
större belastning på dagvattennätet och på den pumpsta-
tion som lyfter vattnet upp i dammarna.
Kommunen planerar för ett övergripande kustskydd för 
befi ntlig planlagd bebyggelse vilket innebär att i princip 
all bebyggelse inom Färjestadens nuvarande tätortsgrän-
ser skyddas. Ett liknande kustskydd kommer innebära 
att det blir än svårare att bli kvitt dagvatten. Grönst-
rukturplan Färjestaden pekar ut grönområden som kan 
utvecklas till grönblå strukturer som syftar på gröna och 
öppna ytor med förmåga och lämplighet att använda för 
att fördröja, infi ltrera och rena dagvatten i tätorter. De 
grönblå ytorna ska ses som en helhet där olika delar av 
ett fungerande våtmarkssystem kan ordnas i olika delar 
av området. Kommunen väljer att se dagvatten som en 
resurs och ska i möjligaste mån skapa ytor i ett övergri-
pande system så att det fi nns möjlighet att härbärgera 
stora mängder dagvatten. Dagvatten kan användas för 
bland annat bevattning i perioder av torka. Dagvatten ska 
enbart i nödfall pumpas ut. 

Värme, torka och vind
Enligt SMHI beräknas medeltemperaturen öka och vär-
meböljor som kan vara farliga för människors hälsa bli 
vanligare. Långa perioder utan nederbörd och med hög 
värme kommer förlänga perioder av torka. Till ytor som 
bedöms alstra värme räknas stora asfaltsytor och en tät 
byggnadsstruktur i mörka färger. Träd och grönytor mins-
ka eff ekten av värmeböljor. Inom programområdet fi nns 
stora asfaltsytor men byggnadsstrukturen är gles och ma-
joriteten av byggnaderna har ljusa fasadkulörer. 
Grönstrukturplanen syftar till att bevara tillräckliga områ-
den med grönska för att motverka eff ekten av värmböljor.

Skred och erosion
Risken för ras och skred är allmänt låg i kommunen, till 
följd av dominerande jordarter och den platta eller lätt 
sluttande topografi n. Finkorniga jordarter är potentiellt 
mer känsliga för skred och på Öland saknas i princip 
fi nkorniga jordar med skredbenägenhet enligt SGU 
Risköversikt över fi nkorniga jordarters skredbenägenhet. 
Med ökad nederbörd ökar markens skredbenägenhet. 
Inom området bedöms den ökade risken för skred vara 
begränsad. Större delen av området är fl ackt lutande med 
undantag i öster där landborgskanten reser sig ca 40 me-
ter över havet. 
Längs vissa kuststräckor i kommunen fi nns risk för stran-
derosion. En höjning av vattenståndet i Kalmarsund inne-
bär ett större vattendjup och att vågornas kraft ökar erosi-
onen i riktning vinkelrät mot stranden. Den kustparallella 
erosionen påverkas av strömmar och av den förhärskande 
vindriktningen. Att den förhärskande vindriktningen 

förändras över tid är känt men det fi nns inga tillgängliga 
prognoser. Inte heller fi nns underlag som visar att ökade 
strömmar är att vänta. Grönstrukturplan innebär att kust-
området undantas från bebyggelse som potentiellt skulle 
kunna ligga inom område med risk för erosion.

Förorenad mark
Inom området fi nns trettiotre potentiellt förorenade om-
råden, så kallade MIFO-objekt, med både pågående och 
nedlagda verksamheter som har och kan ha gett upphov 
till markföroreningar. 
Två av dessa kända MIFO-objekt ligger inom eller i an-
slutning till områden där grönområden föreslås. Ett ligger 
på Talluden, det är Färjestadens garveri som lades ner på 
1870-talet. Objektet är inte undersökt och föroreningsgra-
den är okänd. Ett ligger strax söder om Ölands köpstad, 
det är Håkanssons åkeri. Också denna verksamhet är ner-
lagd. MIFO-objektet är utrett två gånger i samband med 
Planprogram Färjestaden och provtagning visar på ytliga 
oljeföroreningar som överskrider gällande riktvärde för 
känslig markanvändning.
Inom område med risk för föroreningar ska inte lekplat-
ser eller odling av ätbara växter förekomma. Dagvatte-
nanläggningar föreslås i anslutning till MIFO-objektet 
strax söder om Ölands köpstad. Dagvattenanläggningar i 
förorenade områden kan innebära en spridning av förore-
ningar. Vid planering av dagvattenanläggningar behöver 
kommunen sanera marken eller förse dagvattenanlägg-
ningen med ett tätskikt för att undvika att föroreningarna 
sprids.
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Ekosystemtjänster
Samhällets gröna och blå strukturer kan erbjuda oss en 
rad ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de funktioner 
hos ekosystem som gynnar människor och därmed upp-
rätthåller eller förbättrar människors välmående och livs-
villkor. Ekosystemtjänster produceras av ekosystemen 
och är alltså gratis. 
Tjänsterna delas in i fyra grupper. 

 -Försörjande: spannmål, dricksvatten, trävirke, 
bioenergi, läkemedel
 -Reglerande: luftrening, pollinering, 
klimatreglering, vattenrening, fröspridning, 
reglering av skadedjur, bullerdämpning, 
koldioxidbindning
 -Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv, estetiska 
värden, sociala relationer, undervisning 
och kunskap, tysta områden, mörka zoner, 
vetenskapliga upptäckter, inspiration, turism, 
symbolik och andlighet
 -Stödjande: fotosyntes, bildning av jordmån, 
biologisk mångfald, vatt nets kretslopp, 
näringscykler

Hälsa och rekreation 
Grönskan stimulerar till lek, motion och 
utevistelse samt minskar stress och sänker 
blodtrycket. Grönskan kan också bidra till 
en bättre ljudmiljö och skapar på så sätt en 
hälsosammare miljö för stadens invånare.

K l

Klimatanpassning
Grönytor, våtmarker, öppna vattenytor 
och annan genomsläpplig mark renar 
regn- och smältvatten. Ytorna kan också 
minska vattenmängder och jämna ut 
flödet från häftiga regn som ett led i 
klimatanpassningen.

Grön infrastruktur
Sammanhängande grönytor med
växtlighet även på byggnader som 
takträdgårdar, gröna tak och fasader
är viktiga på både kvarters- och 
stadsdelsnivå för att skapa samband 
med omgivande landskap. En 
variation av grönytor ger olika 
livsmiljöer för djur- och växter 
och främjar biologisk mångfald 
och därmed ekosystemtjänster.

Träd och buskar skuggar, ökar luftfuktigheten och ändrar 
luftströmmar, vilket ger ett behagligare lokalklimat. Små 
skadliga partiklar fastnar även på växternas bladverk vilket 
kan bidra till renare luft.

Lokalklimat och renare luft

Naturupplevelser
Att ha nära till grönområden ger 
möjligheter till ett dagligt friluftsliv 
och skolornas utepedagogik. Att 
studera naturen och dess artrikedom 
främjar kreativitet, ger kunskaper 
om naturen och ekosystemen samt 
inspiration till nytänkande och 
innovativa idéer.

Villa- och koloniträdgårdar, hustak och parker kan 
ge närodlad och egenproducerad mat samtidigt som 
de bidrar till ökad social gemenskap, rekreation, 
lärande och hälsa.

Kulturarv
Äldre parker, kanaler, dammar, kyrkogårdar,  alléer 
eller gamla solitärträd berättar om platsens historia 
och utveckling, skapar identitet för området och kan 
även locka turister.

Ekosystemtjänster i staden källa: Naturvårdsverket 
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Förutsättningar

Denna del av Grönstrukturplan Färjestaden innehåller 
beskrivning av den gröna och blå strukturen, av rekre-
ationen och av naturvärdena. I avsnittet fi nns också be-
skrivet de metoder kommunen har använt sig av för att 
analysera grönstrukturen och rekreationsförutsättningar. 

Pågående planarbete och utredningsområden utpekade i översiktsplanen 

Pågående detaljplaner och utredningsområden utpekade 
i översiktsplanen är förutsättningar som enbart redovisas 
i karta och delvis under rubrikerna Förslag – Stråk och 
Förslag – Områden.
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Analys enligt Lynch
För att få en övergripande bild av grönstrukturen i Fär-
jestaden har kommunen valt att använda en analysmetod 
som utarbetats av den amerikanske stadsplaneraren och 
teoretiken Kevin Lynch. Metoden användes ursprungli-
gen för att beskriva en stads karaktär utifrån upplevelsen 
av den. Analysen utgår alltså från stadens befi ntliga form 
och de allmänna bilderna av staden. I sitt arbete lyckades 
Lynch systematisera hur människor upplever, tolkar och 
förstår sin fysiska omgivning. Lynch pekade ut fem grun-
delement i den fysiska utformningen som vi människor 
upplever som är nödvändiga för att vi ska känna oss tryg-
ga och för att vi ska kunna orientera oss. De fem grun-
delementen som Lynchs studier kom fram till var stråk, 
knutpunkter, enhetliga områden, gränser och landmärken. 
Lynchs mentala karta och de ingående elementen har de 
senaste decennierna används världen över för att analyse-
ra människors upplevelse av stadsmiljöer. 
Teorin är också tillämpbar för att beskriva de gröna struk-
turerna i ett samhälle och hur de upplevs och samverkar i 
stadsbilden som helhet. Det är ingen självklarhet att grö-
nområdena är tillgängliga för människor att vistas i, de 
kan lika gärna upplevas på avstånd och snarare vara till 
för att bevara naturvärden. 
För att ytterligare anpassa teorin för att beskriva de gröna 
strukturerna används här barriär istället för gräns. Ele-

Grönstruktur
Fram till början av 1900-talet var Färjestaden i princip en 
hamn och en gård med omgivande odlingslandskap. Od-
lingsmarker har sedan dess tagits i anspråk för tätortens 
utbyggnad. Till en början skedde utbyggnaden utmed 
Storgatan men allteftersom efterfrågan på bostäder öka-
de, ökade även tätortens omfattning. 
Färjestaden är en mycket grön tätort med många villa-
tomter och en stor andel planlagd naturmark. Villatom-
ternas karaktär skiftar stort i tätorten och de planlagda 
grönytorna är ojämnt fördelade. Längs kusten fi nns ett till 
största del sammanhängande planlagt naturområde och 
området mellan Storgatan och Järnvägsgatan präglas till 
stora delar av 1960- och 1970-talets planering där kollek-
tivet stod i fokus. Relativt små fastigheter omgärdades av 
stora gemensamma grönytor i vilka oskyddade trafi kanter 
skulle kunna röra sig fritt utan att behöva använda bilvä-
gar. Den nutida planeringen innebär ofta stora samman-
hängande områden natur, snarare med fokus på den bio-
logiska mångfalden och omhändertagande av dagvatten 
än på grund av sociala aspekter. 
Skogsområden i och kring tätorten är till övervägande 
del lövträdsområden med blandlövskogskaraktär men det 
fi nns även ett fl ertal mindre barrskogsområden. I tätor-
tens yttre delar är skogskaraktären extra påtaglig. 
Odlingslandskapet omger stora delar av tätorten.

Del av grönstråk utmed kusten i sydvästra Färjestaden
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Befintlig grönstruktur. Analys enligt Kevid Lynch
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menten stråk och områden förtydligas genom att istället 
benämnas som gröna stråk och gröna områden. Kategorin 
landmärken tar inte särskilt fasta på ”gröna landmärken” 
utan avser de strukturer i samhället som sticker ut genom 
sin form eller sin betydelse.
För områden som ännu inte är bebyggda kan det vara 
svårt att använda analysmetoden. För dessa delar har 
istället en naturtypskartering gjorts och betecknas i avse-
ende grönstruktur som gröna områden.

Gröna stråk
Stråken fungerar som rörelsekanaler för grönskan och 
djurlivet. De stråk som pekas ut i analyskartan är inte 
nödvändigtvis tillgängliga för människor men de funge-
rar ändå som gröna korridorer som knyter samman kring-
liggande grönområden.
Den utförda analysen visar att en övervägande del av 
kommunens större sammanhängande gröna stråk fi nns 
i anslutning till kusten samt i södra och östra delarna av 
Färjestaden. Även i östra delen av Färjestaden, söder om 
Storgatan fi nns fl er gröna kopplingar som binder samman 
olika områden och bildar ett nätverk av gröna korridorer. 
En uppenbar svaghet som analysen pekar ut är bristen 
på gröna kopplingar genom hela mellersta delarna av 
tätorten, här fi nns också ett underskott av större gröna 
områden. Visserligen består huvuddelen av detta område 
av villaområden med ofta väl tilltagna tomter men av-
saknaden av större grönområden för allmänheten är ändå 
anmärkningsvärd i förhållande till övriga delar av orten. 

Gröna områden
Gröna områden har används för att peka ut större 
sammanhängande naturområden i Färjestadens tätort. 
Områdena är även de ett viktigt och tydligt element 
för upplevelsen av stadsmiljön. Eftersom analysen har 
gjorts på en övergripande nivå så pekas endast större och 
någorlunda sammanhängande gröna områden ut. Ofta 
upplevs dessa områden som sammanhängande enheter, 
men i fl era fall fi nns mindre delområden med skilda ka-
raktärer inom dessa utpekade områden. Utpekandet av 
de gröna områdena är tänkt att ge en bild av hur de gröna 
områdena är belägna inom tätorten, för att på så vis kun-
na komma fram till var det fi nns ett underskott på större 
sammanhängande grönområden. Genom att peka ut dessa 
områden får man också en övergripande bild av hur dessa 
ligger i relation till varandra och hur de skulle kunna 
kopplas samman.
Gröna områden fi nns främst i tätortens utkanter och i ett 
område mellan Storgatan och Järnvägsgatan.

Knutpunkter
I den här planen defi nieras knutpunkter i första hand som 
punkter i vilka de sammanhängande stråken möts eller 
korsas. Knutpunkter i fungerande stråk blir ofta naturliga 
mötesplatser för samvaro. Knutpunkter i en analys med 
fokus på de gröna strukturerna kan även vara viktiga no-
der och spridningsområden för djur- och växtlivet.
Utmed dessa korridorer bildas även ett antal viktiga 
noder som fungerar som korsningspunkter i den gröna 
infrastrukturen. Exempel på sådana punkter fi nns bland 
annat i anslutning till Tallhöjden och aktivitetsområdet 
vid Järnvägsgatan. Noderna är en viktig del av den gröna 
infrastrukturen och kan med fördel accentueras och lyftas 
fram som mötesplatser. 
Knutpunkter har främst identifi erats i sydväst och nord-
väst där stråken som avgränsar orten möter grönstråket 
utmed kusten. Vid dammen väster om Äppelboendet, vid 
Ladan och i grönstråket väster om svampområdet har 
ytterligare knutpunkter identifi erats.

Barriärer
Barriärer i en analys av gröna strukturer innebär gränser 
som hindrar en naturlig spridning för växt- och djurlivet. 
För de gröna strukturerna har barriärerna som regel en 
negativ inverkan på grönskan eller möjligheten till rekre-
ation. Barriäreff ekten kan verka olika mot olika intressen. 
Bostadsområden med få grönområden innebär bristan-
de möjligheter för till rekreativa livet för människor. 
Fotgängare och cyklister kan använda gatunätet för att 
ta sig fram även om återvändsgator och svårorienterad 
gatustruktur försvårar framkomligheten i vissa fall. Djur 
och insekter upplever inte heller de gröna trädgårdarna 
som kraftiga barriärer. 
Generellt är kommunens mål att verka för att överbrygga 
barriärer som hindrar möjligheten för växter, djur och 
människor att vistas i allmäntillgängliga grönområden. 
Ett antal kraftiga barriärer fi nns som skapar avbrott i 
de gröna stråken och kopplingarna. Framförallt är det 
större vägar som upplevs som de mest påtagliga barriä-
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rerna. Brovägen och Runsbäcksvägen löper i nordsydlig 
riktning och skär rakt igenom centrala delarna av Fär-
jestaden. Delar av Storgatan och Järnvägsgatan har även 
de en påtaglig barriäreff ekt som skär av de kringliggande 
områdena och möjligheterna till passager för de gröna 
strukturerna och stråken. Villabebyggelsen i sin nuvaran-
de utformning och struktur har en barriäreff ekt i vissa bo-
stadsområden i centralt belägna delar av Färjestaden. Inte 
minst kan området öster om Färjestadens skola upplevas 
som svårtillgängligt och slutet. Avsaknaden av tydliga 
och logiska passager genom området är påtaglig. Samma 
sak gäller i södra Färjestaden och Runsbäcksområdet, 
speciellt öster om Runsbäcksvägen. 

Landmärken
Ett landmärke är ett objekt eller ett område som sticker ut 
och skiljer sig från omgivningen både i sitt läge och till 
sin betydelse. Ett landmärke ska kunna ses eller anas från 
långt håll och fyller därmed ett viktigt syfte för att under-
lätta orienteringen i en stad. Landmärket är en referens-
punkt som genom sin utformning och sitt läge är känt för 
allmänheten. Ett landmärke kan skilja sig till sin utform-
ning beroende på i vilken omgivning den befi nner sig. I 
en tät eller skogig stad kan det vara en öppen glänta eller 
ett torg som fungerar som landmärke medan det i en platt 
och öppen struktur ofta är vertikala element som fungerar 
som landmärken. Landmärkena har som regel namn och 

en stark identitet kopplade till sig. 
Analysen enligt Lynchs metod visar på en påtaglig avsak-
nad av landmärken som ligger i anslutning till de gröna 
strukturerna. De strukturer som kan betraktas som land-
märken för Färjestaden ligger nästan samtliga i väster 
och i de mest centrala delarna av tätorten. Kalmarsund, 
Ölands köpstad, hamnområdet och Skansen har pekats ut 
som viktiga och tydliga landmärken i Färjestaden. Dessa 
ligger samlade inom en mycket begränsad del av orten 
medan hela Färjestadens östra delar i stort sett saknar 
uppenbara landmärken. Ölandsbron är det tydligaste 
landmärket i tätorten och kanske på hela ön tillsammans 
med fyrtornen som fi nns på öns södra respektive norra 
spets. Bron är tydligt synlig och en fast punkt att orien-
tera sig efter för den som befi nner sig i de västra delarna 
av Färjestaden. Utanför tätorten fungerar pariserhjulet på 
Ölands djurpark och kyrkorna i Algutsrum och Torslunda 
som landmärke. Landmärkenas geografi ska läge medför 
att det är lätt att orientera sig i västra delen av Färjesta-
den där dessa tydliga strukturer ständigt är synliga och 
närvarande. De östra delarna är däremot påtagligt svåro-
rienterade och bristen på tydliga och självklara landmär-
ken och orienteringspunkter är en stor del i detta.

Översvämning i grönt stråk i centrala Färjestaden
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Blåstruktur
Dagvattenhanteringen i Färjestadens sker idag mestadels 
i slutna ledningssystem med utsläppspunkter utmed kus-
ten. På grund av tätortens läge kan stora fl öden av ytvat-
ten komma in i det kommunala ledningssystemet och 
orsaka problem. Färjestaden har haft betydande problem 
med höga fl öden av dagvatten i samband med kraftiga 
skyfall och ihållande regn. 2010 drabbades framför allt 
norra delen av samhället av omfattande översvämningar 
som påverkade såväl infrastruktur och framkomlighet 
som privat egendom. Kommunen har också blivit skyldig 
att betala skadestånd till ett antal fastighetsägare som 
fått sina källare vattenfyllda i samband med dessa kraf-
tiga och ihållande regnoväder. Efter 2010 har ett fl ertal 
utjämningsmagasin för dagvatten anlagts i Färjestaden. 
Vid handelsområdet, Brofästet Öland, fi nns ett nyanlagt 
utjämningsmagasin som fungerar som buff ert i det kom-
munala dagvattensystemet i samband med höga fl öden. 
Längre söderut i västra delen av Svampområdet fi nns 
ett stråk från Grövleplan och pulkabacken i norr och ner 
mot Järnvägsgatan som tidigare haft stora problem med 
stående vatten och översvämningar i samband med högt 
vattenstånd. Utmed denna sträcka har två utjämningsma-
gasin för dagvatten anlagts, ett precis söder om Skogs-
gatan och ett längre ner mot Järnvägsgatan. Söder om 
Järnvägsgatan fi nns ytterligare ett nyanlagt utjämnings-
magasin.
I dessa utjämningsmagasin sker ingen rening av dag-
vatten.

Söder om Storgatan, ungefär i höjd med brandstationen, 
fi nns en dagvattendamm som fyller en viktig funktion 
för att omhänderta dagvatten samtidigt som den har en 
estetiskt tilltalande utformning. Dammen, som ligger på 
kommunal mark, upplevs dock som någon otillgänglig 
för allmänheten. Fastighetsägare i anslutning till dammen 
gör anspråk på marken på ett sätt som gör att de som inte 
bor kring dammen inte känner sig välkomna. Ytterligare 
en mindre damm fi nns precis väster om Äppelboendet. 
Det kan antas att det sker viss sedimentering och upptag 
av näringsämnen i dessa dammar.
I Färjestadens dämme sker också viss rening. Dämmet 
har byggts ut i två omgångar och utgör en attraktiv och 
uppskattad miljö för såväl människor som växt- och 
djurliv. Dämmet har kommit att utvecklas till ett av Fär-
jestadens främsta rekreationsområden och sommartid rör 
sig fl era hundra människor kring dammarna dagligen. 
Dämmet omhändertar främst vatten från de norra delarna 
av Färjestaden. Vattnet leds till dämmet genom ett större 
dike som delvis är kulverterat och som löper längs med 
Brovägen. 
I området mellan Åkervägen och Möllstorpsgatan fi nns 
idag inga dagvattendammar men i det planprogram som 
tagits fram för området, Planprogram för Björnhovda 
2:135 m fl , föreslås en rad dammar i ett öppet dagvat-
tenstråk.
Söder om Järnvägsgatan fi nns vid sidan av det anlagda 
utjämningsmagasinet ett dammsystem detaljplanelagt. 

Dagvattensystemet ska inte bara omhänderta stora mäng-
der dagvatten och ytvatten utan också gynna områdets 
rika population av groddjur med djuphålor där stillastå-
ende vatten står långt in på året.

En översvämningskartläggning som redovisar var det ris-
kerar att bli översvämning vid ett 100-årsregn har tagits 
fram för stora delar av Färjestaden. Kartläggningen byg-
ger på kombinerade ytvatten- och ledningsnätsmodeller 
där bland annat dagvattenledningar, dagvattenmagasin, 
höjddata, hårdgjorda ytor och tillrinningsytor ingår.
Kartläggningen visar att problemområden, där vatten ofta 
blir stående, är området söder om Tallhöjdens fotbolls-
planer och väster om Svampområdet. Ett annat område 
som har problem med stående vatten är Sjöbergs äng i 
likhet med andra delar av centrala Färjestaden precis ös-
ter om hamnområdet. Även norr och öster om Åkervägen 
blir vatten ofta stående. 

Till följd av prognostiserade klimatförändringar planerar 
kommunen för ett kustskydd som ska säkra befi ntliga och 
tillkommande byggnader som ligger på nivåer som riske-
rar att översvämmas vid höjda havsnivåer. Ett kustskydd 
kommer inte bara stänga ute havsvattnet utan även stänga 
inne dagvattnet. 
Enligt scenario framtagna av SMHI kommer inte bara 
havsnivån att höjas, fördelningen av nederbörden kom-
mer bli mer ojämn under året. Detta innebär att perioder 
med väldigt mycket regn ökar men även perioder med 
väldigt lite regn. Det fi nns en teknisk möjlighet att pumpa 
ut dagvattnet från tätorten, något som med största san-
nolikhet skulle leda till att det blir svårare att uppnå mil-
jökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten Kalmarsund. 
För att öka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer 
för ytvattenförekomsten, för att förbättra förutsättningar-
na för tätortens groddjurspopulationer och för att kunna 
utnyttja dagvattnet som en resurs i perioder av torka före-
språkar kommunen att dagvattensystemet ska dimensio-
neras för att klara en stor mängd inkapslat dagvatten som 
enbart i yttersta nödfall pumpas ut i Kalmarsund.

Färjestadens gröna områden sammanfaller i många fall 
med de områden som även skulle vara lämpliga för upp-
samling och fördröjning av dagvatten. Genom att synkro-
nisera planeringen av den gröna och den blå strukturen i 
ett samhälle fi nns många potentiella samordningseff ekter. 
Gröna områden har i hög utsträckning även kapacitet att 
fungera som buff ertområden för dagvatten eller som vat-
tenvägar för avledning av dagvatten. 
Att förebygga negativa eff ekter av höga fl öden genom en 
välplanerad fördröjning av dagvatten är av samhällseko-
nomisk betydelse för att undvika skador på infrastruktur 
och såväl allmän som privat egendom. Det är möjligt att 
också utforma en sådan fördröjning på ett sätt som renar 
dagvatten och minskar en alltför snabb och kraftig avrin-
ning ut till Kalmarsund. På så sätt kan man också få stora 
miljövinster i form av minskat läckage av näringsämnen, 
partiklar och tungmetaller. 
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Rekreation 
Rekreation i Grönstrukturplan Färjestaden fokuserar på 
hur vi använder våra gröna områden. Det kan röra sig om 
områden för samling och lek, för vila och återhämtning 
lika väl som väl upplysta gång- och cykelstråk eller leriga 
stigar genom svårframkomliga snår. Dessa olika använd-
ningar kan benämnas som passiv, aktiv, emotionell och 
kreativ rekreation. I Färjestaden fi nns ett rikt nät av sti-
gar, leder och gång- och cykelvägar för aktiv rekreation 
och mer eller mindre välordnade lekparker och platser 
för kreativ rekreation. Däremot saknas i stor utsträckning 
områden för passiv och emotionell rekreation. 

För att utreda hur Färjestadens grönområden används 
har kommunen valt att använda Patrik Grahns modell 
med åtta parkkaraktärer. Patrik Grahn är professor på 
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Grahn har sedan 
1980-talet undersökt hur grönområdenas utformning har 
en avgörande betydelse för hur vi använder platser och 
att aktiviteter kan främjas eller försvåras beroende på 
utformningen. 
Alla människor har olika behov och preferenser för vilka 
miljöer de föredrar att vistas i. Ju fl er av dessa karaktärer 
som återfi nns i en grön miljö desto fl er människor väljer 
att vistas i miljön. Enligt Grahn är det i första hand passiv 
rekreation människor eftersträvar i de bostadsnära gröna 
off entliga rummen medan aktiv rekreation sker i större 
utsträckning i centrala parker. Färjestaden är en villatätort 
där den mesta av den passiva rekreationen sker på den 
egna villatomten och där aktiv rekreation sker i stor ut-
sträckning i samtliga grönområden i tätorten. I och med 
att utvecklingen av bostadsutbudet rör sig mot fl er fl erbo-
stadshus ökar behovet av off entliga gröna rum för passiv 
och emotionell rekreation.

Den naturmark som omger Färjestadens nuvarande grän-
ser är inte lämplig att analysera med Grahns parkkaraktä-
rer. Kommunen har därför gjort en naturtypskartläggning 
för att ändå översiktligt kunna beskriva värdena och 
karaktärerna på omgivande naturmark. Till största del 
omges tätorten av ett mosaikartat odlingslandskap som 
erbjuder rika möjligheter för aktiv rekreation längs åker-
vägar. I odlingslandskapets småskaliga struktur är den 
äldre ägoindelningen med byarna i centrum fortfarande 
avläsbar. Strukturen höjer värdet av upplevelsen och 
möjligheten och viljan att använda odlingslandskapet för 
rekreation.

Öster om Färjestadens industriområde och i norr och 
söder fi nns större skogsområden som till största del be-
står av blandlövskog. I söder dominerar dock ekskog 
med inslag av hassel här återfi nns också ett område med 
fuktskog med al och björk. I norr fi nns förutom bland-
lövskogen en rik blandning av olika naturtyper. Här ryms 
odlingsmark, sumpskog, barrskog och ekskog med inslag 
av hassel. I omgivande skogsområden fi nns ett rikt nät av 
stigar för aktiv rekreation. Täta, planterade löv- och barr-
skogar och mycket blöta områden är av lägre värde ur 
rekreationssynpunkt än glesare och luftiga ekhagar och 
blandlövskogar.

I den översiktliga analysen av rekreation, användning och 
parkkaraktär inom nuvarande tätortsgränser fi nns många 
gröna områden som inte används, saknar betydelse för 
rekreation eller som helt enkelt inte in passar i någon 
av de åtta karaktärerna. Områden utmed vägar med täta 
vegetationsnivåer fungerar som visuell bullerskärm men 
används sällan för rekreation och saknar ofta en tydlig 
parkkaraktär. I andra fall kan det handla om småområden 
som blivit avskurna från sitt sammanhang i samband 
med nyexploatering eller byggandet av vägar och andra 
anläggningar. I fl era fall kan det också vara så att behovet 
av parkområden för närrekreation är mättat och att det re-
dan fi nns ett stort utbud av bra ytor med en tydlig parkka-
raktär. Igenvuxna områden kan ofta uppfattas som vilda 
men det är inte alltid de passar för att uppfylla kriterierna 
för parkkaraktären vild. 
Analyskartan visar att de ytorna som passar in i modellen 
är ojämnt fördelade i Färjestaden som helhet. Till viss 
del kan det bero på osäkerhet i metoden och viss subjek-
tivitet i bedömningen av platser. Men främst beror den 
ojämna fördelningen på hur de allmänna platserna och 
grönområdena är distribuerade över Färjestaden. I Svam-
pområdet fi nns en stor andel allmänna grönytor medan 
det i Runsbäcksområdet och i Gamla Färjestaden nästan 
fi nns uteslutande villaområden med få luckor och allmän-
na ytor för rekreation. Analysen som helhet visar att de 
fl esta ytor som uppfyller kriterierna för Grahns åtta park-
karaktärer ligger i västra och östra delarna av Färjesta-
den. Mitt i Färjestaden, söder om Storgatan, fi nns ett par 
gröna områden som innefattar ett fl ertal av de undersökta 
parkkaraktärerna. 
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Parkkaraktären artrik Parkkaraktären rofylld

Platser som har den artrika karaktären är ofta naturlika 
miljöer med en varierande vegetation och förutsättningar 
för ett rikt djurliv. Ofta är vegetationen fl erskiktad med 
en blandning av arter i de olika vegetationsskikten. Bryn-
zoner kan vara en indikator på att området som helhet är 
av en artrik karaktär även vattenområden som dammar 
eller åar skapar förutsättningar för hög biologisk mång-
fald. Betesmarker och våtmarker är andra typer av områ-
den som ofta har hög artrikedom.
Den artrika karaktären kan också påträff as i kulturpräg-
lade miljöer inte minst i botaniska trädgårdar vilka hyser 
en stor mångfald av växter. Platser som har den artrika 
karaktären används ofta för passiv, emotionell och krea-
tiv rekreation så som pedagogisk verksamhet och utfl yk-
ter.
Artrika miljöer är mycket skötselintensiva i det fall 
det handlar om botaniska trädgårdar men om det är 
miljöer som har kommit i balans är skötselbehovet 
minimalt. I Färjestaden saknas artrika områden med hög 
skötselintensitet. Artrika områden i balans har identifi e-
rats i skogsområden söder om Runsbäck och öster om 
svampområdet. 

Den rofyllda karaktären fi nns på platser som i regel lig-
ger långt ifrån högt trafi kerade vägar och andra potenti-
ellt störande miljöer. Den rofyllda karaktären känneteck-
nas också av ett lugnt uttryck i utformningen som ofta 
påminner om karaktären i den engelska landskapsparken 
med stora solitära träd, öppen gräsmatta samt sol- och 
vindskyddade platser som kan skapa städade och välsköt-
ta tysta och lugna oaser i stadsmiljön. Platser som har 
den rofyllda karaktären används för samtliga former av 
rekreation. Områdena fungerar bra för pedagogisk verk-
samhet, rörelselekar och utfl ykter.
Skötselintensiteten är relativt hög för områden som upp-
fattas som rofyllda.
Rofyllda platser har identifi erats i de östra delarna av tät-
orten, utmed ett nord-sydligt stråk mellan Storgatan och 
Äppelvägen, i öster vid Färjestadens industriområe, vid 
bostadsområde invid brofästet och utmed kuststräckan 
vid Kalmarsund. Mycket arbete har redan gjorts utmed 
kuststräckan, så som rekreationsområdet kring dämmet 
norr om hamnen. Det främsta hotet mot den rofyllda 
karaktären kring dämmet är visuella och bullermässiga 
störningar från den närliggande Brovägen som löper pa-
rallellt med dämmet sydost om området.
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Parkkaraktären allmänningen Parkkaraktären samvaro

Allmänningen har en karaktär som inte signalerar någon 
specifi k användning men som inbjuder till aktivitet och 
sammankomster. Platser som har denna karaktär är ro-
busta miljöer och har som regel större öppna ytor omgär-
dat av lävegetation som kan användas till olika aktiviteter 
som fotbollsspel, kubb eller brännboll. Allmänningen 
skulle också kunna fungera som arena för aktiviteter 
som riktar sig till allmänheten som exempelvis marknad, 
midsommarfest eller teater. Kullar eller höjdskillnader 
kan vara viktiga inslag för att skapa förutsättningar för 
att överblicka allmänningen och fungera som läktare i 
samband med evenemang eller spontanlek. Allmänningen 
används i första hand för aktiv rekreation. De stora sam-
manhängande ytorna av kortgräs gör att skötselintensite-
ten är hög men allmänningar kräver färre skötseltimmar 
än till exempel områden med rofylld karaktär. 
Allmänningar har identifi erats utmed kusten i söder, i 
området mellan Storgatan och Järnvägsgatan, vid bo-
stadsområde invid brofästet och på Sjöbergsäng. Karak-
tären och läget kan variera på ytorna. Med tanke på Fär-
jestadens begränsade storlek verkar användningen som 
ytor för sociala event, demonstrationer och marknader 
vara begränsad. Däremot verkar fl era av ytorna användas 
frekvent för spontanidrott, picknick och umgänge.

Samvaro karaktäriserar ofta platser där många människor 
rör sig. Platserna för samvaro ligger ofta centralt belägna 
i samhällen. Många gånger är det torg, uteserveringar 
eller kajer där många människor är i rörelse och där det 
fi nns möjlighet att uppehålla sig. Ett vanligt inslag på 
denna typ av platser är förekomsten av viss kommersiell 
service, ofta i form av kaféer, kiosker eller restauranger. 
Platser som karaktäriseras av samvaro används för 
passiv, kreativ och emotionell rekreation och lämpar 
sig väl för att uppehålla sig och för att sitta och titta på 
människor och folkliv. Platser för samvaro kan också 
lämpa sig väl för olika typer av evenemang, mässor och 
tillfälliga marknader.
Platser för samvaro kräver hög skötselintensitet, främst 
för att de är välanvända.
Karaktären samvaro har identifi erats vid badstrand söder 
om hamnen. Södra hamnplan har också karaktären av 
samvaro men här saknas en grönstruktur. Paradisparken 
kan trots sin placering inte karaktäriseras som samvaro. 
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Parkkaraktären rymd

Karaktären rymd ska kunna ge besökaren en känsla av 
att befi nna sig i en helt annan värld. Karaktären ska med 
fördel vara ett närrekreationsområde som ligger tillgäng-
ligt och i nära anslutning till bostadsområde men samti-
digt ge en illusion av att ligga någon helt annanstans. En 
viktig del för att en plats ska uppfylla karaktären rymd är 
att platsen är logisk och sammanhängande. Det ska vara 
tydligt hur man rör sig på platsen. Rymd kan upplevas i 
till exempel motionsspår eller öppna gläntor som är tyd-
ligt avgränsade och samtidigt avskilda från kringliggande 
strukturer. Platser med karaktären rymt används ofta för 
samtliga former av rekreation som motion, pedagogisk 
verksamhet, rörelselekar och utfl ykter.
Skötselintensiteten i områden med karaktären rymd kan 
med fördel vara låg där stigar och öppna gläntor uppstår 
snarare på grund av användning än på grund av skötsel. 
I Färjestadens har platser med parkkaraktären rymd 
identifi erats i tätortens östra delar, utmed kuststräckan 
vid Kalmarsund och i ett nord-sydligt stråk i öster, från 
Storgatan ner till Äppelvägen. Detta stråk fyller en viktig 
funktion genom att skapa en känsla av rymd och att be-
fi nna sig på en annan plats trots att det går genom centra-
la delar av Färjestaden. 

Parkkaraktären viste

Vistet har karaktären av en plats för skapande, experi-
menterande och fri lek. Platser som karaktäriseras som 
viste har många gånger lösa föremål och brokig vege-
tation av olika storlek och form. Karaktären kan vara 
förstärkt av lekutrustning som är avsedd för just barns lek 
men den kan också bestå huvudsakligen av stenar, bus-
kar, klätterträd, pinnar och andra lösa föremål som kan 
stimulera till fritt skapande och byggande av till exempel 
kojor. Platsen karaktäriseras också av lågintensiv sköt-
sel eller en skötsel som tar hänsyn till de tillkommande 
strukturer som skapas av platsens brukare. Ett viste ska 
vara tillåtande och inte begränsa möjligheten för de som 
använder platsen att lämna avtryck och skapa sin egen 
vistelsemiljö. Visten används ofta för kreativ och aktiv 
rekreation.
Ytor med extensiv skötsel skapar en möjlighet för de 
boende i närområdet att skapa sina egna platser. De 
gröna rum som har identifi erats som visten fi nns längs 
kusten i söder och i anslutning till bebyggelse, framfö-
rallt i de östra delarna av tätorten. Det fi nns också gott 
om mer organiserade visten, så som Färjeparken, där 
områdena verkar fungera som både formell och informell 
lekplats på samma gång. På de ytor där det är tydligt att 
människor har skapat sina egna platser och visten kan 
det vara en fördel att bevara områdena och skötseln på 
befi ntlig nivå. Dessa visten hamnar oftast i områden som 
ligger långt ifrån större vägar och i nära anslutning till 
större bostadsområden.
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Parkkaraktären kultur och historia

En plats som karaktäriseras av kultur och historia är en 
miljö där de kulturella eller historiska strukturerna känns 
påtagliga och tydligt kan utläsas i landskapet. Olika ex-
empel på element som kan signalera denna karaktär är 
bland annat murar, blomsterarrangemang, minnesmär-
ken, statyer eller fontäner. Karaktären manifesterar att 
det fi nns en tydlig bakomliggande idé eller ett koncept 
som kan förklara varför strukturen på platsen ser ut som 
den gör. Det kan handla om nyanlagda platser lika gärna 
som äldre historiska parker. Det kan också handla om 
lämningar och rester av tidigare mänsklig påverkan, som 
exempelvis fornminnen eller gamla stenmurar. Parkområ-
den med karaktären kultur och historia används oftast till 
passiv och emotionell rekreation.
Skansenparken och söder och väster om boendet till 
Äppelvägen har identifi erats som platser med karaktären 
kultur och historia. Här fi nns det kvar kulturella och his-
toriska strukturer i form av fornlämningar, äppelodlingar 
och stenmurar. Analysen visar att det endast fi nns ett fåtal 
mindre platser där kulturen och historien är påtaglig och 
närvarande i upplevelsen av den fysiska miljön. Detta 
kan tyckas anmärkningsvärt i en större ort på Öland. Ut-
anför Färjestadens samhälle är de historiska strukturerna 
mer tydliga i såväl odlingslandskapet som i bebyggelse-
strukturen.

Parkkaraktären vild

En plats som karaktäriseras som vild enligt Grahns 
modell är en miljö som ger intryck av att vara helt 
opåverkad av mänsklig närvaro. Den vilda karaktären 
kännetecknar platser som ibland kan vara något svårtill-
gängliga för människor och som ger en känsla av att vara 
ensam med den omgivande naturen. Den vilda karaktären 
fi nns på lugna kanske lite mystisk platser med vatten, 
stora stenar och slingrande stigar. Platser med karaktären 
vild har ofta ett rikt växt och djurliv, ligger avskilda från 
trafi k och andra uppenbart mänskliga strukturer och är 
vildvuxna med extensiv eller ingen skötsel. Platser med 
karaktären vild används ofta för aktiv rekreation.
De områden som upplevs som vilda fi nns i hög utsträck-
ning i utkanterna av Färjestaden men förvånande ofta 
även i mer centrala delar av samhället.  I delar av de vilda 
områdena har naturen kommit i balans och skötsel är där-
för inte nödvändig.
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Naturvärden
Det fi nns höga naturvärden både inne i Färjestadens tätort 
och i dess utkanter. Naturvärdena fi nns inom en rad olika 
naturtyper som översiktligt kan delas in i:

- Mosaikartat odlingslandskap
- Sumpskog, al eller björk
- Blandskog
- Fuktskog, al och björk
- Blandlövskog
- Barrskog
- Planterad björkskog
- Ekskog med inslag av hassel

Kända naturvärden har sammanställts i kartan Naturvär-
den. Underlaget utgörs av uppgifter från Skogsstyrelsen, 
Länsstyrelsen, Artportalen samt de naturvärdesinven-
teringar som kommunen har låtit genomföra i samband 
med framtagande av översiktsplan och detaljplaner. Kar-
tan ger ingen heltäckande bild över samtliga kända arter, 
men syftar till att ge en översikt.

Rödlistade arter
Ett stort antal fynd av rödlistade arter har gjorts i Fär-
jestaden med omnejd (www.artportalen.se). Fynden är 
relativt jämnt spridda över området. Många av observa-
tionerna gäller fåglar, men det fi nns också ett stort antal 
observationer av rödlistade insekter och växter. Antalet 
fynd speglar kanske också det stora antalet naturintresse-
rade människor som turistar eller bor på hel- eller deltid i 
kommunen. 

Bland fåglarna har ett stort antal noteringar gjorts för 
t.ex. gråtrut, ejder, tornseglare, gröngöling och hussvala. 
Bland kärlväxterna återfi nns bl.a. stallört, luddvicker, 
etternässla, vittåtel och kösa. Flertalet kärlväxter gynnas 
av att marken störs och återfi nns ofta i anslutning till 
nybyggnadsprojekt. Bland insekterna återfi nns olika skal-
baggar och fjärilar.

Skyddade arter
Ett fl ertal av de arter som kan återfi nnas i och omkring 
Färjestaden är också fridlysta enligt artskyddsförordning-
en (SFS 2007:845). Skyddet innebär bland annat att man 
inte får gräva eller dra upp växter med rötterna. Exempel 
på fridlysta växter som noterats i Färjestaden är blåsippa 
och gullviva.

Bland djuren är samtliga groddjur och fåglar fridlysta 
enligt artskyddsförordningen. Några skyddade djurarter 
som är kända i Färjestaden är ekoxe, långbensgroda, stör-
re vattensalamander och mindre hackspett. Kommunen 
har valt dessa arter som markörer för att beskriva miljöer 
som är viktiga för fl ertalet skyddade arter. Artskyddet 
innebär att man inte får döda, skada, fånga eller störa 
dessa djur och man får inte heller skada deras ägg, rom, Fynd av rödlistade arter 2000-2018 (www.artportalen.se). 

Foto på stallört (Anna-Lena Anderberg).
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bon, fortplantningsområden eller viloplatser.
Inrapporterade fynd av ekoxar är relativt jämt fördelade 
över hela tätorten. För att populationen av ekoxe ska 
kunna fi nnas kvar i Färjestaden är det viktigt att bevara 
så många ekar som möjligt, framförallt grövre, ek men 
även viss del yngre och medelgrov ek, för återväxten 
när de gamla träden dör ut. Det är också av betydelse att 
spara liggande och stående döda träd där ingen uppenbar 
risk för person eller materiell skada kan uppstå. Enligt 
ställningstagande i översiktsplanen ska värdefulla träd, 
särskilt ekar, skyddas vid all planläggning och en inven-
tering av bevarandevärda träd ska alltid göras. 
Fynd av groddjur är främst inrapporterade i tätortens 
sydöstra delar, där det fi nns fuktiga och blöta områden 
med närliggande stenmurar och skogsområden som kan 
fungera som övervintringsområden. Artskyddsutredning-
ar har gjorts i samband med framtagande av detaljplaner 
i området för att säkerställa att gynnsam bevarandestatus 
inte hotas.
Utredningarna visar att det fi nns två värdefulla lekvatten 
för groddjur i området, dels en våtmark där ett hundra-
tal långbensgrodor lagt ägg, dels en nygrävd damm där 
ett hundratal större vattensalamandrar sågs leka. Den 
begränsande faktorn inom området bedömdes vara till-
gången på lekvatten. Skötsel av dammar och omgivande 
naturområden är viktig. Fisk får inte sättas ut i småvatt-
nen, klippning av bryn, hur stenmurar sköts så att de inte 
växer igen eller rivs och att äldre lövträd sparas är viktiga 
faktorer. En förutsättning för artens bevaradestatus är 
att exploateringen sker på ett sätt som inte förstör alla 
livsmiljöer inom detaljplaneområdena, utan att vissa stra-
tegiskt viktiga naturområden bevaras och skyddas under 

byggnadstiden. 
Grönstrukturplanen innebär att kommunen får en översikt 
över kända förekomster av groddjur i tätorten och där-
med kan bevara och skapa förutsättningar och samman-
hängande stråk för att gynna arterna. Anläggande av nya 
dagvattendammar behöver ske med hänsyn till eventuell 
förekomst av groddjur och anpassas för att skapa nya 
livsmiljöer.  
Mindre hackspett är framförallt spridd i Färjestadens söd-
ra och östra delar, samt norr om brofästet, där tillgången 
på skogsområden är större. Observationer av födosökan-
de eller förbifl ygande exemplar har dock gjorts även i de 
centrala delarna och i hamnområdet, enligt Artportalen. 
Mindre hackspett lever i löv- och blandskog med före-
komst av äldre lövträd. De gynnsammaste reviren består 
av en mosaik med olika lövträd, främst lind, björk, al 
och ek. Det är särskilt viktigt att bevara sådana områden 
med tillräcklig areal. Framför allt bör äldre lövträd, döda 
stammar och stubbar lämnas stående. Stora lindar och 
björkar har särskilt stort värde för arten och bör sparas 
vid gallring. 

Fynd av fridlysta arter (ej fåglar) i Färjestaden 2000-2018 
(www.artportalen.se). 

Foto på större vattensalamander (Krister Hall/ArtDatabanken).
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Stenmur i östra Färjestaden.

Skyddade områden
Natura 2000-området Skogsby lund är också ett naturre-
servat. Skogsby lund är en liten lövskogslund med gamla 
vidkroniga ekar och grova hasselbuskar. 
Öster om Färjestadens industriområde fi nns ett bio-
topskyddsområde med biotoptypen äldre naturskogsar-
tade skogar med ädellövsskog. Biotopskyddsområden är 
skyddade enligt lag. 
Alléer, pilevallar, stenmurar, åkerholmar, småvatten, 
odlingsrösen och källor med omgivande våtmarker i jord-
bruksmark, omfattas av generellt biotopskydd.
Inom djurparkens område och centralt i Färjestaden, fi nns 
ett antal naturminnesmärkta ekar. I området har det på-
träff ats ett antal rödlistade arter och fridlysta arter. Många 
av dessa arter är knutna till ekmiljöerna. Utpekade natur-
minnen är skyddade enligt lag. 

Naturvärdesinventeringar
Länsstyrelsen i Kalmar län har låtit ta fram en invente-
ring av värdefulla träd utmed kommunens nordvästra 
kuststräcka. Det kan vara grova lövträd, men även hålträd 
och döda träd som lämnats kvar på marken och som ut-
gör livsmiljö för ett fl ertal insektsarter. Störst andel fi nns 
norr och söder om nuvarande tätortsgränser men ett antal 

träd fi nns också inom tätorten. 
I samband med arbetet med översiktsplanen beställdes en 
översiktlig naturvärdesinventering av några av Färjesta-
dens större skogsbevuxna grönområden. Ytterligare ut-
redningar har tagits fram i samband med detaljplanearbe-
te i och omkring tätorten. I samband med inventeringarna 
gjordes klassningar av utpekade objekt med naturvärden 
enligt en 4-gradig skala:

1 - Högsta naturvärde
2 - Högt naturvärde
3 - Påtagligt naturvärde
4 - Visst naturvärde

Dessa områden redovisas med rastrering i olika färg på 
kartan Naturvärden. Naturvärdena består till övervägande 
del av lövskogsområden med grövre träd, hålträd och död 
ved som kan utgöra livsmiljö för en rad olika arter. Det 
fi nns även inslag av sandig mark av värde för olika insek-
ter. Stenmurar och öppna diken med trädridåer är också 
av värde. 
I områdets nordvästra delar, norr om Ölandsbron, fi nns 
sammanhängande skogsområden och sumpskog med in-
slag av äldre träd och död ved. 
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Förslag 

Denna del av Grönstrukturplan Färjestaden innehåller 
övergripande ställningstaganden och beskrivning av fö-
reslagna förändringar på den gröna och blå strukturen, 

på rekreationen och på naturvärdena. Färjestaden har 
delats i stråk och områden. Under rubrikerna Stråk och 
Områden beskrivs föreslagna förändringar mer plats-
specifi kt. 
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askskottssjukan är på väg att radera ut en 
betydande del av kommunens stora träd. 

- Unga och halvgamla träd av framtida 
biologiskt värde ska bevaras för att undvika 
generationsglapp i trädbestånden. En 
successionsplan ska tas fram.

- Ädellövträd och blommande träd ska 
prioriteras. 

- Områden med grova träd och stor andel död 
ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- I områden med ekoxar ska fi nnas äldre ek 
och död ved.

- I områden med groddjur ska fi nnas dammar 
med djuphålor, stenmurar och död ved.

- I områden med mindre hackspett ska fi nnas 
våta områden, en variation av äldre lövträd, 
döda stammar och liggande död ved.

- Strandskyddet kan minskas där risk för 
översvämning kan avhjälpas och höga 
naturvärden saknas. 

- Önskemål om städning och nertagning av 
träd på kommunal mark ska alltid ställas till 
kommunen.

- Kommunen ska se över möjligheten att 
avyttra mark för försäljning. Prioriterade 
områden för avyttring är smala remsor 
utan större betydelse för allmänheten och 
områden som saknar strategisk betydelse 
för utvecklingen av grön- och blåstrukturen 
i Färjestaden, förutsatt att de inte fyller 
väsentliga samhällsfunktioner, t ex VA, 
fjärrvärme, el eller fi ber.

- Inom område med risk för föroreningar ska 
inte lekplatser eller odling av ätbara växter 
förekomma. 

- Vid planering av dagvattenanläggningar 
ska kommunen sanera marken eller förse 
dagvattenanläggningen med ett tätskikt för 
att undvika att föroreningarna sprids.

Ställningstagande
- Odlingslandskapet ska i stort bevaras.
- Trädrader och trädridåer ska i stort bevaras 

eftersom dessa fyller en funktion som 
rumsbildande element, spridningszoner och 
skydd för vind. 

- En sammanhängande grönstruktur ska skapas 
i utpekade stråk.

- De blå strukturerna ska vara 
generöst tilltagna för att säkra att 
dagvattenanläggningar kan spara rikliga 
mängder dagvatten. Kommunen förespråkar 
att dagvattensystem ska dimensioneras för 
att klara en stor mängd inkapslat dagvatten 
som enbart i yttersta nödfall pumpas ut i 
Kalmarsund.

- Dagvattenanläggningar ska vara öppna 
och fylla tre funktioner. De ska gynna 
människans vilja att vistas utmed 
anläggningarna. De ska gynna den biologiska 
mångfalden. De ska rena och fördröja 
dagvatten. 

- Dagvattenanläggningar ska anpassas 
efter områdets parkkaraktär, kultur- och 
naturmiljö.

- Stor försiktighet ska iakttas vid anläggandet 
av dagvatten- och rekreationsanläggningar. 
Anläggningsytan ska minimeras i förhållande 
till anläggningens storlek.

- Kulturlandskapets strukturer ska bevaras.
- Rekreation ska anpassas efter områdets 

karaktär och naturmiljö.
- Inom stråken beskrivs en huvudkaraktär. I 

större områden inom stråket kan även andra 
karaktärer rymmas.

- En skötselplan för planlagda kommunala 
grönytor ska tas fram.

- Stora och gamla träd ska skyddas för att 
bidra till återväxten i trädbeståndet. En annan 
viktig aspekt med att spara stora träd är att 



34

FÖ
R

SL
AG

 - 
G

R
Ö

N
ST

R
U

KT
U

R

GRÖNSTRUKTUR, Färjestaden, antagandehandling 2019-06-20

Grönstruktur
Flera av grönstråken och gröna områden identifi erade 
med Kevin Lynchs analysmetod är värda att bevara 
och utveckla som grönstråk i ett långsiktigt hållbart 
Färjestaden. För att skapa möjlighet till en tydlig och 
sammangängande grönstruktur har fyra stråk med olika 
karaktärer och syften pekats ut. Dessa är Kuststråket, 
Flödesstråket, Frilufsstråket och Salamanderstråket. 
Stråken beskrivs utförligare under rubriken Stråken. Av 
vikt för Färjestadens grönstruktur är också den ibland 
omfattande naturmarken kring större vägar. Naturmarken 
beskrivs utförligare under rubriken Naturmark kring väg-
ar. Mellan stråken och naturmarken kring vägar ligger 
bebyggelseområden. I de fl esta av dessa områden fi nns 
planlagd naturmark som kan fylla en viktig funktion i 
den gröna strukturen trots att den inte ingår i ett utpekat 
stråk. Det kan röra sig om gröna luckor i bebyggelse-
strukturen, viktiga för närrekreationen i området. Det 
kan också röra sig om gröna smitvägar genom områden 
mellan olika utpekade stråk. Vissa områden är helt eller 
delvis obebyggda och saknar planlagd naturmark. Ge-
mensamt för dessa områden är att de ligger i närheten av 
Färjestadens tätortsgränser och kan vara intressanta att 
ta i anspråk vid en tätortsutveckling. Områdena beskrivs 
utförligare under rubriken Områden.
Med förelagen grönstruktur kan kommunen försäkra sig 
om en god och jämnt fördelad grönytefaktor. Enbart ett 
fåtal hushåll har längre än 300 meter till ett samman-
hängande grönområde som är över en hektar och där ing-
en invånare har längre till ett mindre grönområde.

Avsaknaden av landmärken som kan utgöra naturliga mö-
tesplatser och som underlättar möjligheten att orientera 
sig i Färjestaden är påtaglig. Fler platser med stark identi-
tet och tydligt uttryck behövs. Utpekade knutpunkter kan 
fungera som landmärken och kommunen ska arbeta för 
att stärka och accentuera dessa.

Kommunen vill i mesta möjliga mån behålla trädrader 
och trädridåer eftersom dessa fyller en funktion som 
rumsbildande element och skydd för vind. Stora och 
gamla träd ska alltid skyddas i mesta möjliga mån för att 
bidra till återväxten i trädbeståndet. En annan viktig as-
pekt med att spara stora träd är att askskottssjukan är på 
väg att radera ut en betydande del av kommunens stora 
träd. Ädellövträd ska generellt prioriteras högre än trivi-
allövträd och barrträd. Önskemål om nertagning av träd 
på kommunal mark ska alltid ställas till kommunen.

Kommunen ska se över möjligheten att avyttra mark för 
försäljning. Prioriterade områden för avyttring är smala 
remsor utan större betydelse för allmänheten och områ-
den som saknar strategisk betydelse för utvecklingen av 
grön- och blåstrukturen i Färjestaden, förutsatt att de inte 
fyller väsentliga samhällsfunktioner, till exempel VA, 
fjärrvärme, el eller fi ber.

Ekosystemtjänster samhället kan erhålla med föreslagen 
grönstruktur är:

 -Reglerande: luftrening, pollinering, 
klimatreglering, fröspridning, bullerdämpning, 
koldioxidbindning
 -Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv, estetiska 
värden, sociala relationer, undervisning 
och kunskap, tysta områden, vetenskapliga 
upptäckter, inspiration, turism, symbolik och 
andlighet
 -Stödjande: fotosyntes, bildning av jordmån, 
biologisk mångfald

Trädridåer utmed cykelväg i östra Färjestaden
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Blåstruktur
Dagvattenhanteringen ska i huvudsak lösas med öppna 
system i utpekade stråk. Öppna dagvattensystem har en 
större möjlighet att omhänderta mycket vatten från kraf-
tiga regn utan att riskera skador för samhället. Om dessa 
förläggs i gröna stråk fi nns möjlighet att skapa mång-
funktionella ytor som inte tar skada av att översvämmas. 
I öppna dagvattenlösningar fi nns också större möjlighe-
ten att rena och fördröja dagvatten.

Avskärande öppna dagvattensystem i öster och i väster 
föreslås. Föreslaget dagvattensystem i öster ligger inte i 
ett utpekat stråk utan löper genom det mosaikartade od-
lingslandskapet. Diken och dammar behöver här anpassas 
efter befi ntliga strukturer i kulturlandskapet. Kommunen 
har inte rådighet över denna mark, men ett sammanhäng-
ande ostligt dagvattensystem kan fördröja näringsrikt 
vatten från odlingslandskapet och förhindra att vattnet tar 
sig in i tätortens ledningssystem och vidare ut i Kalmar-
sund. I detta system behöver reningen i första hand riktas 
in på näringsämnen. Småvatten som kan fungera som 
lekvatten för groddjur behöver skapas vid sidan av rena 
bevattningsdammar för uttag av vatten för bevattning. 
Föreslaget dagvattensystem i väster behöver rikta rening-
en till de ämnen som uppstår i samhället så som partiklar 
och tungmetaller. Vattenspeglar är viktiga för att kunna 
skapa attraktiva platser för passiv och emotionell rekre-
ation. Vissa platser med stående vatten kan med fördel 
utformas så att det är möjligt och enkelt att hämta vatten 
för bevattning. 
Nya dämmen, dammar och våtmarker föreslås längst 
Kuststråket i de punkter där dagvatten från kommunens 
ledningsnät inte har kunnat renas tillräckligt högre upp i 
systemet.

Befi ntliga utjämningsmagasin bör omformas så att rening 

av dagvatten kan ske.
Dagvattensystemet ska i sin utformning anpassas efter 
den parkkaraktär som fi nns utmed systemet och den form 
av rekreation som sker på platsen. Det innebär att det 
i mer stadslika miljöer kan vara aktuellt med stensatta 
kanaler och tydligt defi nierade dammar. Inom områden 
med parkkaraktären allmänning kan svackdiken och 
översvämningsytor vara passande medan övriga parkka-
raktärer snarare behöver utformas som mer naturliga vat-
tensamlingar med dammar med stående vatten och diken 
som i sitt uttryck efterliknar bäckar. De massor som ge-
nereras i samband med utgrävning av dammar och diken 
kan med fördel återanvändas och läggas ut på ett sätt som 
ger intryck att vara en del av ortens naturliga topografi .

Under rubrikerna Stråk, Naturmark kring vägar och 
Områden fi nns riktlinjer för dagvattenanläggningar och 
behovet av dagvattenanläggningar och utformningen av 
dessa beskrivs mer ingående.

Ekosystemtjänster samhället kan erhålla med föreslagen 
blåstruktur är:

 -Försörjande: vatten till bevattning
 -Reglerande: klimatreglering, vattenrening
 -Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv, estetiska 
värden, sociala relationer, undervisning 
och kunskap, tysta områden, vetenskapliga 
upptäckter, inspiration, turism, symbolik och 
andlighet
 -Stödjande: bildning av jordmån, biologisk 
mångfald, vattnets kretslopp

Blåstruktur i stadsmiljö. Exempel från Augustenborg.
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Rekreation
Med stöd i analyser av parkkaraktärer enligt Grahns 
metod och i samrådsprocessen med Grönstrukturplan 
Färjestaden har ett antal viktiga rekreationsstråk och 
rekreationsområden pekats ut. De fl esta av dessa ligger 
inom de utpekade stråken Kuststråket, Flödesstråket, 
Friluftsstråket och Salamanderstråket. Naturmark utmed 
Färjestadens större vägar har också pekats ut som viktiga 
stråk, främst för aktiv rekreation. Inom några områden 
fi nns stråk som inte helt sammanfaller med föreslagna el-
ler identifi erade grönstråk men som ändå fyller en viktig 
funktion för ett sammanhängande nät av vägar och stigar 

för den aktiva rekreationen. 
Kommunen vill prioritera och tillgängliggöra strategiskt 
belägna områden och stråk genom att tydliggöra skötsel-
nivån i dessa. Det betyder inte alltid att skötselnivån be-
höver höjas eller förändras, utan att kommunen behöver 
ta fram en strategi för hur dessa områden och stråk ska 
skötas. Generellt fi nns ett behov av ökade resurser för 
Färjestadens grönyteskötsel för att på så vis skapa mer 
attraktiva miljöer för boende, besökare samt för ortens 
fl ora och fauna.
Möjliga passager och genomfartsvägar som ska kunna 
användas för aktiv rekreation behöver tydliggöras och 

Väl tilltagna grönstråk kan rymma flera olika parkkaraktärer och olika former av rekreation. Exempel från Malmö Stad.
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förstärkas för att öka tillgängligheten för allmänheten. 
Utformning och utbredning av dessa stråk är viktig för att 
inte området ska upplevas som privat. En tumregel skulle 
kunna vara att ett grönområde för aktiv rekreation behö-
ver vara ca 20 meter brett, något som dock avgörs från 
fall till fall beroende på förutsättningar.
Alla grönytor inom tätorten bör kunna klassas efter 
Grahns parkkaraktärer så att skötseln kan anpassas efter 
karaktären och användningen av grönytan.

Artrika miljöer i tätorten ska tas till vara och skötseln 
kan med fördel anpassas så att förutsättningar för att 
skapa och utveckla artrika miljöer ökar. Grönyteskötseln 
behöver i dessa miljöer riktas in på att skapa fl erskiktade 
bestånd med olika åldrar. Flerskiktade träd- och buskbe-
stånd med en spridning avseende ålder och karaktär på 
vegetationen, skapar förutsättningar för biologisk mång-
fald och en skyddad miljö för växter, djur och insekter. 
Övergångszoner mellan olika biotoper och naturtyper 
ska främjas och prioriteras i skötseln för att skapa förut-
sättningar för biologisk mångfald och för emotionell och 
kreativ rekreation. Viss andel död ved kan tillåtas att stå 
eller ligga kvar för att ytterligare stärka förutsättningarna 
för en hög biodiversitet. Dammar fungerar också för att 
ge förutsättningar för biologisk mångfald samtidigt som 
de skapar miljöer som fungerar väl för emotionell och 
kreativ rekreation. Artrika miljöer kan med fördel utveck-
las i Salamanderstråket, Friluftsstråket och i Kuststråket i 
samband med anläggandet av planerat kustskydd.

Rofyllda miljöer är viktiga även i tätortsnära områden. 
De rofyllda områden som fi nns ska i mesta möjliga mån 
förstärkas och utvecklas i sin karaktär. Ett sätt att göra 
det på kan vara att ytterligare innesluta och skärma av 
dem visuellt från intilliggande störningar, detta kan med 
fördel uppnås genom att arbeta med vegetation. 
Rofyllda miljöer behöver utvecklas i Kuststråket. Det är 
också viktigt att skapa rofyllda miljöer inne i samhället 
där tätortens invånare har utrymme att ägna sig åt passiv 
rekreation.

Allmänningar belägna i delar av Färjestaden med en 
begränsad andel grönytor kan komma att behöva beva-
ras för aktiv rekreation och utvecklas för att om möjligt 
rymma fl er parkkaraktärer för att möjliggöra fl er sorters 
rekreation. 

Det fi nns en brist på formella platser för samvaro i tätor-
tens gröna områden. Spridningen av dessa platser är näs-
tan obefi ntlig och begränsas till en liten del av samhället. 
Fler platser skulle kunna ha potential för att utvecklas 
till platser för samvaro, till exempel Färjeparken i Flö-
desstråket.
En stadspark med botanisk trädgård föreslås skapas i 
Flödesstråket. En stadspark bör ha parkkaraktärerna sam-
varo och kultur och historia. Läget ska vara strategiskt i 
anslutning till majoriteten av ortens fl erbostadshus. En 
sådan åtgärd kommer dock att kräva att ytterligare resur-
ser avsätts för såväl anläggningsskede som kontinuerlig 
skötsel.

Skogsstig i östra Färjestaden.
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Den känsla av rymd som kan upplevas på fl era håll i 
Färjestaden är viktig att bevara och förstärka. Befi ntliga 
grönytor som ger denna upplevelse bör bevaras och yt-
terligare områden med rymd ska eftersträvas genom att 
öppna upp gläntor i befi ntliga vegetationsområden. Kust-
stråket och odlingslandskapet i öster har stor potential att 
rymma parkkaraktären rymd.

Visten ska bevaras och tillåtas växa fram naturligt. De 
visten som har växt fram naturligt genom att de boende 
i närområden nyttjat vistet, den formella skötseln av un-
derordnad betydelse och kan gärna vara extensiv. 

Det fi nns en stor potential att stärka och lyfta fram platser 
som har stark kulturell och historisk anknytning. Detta 
kan bland annat göras genom information och tydliggö-
rande av befi ntliga strukturer. För att öka områden med 
parkkaraktären samvaro och kultur och historia fi nns en 
vision om att skapa en park eller större yta med högt pri-
oriterad skötsel. En sådan åtgärd kommer dock att kräva 
att ytterligare resurser avsätts för såväl anläggningsskede 
som kontinuerlig skötsel. I Salamanderstråket norr om 
Storgatan fi nns stora möjligheter att låta kulturlandska-
pets strukturer skapa områden med parkkaraktären kultur 
och historia.

Områden med vild karaktär ska framförallt utvecklas i 
Friluftsstråket, Salamanderstråket och Kuststråket. I cen-
trala delar av tätorten kan områden med karaktären vild 

Åkerväg i östra odlingslandskapet.

med fördel minskas något och utvecklas för att skapa en 
mer varierad utemiljö med fl era karaktärer. Vilda områ-
den i balans är viktiga att bevara. 

Under rubrikerna Stråk, Naturmark kring vägar och 
Områden fi nns riktlinjer för rekreationsstråk och rekre-
ationsområden och utformningen av dessa beskrivs mer 
ingående.

Ekosystemtjänster samhället kan erhålla med föreslagna 
åtgärder för rekreationen i tätorten är:

 -Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv, estetiska 
värden, sociala relationer, undervisning 
och kunskap, tysta områden, vetenskapliga 
upptäckter, inspiration, turism, symbolik och 
andlighet
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Naturvärden
Kommunen ska sträva efter att bevara och i den mån det 
är möjligt höja den biologiska mångfalden i tätorten. I 
samband med detaljplaneläggning ska inventering göras 
för att identifi era värdefulla träd och grönområden. Vär-
defulla träd och dess rotzoner ska skyddas i detaljplaner, 
rotzonen brukar beräknas med ett avstånd av minst 15 
gånger stamdiametern. Även döda träd är viktiga att be-
vara.

Kommunen vill speciellt värna och skydda de arter som 
fi nns utpekade i artskyddsförordningen. För att kunna ut-
öka potentiella livsmiljöer för till exempel groddjur fi nns 
ett behov av att skapa öppna vattenytor. Dammar ska ses 
som en tillgång i för orten, såväl för människors rekrea-
tion som för mångfalden av växter och djur. Utformning-
en är viktig i samband med anläggandet av dammar och 
försiktighet vid schaktning av jordmassor ska generellt 
råda. 
Genom att identifi era värdefulla träd och skydda och 
bevara framförallt ekar kan viktiga livsmiljöer för en 
mängd arter, som till exempel ekoxe, sparas. 
Mindre hackspett gynnas av en mosaik av olika lövträd, 
med inslag av äldre träd och död ved. Framför allt bör 
äldre lövträd, döda stammar och stubbar lämnas stående. 
Fuktiga miljöer är viktiga för denna markörart. Sumpsko-
gar i och omkring tätorten behöver bevaras för arten ska 
ha tillräckligt med goda livsmiljöer.
En fortsatt exploatering kring kända förekomster av 
långbensgroda och större vattensalamander kan äventyra 
den lokala bevarandestatusen. Det är viktigt att bevara en 
sammanhängande grönstruktur mellan sannolika över-
vintringsområden och lekvatten. Vid detaljplanearbete 
inom område som berörs av artskyddsutredningen för 
groddjur måste hänsyn tas till groddjuren. I samband med 
eventuell detaljplan bör artskyddsutredningen uppdateras, 
för att svara på om gynnsam bevarandestatus äventyras. 
Utformningen och utbredningen är viktigt för att ett grön-
stråk ska fylla sin funktion av spridningskorridor för fl ora 
och fauna. En väl fungerande spridningskorridor bör vara 
mellan ca 20 – 30 meter bred, något som avgörs från fall 
till fall beroende på art och förutsättningar. 

För att skapa områden med större biologisk mångfald och 
en mer dynamisk och estetiskt tilltalande struktur kan 
vissa av kommunens kortgräsytor med fördel ställas om 
till höggräsytor där man istället för att klippa hela ytan, 
klipper kantzoner, gångstråk, siktstråk och skapar platser 
av kortgräs som ringas in av kringliggande långgräsyta. 
Långgräsytor tillåter att gräs och blommor växer upp. 
På vissa långgräsytor kan även mindre buskar och träd 
tillåtas komma upp. Idealet är att på sikt kunna skapa 
ängsytor på vissa av kortgräsytorna för att öka förutsätt-
ningarna för biologisk mångfald .
Genom att rikta grönyteskötseln kan fl erskiktade träd- 
och buskbestånd med en spridning avseende ålder och 
karaktär på vegetationen skapas. Övergångszoner mellan 
olika biotoper och naturtyper behöver också prioriteras 
för skötsel. Områden som dessa ger förutsättningar för 

biologisk mångfald och en skyddad miljö för växter, djur 
och insekter. Viss andel död ved kan tillåtas att stå eller 
ligga kvar för att ytterligare stärka förutsättningarna för 
en hög biodiversitet.

Grönstrukturplan Färjestaden pekar ut områden där 
fördjupade naturvärdesinventeringar och artskyddsut-
redningar kan komma att behövas vid en förtätning av 
Färjestadens tätort.
De områden som bedöms ha utpekade naturvärden be-
höver utredas vidare för sina naturvärden i samband med 
eventuell detaljplaneprocess. 
De arter som omfattas av artskyddsförordningen är ex-
tra betydelsefulla att utreda i samband med eventuella 
exploateringar. De fynd som redan har gjorts och som 
markeras i kartan ger en indikation på var mer fördjupade 
utredningar kan komma att krävas och var åtgärder bör 
vidtas för att främja livsmiljöerna och spridningsmöjlig-
heterna för dessa arter.
Utpekandet av värdefulla stråk innebär att spridnings-
förutsättningarna för olika arter kan vara fortsatt gynn-
samma i Färjestaden. Vid planering av åtgärder för att 
utveckla stråken behöver hänsyn tas till befi ntliga natur-
värden. Salamanderstråket, syftar särskilt till att gynna 
den biologiska mångfalden. 

I de fall värdefull naturmark tas i anspråk behöver kom-
munen ställa krav på kompensationsåtgärder. Sådana 
kompensationsåtgärder kan vara att anpassa befi ntliga 
utjämningsmagasin så att de kan fungera som lekvatten 
för groddjur. Om en befi ntlig stenmur eller ett befi ntligt 
röse behöver tas bort eller minskas kan stenar användas 
för att bättra på eller förlänga stenmurar eller rösen som 
ska bevaras eller för att bygga upp strukturer i anslut-
ning till potentiella lekvatten för groddjur för att skapa 
övervintringsplatser. Döda träd kan fl yttas för att skapa 
livsmiljöer för groddjur i anslutning till lekvatten. Be-
stånd av skyddsvärda växter kan omlokaliseras och om 
marklov ges för fällning av träd ska nya planteras eller 
närliggande träd med samma värde sparas.

Ekosystemtjänster samhället kan erhålla med föreslagna 
åtgärder på tätortens naturvärden är:

 -Reglerande: luftrening, pollinering, 
klimatreglering, vattenrening, fröspridning, 
koldioxidbindning
 -Kulturella: friluftsliv, hälsa, naturarv, estetiska 
värden, sociala relationer, undervisning 
och kunskap, tysta områden, vetenskapliga 
upptäckter, inspiration, turism, symbolik och 
andlighet
 -Stödjande: fotosyntes, bildning av jordmån, 
biologisk mångfald, vattnets kretslopp
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Stråk
För att skapa möjlighet till en tydlig och sammanhäng-
ande grönstruktur har fyra stråk med olika karaktärer och 
syften pekats ut. Dessa beskrivs under denna rubrik till-
sammans med riktlinjer och förslag på utveckling. 
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Kuststråket
Kuststråket omfattar i princip hela kusten utom själva 
hamnområdet. Det havsnära läget och den växlande ka-
raktären är betydande kvaliteter. 
Stråket ska dels tillgängliggöra havet för invånare och 
besökare i Färjestaden dels ska det fungera som en artrik 
övergångszon mellan land och hav. Till delar kommer 
det att behöva rymma ett kustskydd mot förväntade 
höga havsnivåer. Stora delar av kusten påverkas idag av 
utsläpp från tätortens dagvattennät. Utsläppspunkterna 
behöver studeras och åtgärdas för att få en mer hållbar 
dagvattenhantering. Dagvattenutloppen ska utformas för 
att möjliggöra att fi skarter vandrar upp i systemet för lek.

Norr och söder om nuvarande tätortsgränser omfattas 
stråket av strandskydd.
Ett potentiellt förorenat område fi nns på Talludden, Fär-
jestadens garveri. Verksamheten lades ner på 1870-talet.
Hela stråket ligger lågt i förhållande till Kalmarsund.

Lägst i söder består stråket av varierad skog med allt från 
renodlade planterade granskogsområden till fl erskiktad 
öppen ädellövskog. Stora delar av området består av 
grova träd, främst ek och asp. Flera hålträd och mycket 
grova hässlen förekommer. Mot hamnen norrut glesas 
träden ut och runt hamnen består stråket av kortgräsytor 
och sand. Granudden används idag som parkeringsyta 
och som aktivitetsyta för aktiv, kreativ och passiv rekre-
ation. Norr om hamnen ökar mängden träd igen ju längre 
från hamnen stråket sträcker sig. Strax norr om hamnen 
ligger dämmet, som i huvudsak är öppet med gräs- och 
vassytor. Längst i norr består stråket av fl erskiktad öppen 
ädellövskog. 
I analysen gjord enligt Lynch är hela sträckan utpekat 
som grönstråk. Knutpunkter har identifi erats där Frilufts-
stråk, Salamanderstråk och Flödesstråk leder ut i Kust-
stråket. 
I stråket fi nns ett antal befi ntliga öppna diken och utlopp 
av dagvatten från tätorten. Den översvämningskartlägg-
ning som är gjord omfattar stora delar av stråket och fl era 
områden riskerar att översvämmas vid höga fl öden. I 
stråket fi nns en stor mängd utlopp för dagvatten varav ett 
kommer från dämmet. På grund av de näringsämnen som 
transporteras med dagvattnet till dämmet tenderar dam-
marna att växa igen.
Flera parkkaraktären enligt Grahn har identifi erats i Kust-
stråket. Den artrika karaktären har identifi erats i söder i 
mötet med Friluftsstråket. Områden med den rofyllda ka-
raktären är jämnt spridd utmed hela stråket. Parkkaraktä-
ren allmänning har identifi erats i stråkets södra del, bland 
annat vid Granudden och vid badplatsen strax söder om 
hamnen har parkkaraktären samvaro identifi erats. Stora 
områden med karaktären rymd fi nns utpekade utmed hela 
Kuststråket. Karaktären vild är främst identifi erad i strå-
kets norra och södra delar. 
Stora delar av stråket är tillgängligt för aktiv rekreation i 
och med att delar av den så kallade Färjkarlsleden fortfa-
rande är framkomliga.
Enligt översiktliga naturvärdesinventeringar har Kust-

stråket höga naturvärden i norr och söder. Även i de delar 
där stråket inte har inventerats fi nns höga naturvärden, 
framförallt i områden med grova träd och stor andel död 
ved. Höga naturvärden fi nns kvar på grund av tidigare 
beteshävd. I norr och söder fi nns värdefulla träd utpe-
kade i Länsstyrelsens trädinventering. Fynd av samtliga 
markörarter, mindre hackspett, ekoxe och groddjur fi nns 
i stråket.

Den befi ntliga grönstrukturens skiftande täthet är en till-
gång.
Dammar behöver skapas för att rena och fördröja dag-
vattnet innan det når ytvattenförekomsten Kalmarsund. 
Dammar bör utformas som en naturlig vattensamling där 
vatten blir stående större delen av året. Slänter ska anpas-
sas för att klara säkerheten vid dammen. Utlopp kan med 
fördel utformas så att lekande fi skarter gynnas.
Möjligheter för aktiv rekreation ska anpassas efter den 
befi ntliga miljön och utformas snarare som en stig som 
kan användas dagtid utan belysning, eftersom belysning i 
området kan påverka den rofyllda och artrika karaktären 
negativt. I Kuststråket behöver också platser för kreativ, 
emotionell och passiv rekreation skapas.
Befi ntliga naturvärden är en stor tillgång för stråket. Att 
möjliggöra för bete utmed stråket skulle innebära att na-
turvärdena kan bevaras.

Inom Kuststråket fi nns ett uppdrag på att ta fram ett plan-
program för utveckling av Runsbäcks kustområde. 
Inom Kuststråket planerar kommunen för ett kustskydd. 
Kustskyddet ska utformas med hänsyn till stråkets natur-
värden och anpassas för att upplevas som en del av den 
befi ntliga karaktären. Planerat kustskydd innebär att möj-
ligheten för aktiv rekreation ökar. 
Vid förtätning och eventuell byggnation av kuststråket 
behöver påverkan på strandskyddets syften och dagvatten 
utredas

Riktlinjer:

- Fokus: Strandskyddets syften
- Sekvensen av täthet och öppenhet ska 

bevaras. Skogsbevuxet i norr och söder. 
Glesnar närmare centrum. Öppet runt 
hamnen.

- Utsläppspunkter ska samordnas i dammar för 
fördröjning och rening.

- Dagvattenanläggningar ska anpassas efter 
stråkets skiftande karaktär.

- Dagvattenutsläpp ska utformas för att gynna 
lekande fi skar.

- Kommunen ska sträva efter tillgänglighet 
utmed hela stråket.

- Stråkets skiftande karaktärer ska bibehållas 
och förstärkas. Vild, artrik och rymd i norr 
och söder. Samvaro och visten centralt.

- Rekreationen ska främst vara aktiv i norra 
och södra delarna. Ju närmare centrum desto 
fl er platser för passiv, kreativ och emotionell 
rekreation.
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- Tillgängligheten ska säkras med grusade 
gångstigar. Belysning och asfalt ska 
undvikas.

- Skötsel ska anpassas efter befi ntliga 
naturvärden.

- Bete kan med fördel tillåtas.
- Skötselintensiteten kan vara låg i norra och 

södra delarna och öka i intensitet närmare 
centrum.

- De kustnära lövskogarna ska prioriteras för 
sina höga natur- och upplevelsevärden.

- Områden med grova träd och stor andel död 
ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- På platser där ek och gran växer tillsammans 
fi nns behov av att utreda om det går att rensa 
bort gran då dessa annars riskerar att kväva 
ekar och andra ädla lövträd.

- Potentiellt förorenat område ska utredas vid 
anläggning av dagvattenanläggning eller 
lekplats.

- Kustskydd ska anpassas efter stråkets 
skiftande karaktär och för att bibehålla och 
skapa naturvärden.

- I samband med eventuella exploateringar 
i kustnära lövskogar ska inventering alltid 
göras för att säkerställa bevarandet av 
befi ntliga naturvärden.

- Vid förtätning behöver påverkan på 
strandskyddets syften utredas.

Flödesstråket
Flödesstråket förslås mellan Äppelvägen i öster och 
Kuststråken i väster. Stråket är delat i en ostlig och en 
västlig del. I den östra delen ingår Färjeparken, Sjöbergs-
hage och Tallhöjden. I den västra delen, ingår de befi ntli-
ga grönytorna Skansenparken och Sjöbergs äng i söder. I 
den norra sträckningen behöver grönytor utvecklas.
Flödesstråket ska i stort anpassas till människans behov 
av rekreation och vara iordningställt och välstädat. Strå-
ket kommer kräva en hög skötselintensitet. Karaktärer-
na kan med fördel växla genom stråket på ett sätt som 
uppmuntrar olika former av rekreation. Särkilt i större 
områden utmed stråket kan en sekvens av karaktärer vara 
välgörande. I områden med höga naturvärden, viktiga för 
utpekade markörarter, behöver skötsel och rekreations-
möjligheter dock anpassas för att naturvärden och arter-
nas möjlighet till fortlevnad inte äventyras.

Ett potentiellt förorenat område fi nns strax söder om 
Ölands köpstad, Håkanssons åkeri. Verksamheten är ned-
lagd och markföroreningarna är till viss del utredda.

En viktig del av stråket är Sjöbergs hage och Tallhöjden. 
Större delen av området är skogsbevuxet med blandskog. 
En del är relativt blöt och bevuxen med ett bestånd av 
klibbal. Kring fotbollsplanen Tallhöjden är skogen sna-
rare av ädellövskaraktär. I anslutning till fotbollsplanens 
södra del fi nns en anläggning för friidrott. Idrottsfören-

ingarna är trångbodda och kommunen ser över möjlighe-
ten att omlokalisera idrottsanläggningarna. Området sö-
der om Ladan har en halvöppen karaktär med något lägre 
naturvärden, främst växer här björk och asp. I södra de-
len utmed Järnvägsgatan växer huvudsakligen ekar under 
vilka det är ganska öppet. I den sydvästra delen av stråket 
utgör Skansenparken ett trädbevuxet fornlämningsområ-
de med parkkaraktär. Sjöbergsäng och Granudden består 
av större kortgräsytor. 
Ett antal diken fi nns vid Sjöbergshage och Tallhöjden. 
Vid Tallhöjden fi nns också och en bevattningsdamm för 
bevattning av fotbollsplanerna. Enligt översvämnings-
kartläggning är det mycket stora risker för översvämning 
vid större regn i större delen av stråket. Söder om Ladan 
är marken något högre och området är förskonad från 
ansamlingar av stora vattenmängder.  
Vid Tallhöjden har parkkaraktären allmänning identifi e-
rats. Samvaro har identifi erats söder om Ladan, vid bou-
lebanorna. Parkkaraktären rymd har identifi erats i ek-om-
rådena vid Tallhöjden och Sjöbergshage. Ett område 
med parkkaraktären viste fi nns söder om Ölands friskola. 
Skansenparken och dammen vid Äppelboendet har 
identifi eras med karaktären kultur och historia och Al-
sumpskogen med karaktären vild. De östra och sydvästra 
delarna av stråket används fl itigt för aktiv rekreation och 
till viss del passiv och kreativ rekreation. Skansenparken 
ska enligt detaljplan vara tillgängligt för allmänheten 
men upplevs tillhöra verksamheten Hotel Skansen och 
därmed tillgängligt enbart för deras gäster. Alsumpsko-
gen är ett naturområde i balans och saknar därmed be-
hov av skötsel. Skötselintensiteten i Färjeparken är hög. 
Längs gång- och cykelvägar och stråkets kortgräsytor 
klipps gräset regelbundet. Delar av Skansenparken har en 
hög skötselintensitet. Dessa delar sköts av Hotel Skansen 
som är markägare. I övriga delar av stråket är skötselin-
tensiteten låg.
Enligt naturvärdesinventering vid Tallhöjden och Sjö-
bergshage fi nns här höga naturvärden framförallt i al-
sumpskogen. Alsumpskogen är viktig för markörarten 
mindre hackspett. Stora delar är ek-områden med visst 
eller påtagliga naturvärden. Utmed gång- och cykelvägen 
i öster fi nns en jätteek med en stamdiameter på över tre 
meter. Generellt i området fi nns förhållandevis dåligt 
med död ved. För övriga delar av Flödesstråket är ingen 
naturinventering gjord. 

Stråket är strategiskt viktigt för att skapa ett samman-
hängande stråk och minska upplevelsen av bristande 
grönstruktur i centrala delar av Färjestaden.
Stråket har potential att avhjälpa framtida översväm-
ningsproblem. Behovet av att skapa anläggningar för 
hantering av dagvatten är stort. Dagvattensystemet ska 
anpassas efter områdets parkkaraktärer och utformas som 
öppna lösningar med vattenspeglar som både renar och 
fördröjer dagvattnet. Dagvattenanläggningar ska utfor-
mas så att alsumpskogen inte riskerar att dräneras.
Det strategiska läget mitt i Färjestaden gör att stråket har 
stor potential att utvecklas till ett central park- och rekre-
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ationsområde för fl era olika formers rekreation i samhäl-
let. I det fall en omlokalisering av Idrottsanläggningarna 
är möjlig kan Flödesstråket ytterligare utvecklas till en 
central park. Tre områden fi nns utpekade som utred-
ningsområde för idrottsanläggningarna. Två i område 6 – 
Möllstorps odlingslandskap och två inom Friluftsstråket. 
Kommunen fortsätter dialogen med Hotel Skansen för att 
tillgängliggöra Skansenparken och skapa ett rekreations-
stråk som kopplar samman Kalmarsund via Sjöbergs äng 
och Skansen med dämmet. I stråket är det viktigt att ord-
na platser för passiv och emotionell rekreation.
Parkkaraktären i västra delen av området har stor potenti-
al att utvecklas till ett område för samvaro, främst under 
sommarmånaderna. Parkkaraktären kultur och historia 
ska stärkas i Skansenparken.

Det pågår ett detaljplanearbete för att utreda möjligheten 
för bostadsbyggande söder om Ladan. I det pågående 
arbetet med planprogram Färjestaden föreslås möjlighe-
ten att skapa ett grönt stråk som knyter samman Skansen-
parken med dämmet. Planer fi nns på att bebygga delar av 
Sjöbergs äng.
Förtätning inom stråket ska ske med stor försiktighet. I 
samband med att man utvecklar området ska befi ntliga 
karaktärer tas till vara, större uppvuxna träd ska bevaras 
och alsumpskogsbeståndet ska skyddas och bevaras i sin 
helhet för att säkra livsmiljöer för mindre hackspett. 
På grund av många och i vissa fall motstående intressen 
behöver befi ntlig naturmiljö, planerad bebyggelse, plane-
rad friidrottsanläggning och behovet av dagvattenhante-
ring vara föremål för fördjupade utredningar.

Riktlinjer:

- Fokus: Människans njutning.
- Stråket ska innehålla en stadspark med stor 

artrikedom.
- Dagvattenanläggningar ska vara välordnade 

och tydligt defi nierade. I områden med höga 
naturvärden ska dagvattenanläggningar 
anpassas efter naturvärdena på platsen.

- Karaktärerna ska främst vara samvaro, artrik 
och kultur och historia.

- Stråket ska ta tillvara och framhäva stråkets 
kulturhistoriska element.

- Skötselintensiteten ska generellt sett vara 
hög.

- Skötsel ska anpassas efter befi ntliga 
naturvärden

- Stråket ska innehålla rikligt med platser för 
emotionell och passiv rekreation.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst ek 
och blommande träd.

- Områden med grova träd och stor andel död 
ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- Alsumpskogbeståndet ska skyddas och 
bevaras i sin helhet.

- Potentiellt förorenat område ska utredas vid 
anläggning av dagvattenanläggning eller 
lekplats.

- Vid förtätning behöver naturmiljö, påverkan 
på markörarter och dagvattenhantering 
utredas.

Friluftsstråket
Friluftsstråket föreslås i två delar. Den södra delen 
sträcker sig längs med Kuststråket i söder för att sedan 
följa tätorten i en vid båge upp mot Storgatan. Både söder 
och norr om Färjestadens industriområde skjuter stråket 
in i tätorten. Den norra delen sträcker sig från Kuststråket 
strax söder om Färjestadens avloppsreningsanläggning, 
förbi Möllstorps läge och vidare norrut parallellt med 
Kuststråket.
Stråket föreslås utvecklas till ett tätortsnära Friluftsom-
råde. Bredden på stråket kan variera men det behöver 
fi nnas tillräckligt med stora områden som kan erbjuda 
upplevelsen av att vistas i en skog långt borta. I skogen 
rör vi människor oss på naturens villkor på slingrande sti-
gar och äter matsäck på kullfallna träd och större stenar. 
Stråket kan med fördel utvecklas med karaktärerna vild, 
viste och rymd.

Biotopskyddsområde, äldre naturskogsartade skogar med 
ädellövskog, ligger öster om Färjestadens industriområ-
de.

Stora delar av stråket består av blandskog med inslag av 
ekskogar och sumpskog. Trädbeståndet är äldre och ger 
på många ställen en känsla av att befi nna sig i ett större 
skogsområde. Söder om Färjestadens industriområde 
fi nns bland annat motionsspår och en större klippt gräsyta 
i form av en hög kulle som vintertid fungerar som pul-
kabacke. Vegetationen kring motionsspåret är fl erskiktad 
blandskog. Mellan Runsbäcksvägen och Järnvägsgatan 
består stråket av mosaikartat odlingslandskap.
Ett fl ertal öppna diken och ett par mindre dammar fi nns i 
stråket. Översvämningskartläggningen omfattar delar av 
stråket. I dessa delar är det viss, till stor risk att marken 
översvämmas vid större regn. 
Parkkaraktär har identifi erats som artrik, vilt och rymd 
framförallt i stråkets möte med Kuststråket i söder men 
även öster om Svampområdet. Ett par platser i anslutning 
till bebyggelsen i Svampområdet har identifi erats som 
viste. I stråkets östra delar fi nns ett rikt nät av stigar och 
vägar för aktiv rekreation i och med motionsspåret som 
till viss del är upplyst. Pulkabacken erbjuder möjlighet 
för aktiv och kreativ rekreation. Passiv och kreativ re-
kreation förekommer främst inom områden för visten i 
anslutning till bebyggelsen. 
Inom området fi nns habitat för samtliga markörarter och 
fynd av groddjur, ekoxar och mindre hackspett har no-
terats. Enligt naturvärdesinventering återfi nns här stora 
område med höga naturvärden i söder och i norr. Od-
lingslandskapet och skogsområdet mellan Järnvägsgatan 
och Storgatan är inte inventerat. I Skogsområdet fi nns ett 
biotopskyddsområde.
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Kommunen har endast rådighet över en liten del av strå-
ket. 

Vid en utvidgning av Färjestadens är det viktigt att beva-
ra ett bredare grönt stråk med större områden för att ska-
pa en sammanhängande grönstruktur och väl fungerade 
spridningskorridorer för fl ora och fauna. 
Stråket kan komma att fylla en viktig funktion för dag-
vattenhanteringen i tätorten. Ett större avskärande dike 
kan med fördel anläggas i linje med befi ntliga strukturer 
för att förbättra miljökvalitetsnormerna för ytvattenfö-
rekomsten Kalmarsund, men också för att förbättra dag-
vattensituationen i Färjestadens tätort. Dagvattenstråket 
ska anpassas efter områdets karaktär och småvatten som 
kan fungera som lekvatten för groddjur kan med fördel 
skapas. Nedanför pulkabacken norr om Grövlegatan pla-
neras för en fördjupning som skulle kunna fungera för 
fördröjning och rening av dagvatten. En ändring av topo-
grafi n skulle skapa en mer tilltalande och dynamisk yta 
än den platta gräsmatta som fi nns idag. 
I Friluftsstråket behöver alla former av rekreation vara 
möjliga. I smalare partier bör fokus ligga på den aktiva 
rekreationen. I öster föreslås möjligheterna till aktiv 
rekreation stärkas ytterligare i och med utvidgning av 
befi ntligt motionsspår österut. Den motionsslinga som 
skapas kan gärna kompletteras med ytterligare stigar och 
möjliga genvägar genom området för den som har andra 
målpunkter än att ta sig runt på motionsslingan. Dammen 
mellan Färjestadens industriområde och Storgatan behö-
ver tillgängliggöras främst för passiv och aktiv rekrea-
tion.
Höga naturvärden ska beaktas vid all utveckling. 

Inom stråket, utmed Järnvägsgatan har kommunen pekat 
ut ett större utredningsområde för en möjlig omlokalise-
ring av Idrottsanläggningarna som nu ligger trångbodda 
vid Tallhöjden. Anläggandet av en Idrottsanläggning be-
höver anpassas till områdets naturvärden och kulturland-
skapets strukturelement.

Riktlinjer:

- Fokus: Friluftsliv i en skog långt borta.
- Stråket ska vara sammanhängande med 

bredden kan variera. 
- Viktigt att skapa och bibehålla större 

områden. 
- Dagvattenanläggningar ska anpassas efter 

stråkets skiftande karaktär.
- Karaktären ska främst vara artrik, rymd, 

visten och vild.
- Kulturlandskapets strukturer, såsom 

stenmurar och diken, ska bevaras.
- Skötselintensiteten ska vara låg, med 

punktinsatser vid visten.
- Skötsel ska anpassas efter befi ntliga 

naturvärden.
- Stråket ska rymma samtliga former av 

rekreation.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst ek 
och blommande träd.

- Områden med grova träd och stor andel död 
ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- Stråket innehåller utredningsområde för 
idrottsanläggning för främst friidrott och 
fotboll.

- Vid förtätning behöver människans behov av 
yta för friluftsliv, naturmiljö och dagvatten 
utredas.

Salamanderstråket
Salamanderstråket föreslås sträcka sig från Kuststråket i 
sydväst genom Färjestadens södra delar för att sedan leta 
sig upp genom bostadsområdet hållBARplats Järnvägs-
gatan, förbi dammen vid Äppelboendet och vidare norrut 
väster om svampområdet för att slutligen mynna ut i 
odlingslandskapet norr om Åkervägen. Stråket är på sina 
håll smalt och slingrar sig via befi ntliga grönområden. 
Stråkets sträckning är vald för att följa de fynd av grod-
djur som fi nns inrapporterade i tätorten. I stråket mellan 
Möllstorpsgatan och Åkervägen fi nns inga fynd inrappor-
terade men strukturen av täta stenmurar och rikligt med 
diken innebär goda livsmiljöer för groddjur och föreslås 
därför ingå i Salamanderstråket.
Groddjur och då främst salamandrar kräver mycket 
omväxlande miljöer för att trivas. De kräver dels vatten-
samlingar som torkar ut först långt in på sommaren för 
att kunna föröka sig, dels kräver de torra miljöer med 
stenmurar och rikligt med död ved för att kunna övervint-
ra. Detta är miljöer som gynnar ett fl ertal arter och syftet 
med stråket är i första hand att skapa förutsättningar för 
en rik biologisk mångfald där människor får röra sig på 
naturens villkor.

Naturmarken i stråket är mycket varierat, söder om 
Storgatan är till största del trädbevuxet. Här fi nns trivial-
lövskog med mestadels asp och björk tillsammans med 
inslag av gran och ädellöv. Utmed Södra Sandåsgatan 
fi nns en fl erskiktad vegetation och ett antal äldre ekar. 
Salamanderstråkets sträckning mellan Järnvägsgatan och 
Grövlegatan har genomgått en kraftig omvandling under 
senare år och de delar som ligger i direkt anslutning till 
Domherrevägen och Tryff elgatan har redan delvis tagits i 
anspråk. En trädbevuxen remsa med möjlighet till passa-
ge för allmänheten har lämnats öster om exploateringen. 
Söder om dammen vid Äppelboendet är vegetationen av 
ädellövskaraktär med hög andel ek. Norr om Storgatan 
består stråket i första hand av mosaikartad odlingsmark.
Den översvämningskartläggning som är gjord omfattar 
delar av stråket. På sträckan mellan Skogsgatan och Järn-
vägsgatan fi nns ett par nyanlagda utjämningsmagasin för 
dagvatten och enligt översvämningskartläggning är det 
stora risker för översvämning vid större regn utmed hela 
stråket. 
Parkkaraktären har identifi erats som kultur och historia 
vid dammen vid Äppelboendet och som rofyllt och viste 
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strax norr därom. Rymd har identifi erats för stråket norr 
om dammen och norr om Storgatan. Parkkaraktären har 
identifi erats i stråket väster om Svampområdet. Stråket 
används inte för rekreation i någon större utsträckning på 
grund av svårframkomliga, fl erskiktade skogsområden 
och i några få fall, privatisering av mark i smala områden 
mellan privatägda fastigheter. Norr om Storgatan saknas 
rekreationsmöjligheter i stråkets riktning. Kring dammen 
vid Äppelboendet fi nns ett populärt med svårframkomligt 
rekreationsstråk.
Inom stora delar av stråket fi nns viktiga livsmiljöer för 
groddjur. Flertalet fynd av groddjur har noterats. 

Delar av Salamanderstråket är inte utpekade som gröna 
stråk och kommunen ska i möjligaste mån öka upplevel-
sen av sammanhängande grönstråk genom hela Salaman-
derstråket.
Stråket är i sin helhet strategiskt betydelsefullt på grund 
av sitt läge, sin funktion och potential för fördröjning och 
rening av dagvatten. Ett inre ostligt avskärande dagvat-
tensystem förslås utmed Salamanderstråkets sträckning. 
Dagvattenhanteringen ska utformas så att fl er lekvatten 
för groddjur kan skapas och för att passa in i stråkets vil-
da parkkaraktär med slingrande diken och dammar. 
Den vilda parkkaraktären ska förtydligas och natur i ba-
lans bör eftersträvas för att minska skötselbehovet efter-
som maskiner kan störa känsliga arter och naturmiljöer. 
Om det fi nns utrymme kan andra karaktärer som främjar 
passiv rekreation skapas i identifi erade knutpunkter. 
Anläggningar såsom gångvägar ska bära karaktären av 
skogsstig och belysning ska undvikas. Vissa passager 
kan vara lämpligt att förtydliga. Vid Södra Sandåsgatan 
kan stråkets sträckning österut synliggöras för att visa på 
möjligheten att ta sig ut i odlingslandskapet. 
Skogsridåer och buff ertområde för spridning av arter ska 
bevaras. Stråkets sträckning mellan Järnvägsgatan och 
Grövlegatan ska vara så pass stort att både goda möj-
ligheter för biologisk mångfald och för aktiv rekreation 
ska rymmas eftersom sträckan utgör en strategiskt be-
tydelsefull koppling mellan bostadsområdena söder om 
Järnvägsgatan och Friluftsstråket med Grövleplan med 
pulkabacke och motionsspåret i norr. 

I Salamanderstråket fi nns två pågående detaljplaneupp-
drag som utreder möjligheten att bygga bostäder mellan 
Järnvägsgatan och Grövlegatan. I samband med plane-
ring för nybyggnation i stråket är det av avgörande bety-
delse att passager bevaras som är så pass brett att det kan 
trygga passagen för människor, spridningsmöjligheten för 
djur och växter och ett väl utbyggt dagvattensystem med 
stillastående vatten för att möjliggöra fl er lekvatten för 
groddjur och en utformning som knyter an till områdets 
vilda karaktär. Denna del av stråket är viktig att bevara 
för att skydda livsmiljön för olika groddjur, inte minst 
större vattensalamander. Exploatering utmed stråket kan 
störa konnektiviteten mellan arternas habitat. De utjäm-
ningsmagasin för dagvatten som fi nns idag skulle med 
fördel kunna dämmas för att förbättra spridningsmöjlig-
heten och utöka groddjurens livsmiljö.

Där stråket passerar Runsbäcksvägen, Järnvägsgatan, 
Storgatan och Åkervägen ska åtgärder för att trygga 
en trafi ksäker och tydlig övergång över vägen för både 
människor och djur skapas. På grund av många och i 
vissa fall motstående intressen behöver fördjupade ut-
redningar av möjligheten att hantera stora mängder dag-
vatten och trygga spridningskorridorer för djur, främst 
groddjur genomföras.

Riktlinjer:

- Fokus: Biologisk mångfald.
- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 

gynna lekande groddjur.
- Karaktären ska främst vara artrik och vild.
- Framförallt kreativ rekreation ska främjas.
- Tillgängligheten ska säkras med grusade 

gång- och cykelstigar. Belysning och asfalt 
ska undvikas.

- Rekreation ska anpassas för att främja den 
biologiska mångfalden.

- Kulturlandskapets strukturer, såsom 
stenmurar och diken, ska bevaras.

- Område i balans är att eftersträva för att 
minimera störning av maskiner.

- Skötsel ska anpassas efter befi ntliga 
naturvärden

- I större partier kan olika karaktärer, 
olika former av rekreation och olika 
skötselintensitet rymmas.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställda ek och blommande träd.

- Områden med grova träd och stor andel död 
ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- Vid förtätning ska påverkan på den 
biologiska mångfalden, naturmiljö och 
dagvatten utredas.
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Naturmark kring vägar
Längs tätortens större vägar fi nns omfattande ytor plan-
lagda för naturmark. Samtliga vägar är identifi erade som 
barriärer i analys enligt Lynch metod. Vägarnas karak-
tär och förutsättningar skiljer sig. Dessa beskrivs under 
denna rubrik tillsammans med riktlinjer och förslag på 
utveckling. 

Runsbäcksvägen
Naturmarken utmed Runsbäcksvägen utgörs av delvis 
fragmenterade trädbevuxna sträckor utmed vägen. Enligt 
naturvärdesinventering har södra delarna höga naturvär-
den och beskrivs som ett omväxlande parti med löv- och 
barrskog där grov solbelyst ek, asp, ask, sälg och hassel 
fi nns men där det saknas död ved i tillfredställande ut-
sträckning. I norr glesnar växtligheten och när vägen mö-
ter hamnen har den mer karaktär av stadsgata.
Diken kantar delar av vägen.
Friluftsstråket, Salamanderstråket och Flödesstråket kor-
sar vägen. I dessa korsningar är det extra viktigt att se 
över djur och människors möjlighet att korsa vägen.
Vegetationen ska bevaras som ridåer mellan väg och 
intilliggande bebyggelse så länge trafi ksäkerheten kan 
bibehållas. En fl erskiktad, olikårig och relativt tät grön-
ska i balans är eftersträvansvärd för att dels fungera som 
visuellt skydd för de boende, dels för att undvika allt för 
hög skötselbehov. Tillgängligheten för aktiv rekreation är 
god utmed vägen. De öppna vyerna ner mot Kalmarsund 
ska bevaras.

Riktlinjer:

- Vegetationsridåer mellan väg och bebyggelse 
ska bevaras.

- Brynkaraktären ska utvecklas.
- I de norra delarna kan gaturummet med 

fördel defi nieras av trädplanteringar öster om 
vägen.

- Väster om vägen ska kontakten med 
Kalmarsund bevaras, framförallt i norr.

- Rekreationsmöjligheterna ska bevaras.
- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst ek 

och blommande träd.
- Områden med grova träd och stor andel död 

ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- Blommande buskar minskar den visuella 
påverkan av vägen och ger förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 
bullerpåverkan utredas.

Järnvägsgatan
Naturmarken utmed Järnvägsgatan har i stort en bra 
struktur av uppvuxna träd och bryn innan kulturlandska-
pets mosaikartade odlingsmark tar över i öster.
Diken kantar delar av vägen.
Möjligheten till aktiv rekreation är god i de östra delarna 
är under utbyggnad i de västra.
Friluftsstråket, Salamanderstråket och Flödesstråket kor-
sar vägen. I dessa korsningar är det extra viktigt att se 
över djur och människors möjlighet att korsa vägen.
Vegetationen ska bevaras som ridåer mellan väg och 
intilliggande bebyggelse så länge trafi ksäkerheten kan 
bibehållas. En fl erskiktad, olikårig och relativt tät grön-
ska i balans är eftersträvansvärd för att dels fungera som 
visuellt skydd för de boende, dels för att undvika allt för 
hög skötselbehov. 

Riktlinjer:

- Vegetationsridåer mellan väg och bebyggelse 
ska bevaras.

- Brynkaraktären ska utvecklas.
- Karaktären rymd ska bevaras i öster.
- Kulturlandskapets strukturer ska bevaras, 

främst i de östra delarna.
- Rekreationsmöjligheterna ska bevaras.
- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst ek 

och blommande träd.
- Områden med grova träd och stor andel död 

ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- Blommande buskar minskar den visuella 
påverkan av vägen och ger förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 
bullerpåverkan utredas.

Äppelvägen
I norr består de västra grönytorna längs vägen av kort-
gräsytor med glest och sporadiskt planterade träd som 
övergår till äppelodlingar i höjd med Äppelboendet. Ut-
med Färjestadens industriområde saknas växtlighet som 
sluter gaturummet. Utmed vägens södra sträckning fi nns 
ett större, trädbevuxet naturområde väster om vägen. 
Området har identifi erats med parkkaraktären vild. Öster 
om vägens södra sträckning ligger ett nybyggt område 
med fl erbostadshus där de fl esta träden är nedtagna till 
följd av byggnationen.
Diken fi nns utmed delar av vägen.
I sydväst fi nns ett identifi era grönstråk med karaktären 
vild. Möjligheten till aktiv rekreation är god utmed den 
södra delen av vägen men i norr är sträckningen av gång- 
och cykelvägen svårorienterad.
Friluftsstråket och Salamanderstråket korsar vägen. I 
dessa korsningar är det extra viktigt att se över djur och 
människors möjlighet att korsa vägen.
Vegetationen ska bevaras som ridåer mellan väg och 
intilliggande bebyggelse i de sydvästra delarna. En 
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fl erskiktad och relativt tät grönska i balans är eftersträ-
vansvärd för att dels fungera som visuellt skydd för de 
boende, dels för att undvika allt för hög skötselbehov. 
Äppelodlingarnas glesa struktur ska bevaras och i nordost 
och sydost kan gaturummet med fördel slutas med träd- 
och buskplantering. Möjligheten till aktiv rekreation be-
höver förtydligas utmed norra delen av vägen.

Riktlinjer:

- Vegetationsridåer mellan väg och bebyggelse 
ska bevaras väster om vägen.

- Brynkaraktären ska utvecklas.
- I de norra delarna kan gaturummet 

med fördel defi nieras av träd- och 
buskplanteringar öster om vägen.

- Rekreationsmöjligheterna ska utvecklas, 
främst i de norra delarna.

- I de södra delarna ska partiet med karaktären 
vild bevaras.

- Område i balans ska eftersträvas i partier 
med karaktären vild för att minimera 
störning av maskiner.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Områden med grova träd och stor andel död 
ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- Blommande buskar minskar den visuella 
påverkan av vägen och ger förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 
bullerpåverkan utredas.

Åkervägen
Åkervägen går idag genom och på tvärs med det mosai-
kartade odlingslandskapets struktur. Diken löper utmed 
båda sidorna av vägen. Odlingslandskapet är identifi erat 
som rymd i analys enligt Grahn. 
Salamanderstråket korsar vägen. I denna korsning är det 
extra viktigt att se över djur och människors möjlighet att 
korsa vägen.
Väster om vägen är marken utpekad för bostäder i över-
siktsplanen och planprogram. Öster om vägen ska od-
lingslandskapet i stort bevaras.
Vid byggnation av bostäder utmed vägen är det viktigt 
att spara ett område som kan planteras med buskar och 
träd för att skapa en rygg mot bebyggelsen. Utmed västra 
sidan av vägen fi nns det utrymme för att låta svackdikena 
växa ut i dammar. Det är gynnsamt för det estetiska vär-
det, biologisk mångfald och för fördröjning och rening av 
dagvattnet.
Möjligheten för aktiv rekreation utmed stråket behöver 
säkras.

Riktlinjer:

- Vegetationsridåer mellan väg och bebyggelse 
ska fi nnas väster om vägen.

- Svackdikena utmed västra delen av vägen 
kan med fördel växa ut i dammar. Det är 
gynnsamt för det estetiska värdet, biologisk 
mångfald och för fördröjning och rening av 
dagvattnet.

- Karaktären rymd ska bevaras i öster.
- Kulturlandskapets strukturer ska bevaras 

utmed hela vägens sträckning.
- Rekreationsmöjligheterna ska utvecklas.
- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 

friställd ek och blommande träd.
- Blommande buskar minskar den visuella 

påverkan av vägen och ger förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 
bullerpåverkan utredas.

Brovägen
Brovägen är för många det första mötet med Färjestaden. 
Utmed vägen är stora områden planlagda som naturmark 
och fungerar bland annat som en bullerbuff ert för tra-
fi ken. Delar av sträckan består av klippt gräsyta, andra 
delar är extensivt skött gräsmark medan ytterligare några 
delar är trädbevuxna med i första hand triviallövträd. 
Bullerdämpande åtgärder utmed vägen försvårar skötseln 
av naturmarken. I söder glesnar träden ut och vid dämmet 
i väster och Ölands köpstad i öster saknas i princip träd-
planteringar.
Ett dike av omfattande dimension fi nns längs gång- och 
cykelvägen utmed vägen. Diket leder dagvatten från öster 
ner till dämmet. 
Det är viktigt att bevara stråket för aktiv rekreation. 
Ingen naturvärdesinventering är gjord i området men i de 
sydligare delarna ner mot Ölands köpstad är naturvärde-
na något högre och trädskiktet utgörs av något äldre träd, 
företrädesvis ädellöv. 
Ytterligare trädplanering utmed de öppna ytorna skulle 
förhöja intrycket och skapa ett mer omslutande gaturum 
kring Brovägen. Ut mot dämmet, längs vägens sydvästra 
sträckning ska inga träd planteras. 
Bullerdämpande åtgärder utmed vägen behöver ses över 
för att skapa en mer attraktiv och lättskött infart till Fär-
jestaden. Att skapa ett dammsystem utmed dikena skulle 
vara gynnsamt för att höja de estetiska värdena på platsen 
och för att skapa förutsättningar för fördröjning och re-
ning av dagvattnet och för biologisk mångfald. 

Riktlinjer:

- Gaturummet kan med fördel defi nieras av 
träd- och buskplanteringar.

- Dikena utmed vägen kan med fördel växa 
ut i dammar. Det är gynnsamt för det 
estetiska värdet, biologisk mångfald och för 
fördröjning och rening av dagvattnet.

- Väster om vägen ska kontakten med 
Kalmarsund bevaras, framförallt i söder

- Rekreationsmöjligheterna ska bevaras.
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- Bullerdämpande åtgärder ska ses över för att 
underlätta skötsel.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Blommande buskar minskar den visuella 
påverkan av vägen och ger förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 
bullerpåverkan utredas.

Ölandsleden
Ölandsleden är entré till Öland. Det första som möter 
bilister på väg till Öland är vackra ekhagar med blom-
mande vitsippor om våren. Ledens västra delar är i stort 
trädbevuxna med relativt gamla träd, hålträd och gott om 
död ved. Flera av träden fi nns med i den inventering av 
de strandnära lövskogarna som länsstyrelsen i Kalmar län 
har låtit utföra utmed delar av kommunens västra kust-
sträcka. Längre österut glesnar träden och övergår i ett 
mosaikartat odlingslandskap.
Skogsområdet i väster ska bevaras och kan gärna fortsät-
ta upp till Möllstorpsgatan där odlingslandskapet tar över. 
Växtligheten fungera både som en fysisk och visuell buf-
fert mot vägen. Skötseln kan även fortsättningsvis vara 
extensiv för att ta till vara och stärka de naturvärden som 
fi nns i området.

Riktlinjer:

- Vegetationsridåer utmed vägen väster om 
Möllstorpsgatan ska bevaras och utvecklas.

- Karaktären rymd ska bevaras öster om 
Möllstorpsgatan.

- Kulturlandskapets strukturer ska bevaras, 
främst i de östra delarna.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Områden med grova träd och stor andel död 
ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- Blommande buskar minskar den visuella 
påverkan av vägen och ger förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald.

- Vägens barriäreff ekt för den biologiska 
mångfalden ska minimeras.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 
bullerpåverkan utredas.

Röhällavägen
Naturen utmed Röhällavägen utgörs av framförallt skogs-
bevuxna marker. Enligt naturvärdesinventering har de 
sydvästra delarna av sträckan höga naturvärden.
Diken kantar de norra delar av vägen.
Möjligheten till aktiv rekreation är god utmed hela vä-
gens sträckning.
Väster om vägen fi nns områden utpekade för bostadsbe-
byggelse i översiktsplan och planprogram. Vid en för-
tätning ska vegetationen bevaras som ridåer mellan väg 

och intilliggande bebyggelse. En fl erskiktad, olikårig och 
relativt tät grönska i balans är eftersträvansvärd för att 
dels fungera som visuellt skydd för de boende, dels för 
att undvika allt för hög skötselbehov. Tillgängligheten för 
aktiv rekreation är god utmed vägen men upplevs på vis-
sa sträckor som mycket otrygg. 

 -Riktlinjer:
- Vegetationsridåer utmed väg ska bevaras.
- Brynkaraktären ska utvecklas.
- Rekreationsmöjligheterna ska bevaras och 

om möjligt utvecklas för att öka upplevelsen 
av trygghet.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst ek 
och blommande träd.

- Områden med grova träd och stor andel död 
ved ska prioriteras för framtida utveckling av 
naturvärden.

- Blommande buskar minskar den visuella 
påverkan av vägen och ger förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 
bullerpåverkan utredas.

Ölandsleden
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Områden
Mellan stråken fi nns områden med olika karaktärer 
och förutsättningar. Dessa beskrivs under denna rubrik 
tillsammans med riktlinjer och förslag på utveckling. 
Fem områden saknar beskrivning. Dessa är kommunens 

avloppsreningsverk, Äppelboendet, bebyggelsen utmed 
Kaptensgatan och två delar av det framväxande bostads-
området hållBARplats Järnvägsgatan. Gemensamt för 
områdena är att de är mycket små, är omgivna av utpe-
kade stråk och omfattar enbart kvartersmark i gällande 
detaljplan.
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1 – Örkullen västra
Området sträcker sig från Saxnäs stugby i norr ner mot 
Möllstorp och avgränsas av Friluftstråket i söder. Områ-
det är oexploaterat och nästan uteslutande skogsbevuxet. 
Analyser enligt Lynch och Grahn saknas. Översväm-
ningskartläggningen omfattar inte detta område. 
En mycket översiktlig naturvärdesinventering är gjord, 
höga naturvärden har inte identifi erats.
Området är delvis utpekat för bostäder i översiktsplan 
och planprogram. 

Riktlinjer:

- Genomgående öst-västliga grönstråk ska 
bevaras.

- Dagvattenanläggningar ska utformas så att 
lekande groddjur gynnas och omgivande 
sumpskogar kan utvecklas.

- Kulturlandskapets strukturer ska bevaras.
- Områden med höga naturvärden ska bevaras 

och fragmentering av dessa ska undvikas.
- Vid förtätning ska naturmiljö och dagvatten 

utredas.

2 - Marstrandshorvan
Området avgränsas av Ölandsleden i söder och sträcker 
sig knappt en kilometer norrut med Kuststråket i väster 
och norr och Friluftsstråket i öster. 
Åkermark, sumpskog, ekskog och blandskog är natur-
typerna i detta område som är oexploaterat, förutom 
Möllstorps läge strax norr om bron. Analyser enligt 
Lynch eller Grahn har inte gjorts. Översvämningskart-
läggningen omfattar inte området men ett stort antal 
avvattningsdiken fi nns i området och sumpskogen vittnar 
om att området är blött under stora delar av året. Enligt 
naturvärdesinventering fi nns höga naturvärden i området. 
Strandskydd gäller för de västra delarna men där natur-
värden saknas och på markområden med låg sannolikhet 
för översvämning, översvämningszon 1, kan strandskyd-
det med fördel ses över för att möjliggöra bebyggelse. 
Området är delvis utpekat för verksamheter i översikts-
plan och planprogram. 

Riktlinjer:

- Genomgående öst-västliga grönstråk ska 
bevaras.

- Dagvattenanläggningar ska utformas så att 
lekande groddjur gynnas och att omgivande 
sumpskogar kan utvecklas.

- Kulturlandskapets strukturer ska bevaras.
- Områden med höga naturvärden ska bevaras 

och fragmentering av dessa ska undvikas.
- Strandskyddet kan minskas där risk för 

översvämning kan avhjälpas och höga 
naturvärden saknas. 

- Vid förtätning ska naturmiljö och dagvatten 
utredas.

3 – Möllstorp västra
Området avgränsas av Röhällavägen i öster och av Fri-
luftsstråket i söder och väster och norr. Området består 
av åkermark, planterad produktionsskog och uppväxande 
sly. Området är oexploaterat och därmed inte analyserat 
enligt Lynch eller Grahn. Översvämningskartläggning 
omfattar inte området men ett stort antal avvattningsdi-
ken fi nns och delar är mycket blöta. Enligt naturvärdesin-
v entering fi nns områden med höga naturvärden.
Området är utpekat för bostadsbebyggelse i översiktsplan 
och planprogram. 

Riktlinjer:

- Dagvattenanläggningar ska utformas så att 
lekande groddjur gynnas och att omgivande 
sumpskogar kan utvecklas.

- Kulturlandskapets strukturer ska bevaras.
- Områden med höga naturvärden ska bevaras 

och fragmentering av dessa ska undvikas.
- Groddjur fi nns i området.
- Vid förtätning ska naturmiljö och dagvatten 

utredas.
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4

5

4 - Möllstorps odlingslandskap
Området avgränsas av Röhällavägen i väster och Ölands-
leden i söder och öster. Området omfattar nästan ute-
slutande ett mosaikartat odlingslandskap. I väster fi nns 
djur- och nöjespark, en bebyggelsegrupp med villor i 
sydväst och sporadisk villabebyggelse utmed Möllstorp-
sgatan. Analys enligt Lynch och Grahn har inte gjorts. 
Översvämningskartläggning omfattar inte området, men 
erfarenhet visar på att det fi nns blöta områden i söder.
Naturvärdesinventering är inte gjord i området, men i 
djur- och nöjesparken fi nns ett antal naturminnen, äldre 
ekar, utpekade. Strax norr om Ölandsleden fi nns en pi-
lallé. Pilallén sträcker sig i öst-västlig riktning och är ett 
viktigt strukturelement som vittnar om landskapets rikt-
ningar innan byggnationen av Ölandsbron. Alléer omfat-
tas också av biotopskydd.

Riktlinjer:

- Odlingslandskapet ska bevaras.
- Naturminnen ska bevaras
- Dagvattenanläggningar ska utformas så att 

lekande groddjur gynnas.
- Kulturlandskapets strukturer, såsom 

stenmurar, diken, växtridåer och åkerholmar, 
ska bevaras.

- Pilallé i söder och större uppvuxna träd, 
främst friställd ek och blommande träd ska 
bevaras.

- Områden med höga naturvärden ska bevaras.
- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 

värdet av odlingsmarken utredas.

5 - Snäcksta
Området avgränsas av Kuststråket i väster, Brovägen 
i söder och öster och Friluftsstråket och Ölandsleden i 
norr. Det ca 80 hektar stora området omfattar camping, 
kontorslokaler, tankställe, stugbebyggelse, villabebyggel-
se och keramikverkstad. Bebyggelsen sträcker sig över 
fl era decennier. Den äldre glesare bebyggelsen håller på 
att ersättas av nyare och tätare. 
Drygt 14 % är planlagt som naturmark där 3 områden är 
över 1 hektar stora. Grönytorna skjuter till viss del in i 

området från öster och från väster. Genomgående grön-
stråk saknas i området med undantag för den planlagda 
naturmarken utmed vägen ner mot campingen. Området 
uppfattas som lummigt på grund av en stor mängd äldre, 
högresta lövträd men i söder har bristen på planlagd na-
turmark identifi erats som en barriär. 
Enligt översvämningskartläggning är det små risker för 
översvämning i området. I det fall dagvattenanläggningar 
behöver åtgärdas ska kommunen eftersträva öppna lös-
ningar.
I öster har parkkaraktärerna allmänning och viste identi-
fi erats. Platser för emotionell, passiv och kreativ rekrea-
tion saknas i stort och för vissa stråk gör låg skötselinten-
sitet och privatisering av allmänna grönområden att även 
möjlighet till aktiv rekreation är begränsad.
En översyn av områdets grönytor är nyligen gjord i de-
taljplanearbete. Grönytefaktorn är bra, däremot behöver 
skötsel och möjligheten att skapa ytor för emotionell, 
passiv och kreativ rekreation ses över. 
Ingen naturinventering är gjord i området men äldre 
lövträd fyller en viktig funktion för områdets biologiska 
mångfald och som spridningskorridorer. 

Riktlinjer:

- Rumsligheten utmed Brovägen kan med 
fördel förstärkas med planteringar.

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 
höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet.

- I mån av plats kan karaktären vild 
eftersträvas.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Blommande buskar minskar den visuella 
påverkan av vägen och ger förutsättningar 
för en ökad biologisk mångfald.

- Trädgårdarnas lummiga karaktär är en 
tillgång för upplevelsen av området och för 
den biologiska mångfalden.

- Området bör inte förtätas.
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6 - Björnhovda
Området avgränsas av Ölandsleden i norr, Åkervägen 
och Friluftsstråket i väster och Järnvägsgatan i söder. 
Området omfattar till största del det mosaikartade od-
lingslandskap som omger Färjestaden. I området ligger 
också Björnhovda by, bebyggelsen utmed Storgatans 
östra delar och bebyggelse utmed Brovägens norra del i 
form av handelsområdet Brofästet Öland, villa- och par-
husbebyggelse. 
Vid bebyggelse norr om Storgatan och utmed Brovägen 
fi nns en viss del planlagd naturmark. Den planlagda 
naturmarken utgörs framförallt av släpp mellan olika be-
byggelsegrupper. 
Naturmarken söder om handelsplatsen har identifi erats 
som ett grönt stråk. 
Enligt översvämningskartläggning är det stora risker för 
översvämning vid större regn. I det gröna stråket söder 
om handelsområdet fi nns ett nyanlagt utjämningsmagasin 
för dagvatten och möjlighet för aktiv rekreation. 
I grönstråket mellan villabebyggelsen och radhusbebyg-
gelsen fi nns en lekplats. Parkkaraktärerna i området har 
identifi erats som rymd i odlingslandskapet utmed Åker-
vägen och som viste vid lekplatsen. Kulturlandskapets 
struktur går i öst-västlig riktning och ägornas utbredning 
ut från Björnhovda by är fortfarande tydliga i landskapet.
Ingen naturvärdesinventering är gjord, men höga natur-
värden fi nns i det mosaikartade odlingslandskapet och 
fynd av groddjur och ekoxar fi nns inrapporterade.
Det norra områdets gräsytor kan med fördel skötas mer 
extensivt för att öka områdets biologiska mångfald. 
Stråket för aktiv rekreation ska bevaras. Ytterligare träd-
planering utmed de öppna ytorna skulle förhöja intrycket 
och skapa ett mer omslutande gaturum kring Brovägen. 
Utjämningsmagasinen kan med fördel omvandlas så att 
de också renar dagvattnet. Sådana åtgärder skulle vara 
gynnsamt för att höja de estetiska värdena på platsen och 
för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald.
Ett uppdrag på att ta fram ett planprogram för Björnhov-
da by med omnejd omfattar stora dela av området runt 
Storgatan. Två utredningsområden för en ny idrottsan-
läggning ligger dels inom område för planprogram, dels i 
nordväst, öster om handelsområdet. Söder om Storgatan 
sträcker sig utredningsområde för Förbifart Färjestaden 
utpekat i översiktsplanen. 
Vid förtätning och eventuell byggnation av Förbifart 
Färjestaden är det viktigt att ta så liten andel av bruk-
ningsvärd odlingsmark som möjligt i anspråk. Gröna 
stråk i östvästlig riktning är viktiga att bevara. Ett större 
avskärande dike kan med fördel anläggas i linje med be-
fi ntliga strukturer för att förbättra miljökvalitetsnormerna 
för ytvattenförekomsten Kalmarsund, men också för att 
förbättra dagvattensituationen i Färjestadens tätort.
Utveckling av området ska i så stor utsträckning som 
möjligt följa befi ntliga strukturer i kulturlandskapet och 
rekreationsstråk i öst-västlig riktning behöver bevaras. 
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Riktlinjer:

- Odlingslandskapet ska bevaras.
- Rumsligheten utmed Brovägen kan med 

fördel förstärkas med planteringar.
- Genomgående öst-västliga grönstråk ska 

bevaras.
- Dagvattenanläggningar inom bebyggelsen 

i nordväst ska utformas för att höja det 
estetiska värdet, biologisk mångfald och för 
fördröjning och rening av dagvattnet.

- Dagvattenanläggningar inom 
odlingslandskapet ska utformas så att 
lekande groddjur gynnas

- Rekreationsstråk i öst-västlig riktning ska 
bevaras och utvecklas.

- Kulturlandskapets strukturer, såsom 
stenmurar, diken, växtridåer och åkerholmar, 
ska bevaras.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Blommande buskar minskar den 
visuella påverkan av Brovägen och ger 
förutsättningar för en ökad biologisk 
mångfald.

- Områden med höga naturvärden ska bevaras.
- Området innehåller utredningsområde för 

förbifart Färjestaden och idrottsanläggning 
för främst friidrott och fotboll.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 
värdet av odlingsmarken utredas.
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7 – Centrum 
Området avgränsas av Kuststråket i norr och söder och av 
Flödesstråket i öster. Området är ca 13 hektar och är till 
stora delar glest bebyggt. I nordväst är strukturen tätare 
med relativt nybyggda fl erbostadshus. Norr om Storgatan 
dominerar stora grus- och asfaltsytor. Söder om Storgatan 
återfi nns riklig grönska med uppvuxna träd på privatägd 
mark. Väster om Brovägen fi nns stora hårdgjorda ytor till 
för ett myllrande folkliv i hamnen.
Det enda planlagda grönområdet är den lilla parken, Pa-
radiset, på södra hamnplan. I området möts Brovägen, 
Runsbäcksvägen och Storgatan som samtliga har iden-
tifi erats som barriärer. Södra hamnplan har identifi erats 
som ett landmärke.
Enligt översvämningskartläggning fi nns det stora risker 
för översvämning vid större regn.
Ingen parkkaraktär har identifi eras för Paradiset.
Ingen naturvärdesinventering är gjord i området, men 
träden i Paradiset tillsammans med större solitära lövträd 
utmed Brovägen sträckning längs hamnen skapar sprid-
ningsvägar för framförallt fåglar. 

Riktlinjer:

- Paradiset ska bevaras och utvecklas.
- Solitära lövträd utmed Brovägen ska bevaras 

och vid behov ersättas.
- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 

höja det estetiska värdet för fördröjning och 
för rening av dagvattnet.

8 - Färjestaden
Området avgränsas av Brovägen och Flödesstråket i 
väster, av Järnvägsgatan och Flödesstråket i söder, av 
Salamanderstråket i öster och av Åkervägen i norr. Fär-
jestaden är ett ca 128 hektar stort och heterogent område 
som till största delen består av villakvarter från skilda de-
cennier. I öster är strukturen glesare och omfattas delvis 
av odlingsmark. Centralt i området ligger Färjestadens 
skola och i de nordvästra delarna dominerar storskaliga 
kommersiella byggnader och en lagerbyggnad. I sydväst 
fi nns ett fl ertal fl erbostadshus och förskola.
Den planlagda naturmarken uppgår till ca 8 % med 
många smalare remsor och gröna oaser insprängda i 
kvarteren, tre av dem är över 1 hektar. Grönområdena är 
relativt ojämnt fördelade. I den norra delen av området 
fi nns den större mängden grönområden. De utgörs av 
luckor i kvartersstrukturen. Större delen av området upp-
levs ändå som grönt i och med de omfattande villaområ-
dena med lummiga trädgårdar.
Ett genomgående grönstråk har identifi erats i norr och i 
sydost. Inom området har analysen enligt Lynch kommit 
till slutsatsen att det saknas kopplingar mellan omkring-
liggande gröna strukturer och att framförallt områdets 
västra delar skapar en barriär för grönstrukturen.
Enligt översvämningskartläggning fi nns det risk för över-
svämning vid större regn framför allt i området runt Stor-
gatan, öster om Möllstorpsgatan och i sydost.
Få av områdets gröna ytor har identifi erats med en park-
karaktär. I nordost fi nns två områden som identifi erats 
som allmänning. Parkkaraktären viste har identifi erats i 
fem områden i de östra delarna. Tre norr om Storgatan, 
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ett söder om Storgatan och ett strax norr om Järnvägsga-
tan. Parkkaraktären viste har också identifi erats mellan 
Ladan och Ölands friskola. Områden med parkkaraktären 
vild har identifi erats på två platser i norr, utmed Brovä-
gen och i villakvarter. Grönytorna i området används hu-
vudsakligen för kreativ och aktiv rekreation av områdets 
barn och unga men även som upplag och förvaringsyta 
för de kringboende. Möllstorpsgatan fungerar som rekre-
ationsstråk för aktiv rekreation.
I området fi nns en kommunal lekplats, ytor för spontan-
lek och ytor som används av närboende för gemensamma 
fester och lek. Grönytorna varierar från extensivt skötta 
gräsytor som slås ett par gånger om året till tät växtlighet 
i form av buskar och träd. Den täta vegetationen fungerar 
som ridå och vindskydd. På några håll försvåras skötseln 
där stråken delvis är blockerade av tät bevarandevärd 
växtlighet. I väster, mot Brovägen, försvåras skötseln av 
bullerdämpande åtgärder. 
Ingen naturvärdesinventering är gjord men fl era av grö-
nområdena bedöms hysa höga naturvärden. Särskilt de 
med uppvuxna träd och ett buskskikt med bryn som bi-
drar till ett rikt fågelliv. 
Fynd av ekoxar har rapporterats in och utmed Sommarro-
gatan fi nns ett antal naturminnen i form av väl uppväxta 
ekar.
Centralt i området fi nns ett smalt och svagt samman-
hängande stråk som är intressant att bevara och utveckla 
i samband med att Färjestaden förtätas och växer. Stråket 
kan komma att spela en avgörande roll för att laga den 
bristande gröna kopplingen i området. Lekplatserna i 
området behöver bevaras eller fl yttas inom området om 
annan lämplig placering fi nns. Ytterligare trädplantering 
utmed de öppna ytorna skulle förhöja intrycket och skapa 
ett mer omslutande gaturum kring Brovägen. Områdets 
grönytefaktor är låg men närheten till större samman-
hängande grönstråk gör att områden ändå kan avyttras 
förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden och vä-
sentliga samhällsfunktioner som till exempel ledningar i 
marken skyddas. Avyttring av mark behöver avvakta till 
dess att ett väl fungerande grönt stråk har skapats genom 
området.
De större sammanhängande grönområdena i norr bör 
bevaras och kan med fördel utvecklas till en kvarterspark 
för passiv, emotionell eller kreativ rekreation, så som 
kolonilotter för odling.
Området öster om Möllstorpsgatan är utpekat för bo-
stadsbebyggelse i översiktsplan och planprogram. Till-
kommande bebyggelse ska ta hänsyn till kulturlandska-
pets strukturer.

Riktlinjer:

- Rumsligheten utmed Brovägen kan med 
fördel förstärkas med planteringar.

- Genomgående öst-västliga grönstråk ska 
bevaras och utvecklas.

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 
höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet.

- Det större sammanhängande grönområdet i 
norr kan med fördel utvecklas för kreativ och 
emotionell rekreation så som odlingslotter 
eller en kvarterspark.

- Områden med karaktären visten ska bevaras 
eller utvecklas på närliggande platser.

- Rekreationsmöjligheterna utmed 
Möllstorpsgatan ska bevaras och utvecklas.

- Rekreationsstråket som binder samman de 
båda delarna av Flödesstråket ska bevaras 
och utvecklas.

- Strukturer, såsom stenmurar och diken, i de 
östra delarnas kulturlandskap ska bevaras.

- Bullerdämpande åtgärder ska ses över för att 
underlätta skötsel.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Blommande buskar minskar den 
visuella påverkan av Brovägen och ger 
förutsättningar för en ökad biologisk 
mångfald.

- Trädgårdarnas lummiga karaktär är en 
tillgång för upplevelsen av området och för 
den biologiska mångfalden.

- Grönytefaktorn är relativt låg och ojämnt 
fördelad. Förtätning ska ske med stor 
försiktighet.

- Förtätning eller avyttring av mark kan ske 
förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden 
och väsentliga samhällsfunktioner, som till 
exempel ledningar i mark, kan skyddas.

- Vid förtätning ska påverkan på 
grönytefaktorn utredas.

- Förtätning ska avvakta till dess att väl 
fungerande stråk i öst-västlig riktning har 
skapats.
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9 – Åkervägen 
Området avgränsas av Salamanderstråket i väster och 
söder, Äppelvägen i öster och Åkervägen i öster och norr. 
Området är ca 18 hektar och oexploaterat norr om Stor-
gatan, där det i första hand består av odlingsmark. Längst 
i norr är området dock planlagt främst för skoländamål 
och byggnation pågår. Söder om Storgatan fi nns villak-
varter och en kommersiell byggnad för sällanhandel. 
Storgatan, centralt i området har enligt analys identifi e-
rats som en barriär för grönstrukturen.
Enligt översvämningskartläggning är det stora eller 
mycket stora risker för översvämning vid större regn norr 
om Storgatan. 
Parkkaraktären har norr om Storgatan identifi erats som 
rymd och upplevs som en del av kringliggande odlings-
landskap. Kulturlandskapets struktur går i öst-västlig 
riktning och ägornas utbredning ut från Björnhovda by är 
fortfarande tydliga i landskapet.
Den naturinventering som är gjord i norr identifi erade ett 
smalt stråk med högre naturvärden och ett antal viktiga 
naturvärdesobjekt. 
Eftersom möjligheterna att röra sig genom område 8 – 
Färjestaden, utan att gå på bilvägar är begränsade så fi nns 
ett stort behov av ett gent och attraktivt stråk för samtliga 
former av rekreation mellan Möllstorpsgatan och Åker-
vägen. Trädplantering utmed Åkervägen skapar en rygg 
mot omgivande odlingslandskap.
Mellan den planlagda skolan och Storgatan är området 
utpekat för bostäder i form av fl erbostadshus i översikts-
planen och planprogram. Tillkommande bebyggelse ska 
ta hänsyn till kulturlandskapets strukturer.

Riktlinjer:

- Rumsligheten utmed östra sidan av 
Åkervägen kan med fördel förstärkas med 
planteringar.

- Genomgående öst-västliga grönstråk ska 
bevaras och utvecklas.

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 
höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet.

- Kulturlandskapets strukturer, såsom 
stenmurar och diken ska bevaras.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Blommande buskar minskar den 
visuella påverkan av Åkervägen och ger 
förutsättningar för en ökad biologisk 
mångfald.

- Den lummiga karaktären på villaträdgårdarna 
i söder är en tillgång för upplevelsen av 
området och för den biologiska mångfalden.

- Vid förtätning ska dagvatten utredas.
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10 - Färjestadens industriområde
Området avgränsas av Äppelvägen i väster och Frilufts-
stråket i söder, öster och norr. Färjestadens industriområ-
de är ca 30 hektar stort, i sin helhet planlagd, främst för 
industriändamål och är till delar utbyggt. Centralt i områ-
det fi nns ett litet område med planlagd naturmark. 
Enligt översvämningskartläggning är det inom området 
stora eller mycket stora risker för översvämning vid stör-
re regn. 

Riktlinjer:

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 
höja det estetiska värdet, för fördröjning och 
för rening av dagvattnet.

- Vid förtätning ska dagvatten utredas.
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11 - Mossgatan
Området avgränsas av Flödesstråket i norr, väster och sö-
der och av Äppelvägen i öster. Område är ca 5 hektar och 
består av ca 9 % planlagt grönområde. Området består av 
ett villaområde med mindre villaträdgårdar. 
Områdets enda grönyta har identifi erats med karaktären 
viste. Området har stora kvalitéer med väl uppvuxna 
ädellövträd och granar tillsamman med kortgräsytor och 
lekplats.

 Riktlinjer:

- Grönområdet ska bevaras.

12 - Vitsippan
Området avgränsas av Äppelvägen i väster, Järnvägsga-
tan i söder och Salamanderstråket i öster och norr. Områ-
det är ca 20 hektar och består av ca 25 % planlagda grö-
nområden varav ett är över 1 hektar. Området består av 
fyra villaområden som tydligt skiljs åt av planlagda grö-
nområden. Här fi nns också en förskola och ett nybyggt 
område med fl erbostadshus. Norr om de nybyggda fl er-
bostadshusen fi nns en gällande detaljplan för ytterligare 
bostäder i form av radhus. Bebyggelse enligt detaljplanen 
har inte påbörjats.
Ett skogsområde ligger i anslutning till förskolan och 
används av förskolan. Skogsområdet innehåller enstaka 
grova träd och hålträd med inslag av död ved. 
I de södra delarna har ett grönstråk enligt Lynch identi-
fi erats.
Enlig översvämningskartläggningen är det måttliga risker 
att de västra och norra delarna översvämmas vid större 
regn.
Områden med Grahns parkkaraktärer allmänning, viste 
och vild är identifi erade utmed grönstråket.
Enligt naturvärdesinventering hyser skogsområdet söder 
om förskolan höga naturvärden.

Riktlinjer:

- Genomgående öst-västliga grönstråk ska 
bevaras och utvecklas.

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 

11

12

13

höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet.

- Karaktären vild centralt i området ska 
bevaras.

- Emotionell och kreativ rekreation ska 
främjas.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Trädgårdarnas lummiga karaktär är en 
tillgång för upplevelsen av området och för 
den biologiska mångfalden.

- Förtätning eller avyttring av mark kan ske 
förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden 
och väsentliga samhällsfunktioner, som till 
exempel ledningar i mark, kan skyddas.

- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten 
och påverkan på den pedagogiska utemiljön 
utredas.

13 - Svampområdet
Området avgränsas av Järnvägsgatan i söder, Frilufts-
stråket i öster och norr och av Salamanderstråket i väster. 
Det består av ett homogent villaområde som är planlagt 
och utbyggt under sista hälften av 1970-talet. Området 
är ca 45 hektar och ca 25 % är planlagda grönområden 
varav två av dessa är över 1 hektar. Den stora mängd 
grönområden är en följd av 1970-talets idéer om stads-
planering, där stora ytor planlades som grönytor på grund 
av de sociala aspekterna. Ett område i sydost är inte de-
taljplanelagt som består av barrskog.
Grönområdena i området kan i stort beskrivas som två 
smalare stråk i nord-sydlig riktning, det östra och det väs-
tra stråket och två något med generösa stråk i öst-västlig 
riktning, det södra och det norra stråket. Grönområdena 
i området består till största del av ren naturmark, rikligt 
trädbevuxna. I det södra stråket fi nns en kommunal lek-
plats och en mindre fotbollsplan. I det norra stråket fi nns 
en lekplats.
Samtliga grönområden har identifi erats som grönstråk 
enligt Lynch.
Inga diken eller dammar återfi nns i området. Enligt över-
svämningskartläggning är det liten till viss risk att områ-
det översvämmas vid större regn. I det fall dagvattenan-
läggningar behöver åtgärdas ska kommunen eftersträva 
öppna lösningar.
Parkkaraktären har identifi erats som allmänning vid 
fotbollsplanen och som viste vid lekplatserna och på två 
platser i anslutning till Friluftsstråket i öster. I det östra 
stråket är parkkaraktären identifi erad som rymd. Grön-
områdena inom Svampområdet används främst för aktiv 
och kreativ rekreation.
Ingen naturvärdesinventering är gjord men naturvärden 
förväntas fi nnas i det södra stråket och i de norra delarna 
av det östra stråket. 
Där stråken är som smalast och där skötseln har varit 
extensiv har allmänna grönytor i många fall annekterats 
av ägare till kringliggande fastigheter. Den extensiva 
skötseln och privatisering gör att möjligheterna för all 
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rekreation begränsas. 
Förutsatt att Friluftsstråket öster om Svampområde kan 
göras till ett starkt och tillgängligt stråk kan det bli aktu-
ellt att avyttra delar av naturmarken så att den istället blir 
tomtmark. 
Det södra stråket ska bevaras och utvecklas på grund av 
naturvärden och det strategiska läget i den övergripande 
grönstrukturen. Stråket utgör en viktig öst-västligt kopp-
ling genom svampområdet som inte bör brytas. 

Riktlinjer:

- Genomgående öst-västligt grönstråk ska 
bevaras och utvecklas.

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 
höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet.

- Områden med karaktären visten ska bevaras 
eller utvecklas på närliggande platser.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Trädgårdarnas lummiga karaktär är en 
tillgång för upplevelsen av området och för 
den biologiska mångfalden.

- Förtätning eller avyttring av mark kan ske 
förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden 
och väsentliga samhällsfunktioner, som till 
exempel ledningar i mark, kan skyddas.

- Vid förtätning ska den kulturhistoriska 
betydelsen av de tidstypiska 
stadsbyggnadsidealen utredas.

14 - Runsbäcks norra strandområde
Området omfattar de norra delarna av Runsbäcks fritids-
husbebyggelse väster om Runsbäcksvägen och avgränsas 
av Kuststråket i väster och norr, av Runsbäcksvägen i 
öster och av Salamanderstråket i söder.
I Runsbäcks norra strandområde har omvandlingen från 
fritidshusbebyggelse med små byggnader på generösa 
och naturliknande tomter till större byggnader på mer 
välordnade villatomter kommit långt. I norr fi nns nyare 
villabebyggelse utmed Kaptensgatan. 
Området är ca 22 hektar och ca 7 % är planlagda grö-
nområde. Inget grönområde är över 1 hektar. All mark 
inom området är planlagd. Området upplevs som grönt i 
och med de kvarvarande generösa naturliknande tomter-
na. 
Den översvämningskartläggning som är gjord visar att 
det inom områdets norra delar fi nns risk att vatten blir 
stående vid höga fl öden. Det område som riskerar att 
översvämmas omfattas av naturområde.
Ingen naturvärdesinventering är gjord men i områdets 
södra delar fi nns fynd av groddjur och ekoxe inrapporte-
rade och skyddsvärda träd utpekade enligt Länsstyrelsens 
inventering.
Åtgärder för att omhänderta dagvatten föreslås norr i om-
rådet.
Inom området fi nns ett uppdrag på att ta fram ett planpro-
gram för utveckling av Runsbäcks kustområde. 

Riktlinjer:

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 
höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Trädgårdarnas lummiga karaktär är en 
tillgång för upplevelsen av området och för 
den biologiska mångfalden.

- Grönytefaktorn är relativt låg och ojämnt 
fördelad. Förtätning ska ske med stor 
försiktighet.
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- Förtätning eller avyttring av mark kan ske 
förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden 
och väsentliga samhällsfunktioner, som till 
exempel ledningar i mark, kan skyddas.

15 – Runsbäck norra
Området avgränsas av Runsbäcksvägen i söder och väs-
ter, av Järnvägsgatan i norr och av Salamandersstråket i 
öster. Det omfattar de norra delarna av Runsbäck gamla 
fritidshusbebyggelse, villabebyggelsen och fl erbostads-
husbebyggelse runt stengatorna och Byggmästargatan 
tillsammans med familjecentral, sporthall och skolbygg-
nader i öster. Karaktären i området skiljer sig mycket från 
de lummiga västra delarna till de tätare bebyggda östra 
delarna.
Runsbäck norra är ca 65 hektar och ca 6 % är planlagda 
grönområde. I området fi nns inga planlagda naturområ-
den som är större än 1 hektar. All mark i området förutom 
en liten del i öster omfattas av detaljplan.
Analysen enligt Lynchs modell har identifi erat området 
som en barriär för den gröna strukturen i samhället och 
här fi nns brister i den gröna strukturen. Området upplevs 
ändå som grönt i och med de omfattande villaområdena 
med egna lummiga trädgårdar.
Den översvämningskartläggning som är gjord visar att 
det inom delar av området fi nns risk för att vatten blir 
stående vid höga fl öden. De områden som riskerar att 
översvämmas omfattas av kvartersmark för bostäder och 
är bebyggt.
Centralt i området har två områden med parkkaraktären 
viste i väster och vild i öster identifi erats enligt Grahns 
modell. Genom området sträcker sig Södra Sandåsgatan. 
Vägen fungerar som rekreationsstråk för aktiv rekreation.
Områdets grönytefaktor är låg men närheten till större 
sammanhängande grönstråk gör att områden ändå kan 
avyttras förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden 
och väsentliga samhällsfunktioner som till exempel led-
ningar i marken skyddas. 

Riktlinjer:

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 
höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet.

- Rekreationsmöjligheterna utmed Södra 
Sandåsgatan ska bevaras och utvecklas.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Trädgårdarnas lummiga karaktär är en 
tillgång för upplevelsen av området och för 
den biologiska mångfalden.

- Grönytefaktorn är relativt låg. Förtätning ska 
ske med stor försiktighet.

- Förtätning eller avyttring av mark kan ske 
förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden 
och väsentliga samhällsfunktioner, som till 
exempel ledningar i mark, kan skyddas.

- Vid förtätning ska påverkan på 
grönytefaktorn utredas.

16 - Runsbäck södra strandområde
Området avgränsas av Friluftsstråket i söder, Kuststråket 
i väster, Salamanderstråket i norr och Runsbäcksvägen i 
öster. Det omfattar de södra delarna av Runsbäcks fritids-
husbebyggelse väster om Runsbäcksvägen. Runsbäck har 
kommit långt i omvandlingen från fritidshusbebyggelse 
med små byggnader på generösa och naturliknande tom-
ter till större byggnader på mer välordnade villatomter. 
Området är ca 20 hektar och ca 23 % är planlagda grö-
nområde. I området fi nns inga planlagda naturområden 
som är större än 1 hektar. All mark i området omfattas av 
detaljplan.
Genom områdets södra delar har ett grönt stråk identifi e-
rats. 
Den översvämningskartläggning som är gjord omfattar 
de norra delarna av område och visar att det här fi nns risk 
för att vatten blir stående vid höga fl öden. Det område 
som riskerar att översvämmas omfattas av kvartersmark 
för bostäder och området är bebyggt.
Ingen parkkaraktär enligt Grahn har identifi erats.
Runsbäck södra strandområde är litet och har goda för-
bindelser med omgivande stråk men kontakt mellan be-
byggelsen i öster och Kuststråket kan med fördel bevaras. 
I övrigt kan grönområden tas i anspråk för kvartersmark 
under förutsättning att höga naturvärden och väsentliga 
samhällsfunktioner skyddas.
Inom området fi nns ett uppdrag på att ta fram ett planpro-
gram för utveckling av Runsbäcks kustområde.

Riktlinjer:

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 
höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.
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- Trädgårdarnas lummiga karaktär är en 
tillgång för upplevelsen av området och för 
den biologiska mångfalden.

- Förtätning eller avyttring av mark kan ske 
förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden 
och väsentliga samhällsfunktioner, som till 
exempel ledningar i mark, kan skyddas.

17 - Runsbäck södra
Området avgränsas av Friluftsstråket i söder, Runsbäcks-
vägen i väster och av Salamanderstråket i öster och norr. 
Det omfattar de södra delarna av Runsbäck gamla fritids-
husbebyggelse och delar av det framväxande bostadsom-
rådet hållBARplats Järnvägsgatan. Runsbäck södra är ca 
54 hektar och ca 12 % är planlagda grönområde varav 3 
grönområden är över 1 hektar. Ytterligare stora naturom-
råden som inte omfattas av detaljplan fi nns i området.
Runsbäck har kommit långt i omvandlingen från fri-
tidshusbebyggelse med små byggnader på generösa och 
naturliknande tomter till större byggnader på mer välord-
nade villatomter.
I analysen gjord enligt Lynch korsar gröna stråk genom 
områdets södra och östra delar.
Den översvämningskartläggning som är gjord omfattar 
inte området.
Parkkaraktären artrik enligt Grahn har identifi erats i om-
rådets södra del och vild i norr. Genom området sträcker 
sig Södra Sandåsgatan. Vägen fungerar som rekreations-
stråk för aktiv rekreation.
Mindre delar av området omfattas av höga naturvärden. 
Utmed Södra Sandåsgatan fi nns ett antal ekar som är äld-
re än kringliggande trädbestånd. 
I sydväst pågår detaljplaneläggning för bostadsändamål. 
Planområdet är mycket blött och naturvärdesinventering 
och dagvattenutredning har gjorts.
De delar som idag inte är detaljplanelagda är utpekade 
som utredningsområde för bostäder i översiktsplanen.

Riktlinjer:

- Rekreationsmöjligheterna utmed Södra 
Sandåsgatan ska bevaras och utvecklas.

- Dagvattenanläggningar ska utformas för att 

höja det estetiska värdet, biologisk mångfald 
och för fördröjning och rening av dagvattnet. 

- Dagvattendammar ska i möjligaste mån 
utformas för att gynna groddjurs lek.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Trädgårdarnas lummiga karaktär är en 
tillgång för upplevelsen av området och för 
den biologiska mångfalden.

- Förtätning eller avyttring av mark kan ske 
förutsatt att värdefulla träd, höga naturvärden 
och väsentliga samhällsfunktioner, som till 
exempel ledningar i mark, kan skyddas.

- Vid förtätning behöver naturvärden och 
dagvatten utredas.

18 - Södra kusten
Söder om Runsbäck södra strandområde ligger området 
Södra kusten. Inom området fi nns ingen planlagd natur-
mark. Området avgränsas av Kuststråket i väster och av 
Friluftsstråket i norr och öster.
Området består av varierad skog med allt från renodlade 
planterade granskogsområden till fl erskiktad öppen ädel-
lövskog och av åkermark. Marken är delvis väldigt sank, 
speciellt i de delområden som består av alskog. Kultur-
landkapets struktur går i öst-västlig riktning och ägornas 
utbredning ut från Runsbäcks by är fortfarande tydliga i 
landskapet.
Området är oexploaterat och analys enligt Lynchs och 
Grahns metoder saknas.
Översvämningskartläggning saknas och ingen naturvär-
desinventering är gjord. 
Området är utpekat för bostadsbebyggelse i översikts-
planen. Det utpekade området ligger på jordbruksmark 
snarare än på skogbevuxen mark, eftersom naturvärdena 
uppskattas som höga. Naturvärden ska beaktas i samband 
med planläggning och vegetation i trädskiktet ska sparas. 
Dagvattenfrågan ska beaktas och utredas i samband med 
planläggning. Strandskyddet kan med fördel ses över för 
att möjliggöra bebyggelse på markområden med låg san-
nolikhet för översvämning, översvämningszon 1.

18
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Riktlinjer:

- Genomgående öst-västliga grönstråk ska 
bevaras.

- Dagvattenanläggningar ska utformas så att 
lekande groddjur gynnas och att omgivande 
sumpskogar kan utvecklas.

- Kulturlandskapets strukturer, såsom 
stenmurar, diken, växtridåer och åkerholmar, 
ska bevaras.

- Områden med höga naturvärden ska bevaras 
och fragmentering av dessa ska undvikas.

- Strandskyddet kan minskas där risk för 
översvämning kan avhjälpas och höga 
naturvärden saknas. 

- Vid förtätning ska naturmiljö och dagvatten 
utredas.

19 - Runsbäck by
Området avgränsas av Runsbäcksvägen i väster, Frilufts-
stråket och Järnvägsgatan i norr och av bebyggelsen i 
Skogsby och väg 136 i öster. Centralt genom området 
sträcker sig Runsbäck by utmed byvägen. Öster och väs-
ter om byn ligger omfattande mosaikartat odlingsland-
skap. Kulturlandskapets struktur går i princip i öst-västlig 
riktning och ägornas utbredning ut från Runsbäcks by är 
fortfarande tydliga i landskapet.
Området är oexploaterat förutom Runsbäcks by och där-
för är ingen analys enligt Lynch och Grahn genomförd.
Översvämningskartläggning saknas och ingen naturvär-
desinventering är gjord. I området ligger dock Skogsby 
lund, ett naturreservat och Natura 2000-område. 
Rekreationsstråken utmed Södra Sandåsgatan och genom 
Runsbäcks by är viktiga att bevara tillsammans med möj-
ligheten att röra sig österut i odlingslandskapet.
På båda sidor om Runsbäck by fi nns utredningsområde 
för Förbifart Färjestaden utpekat i översiktsplanen.
Vid förtätning och eventuell byggnation av Förbifart Fär-
jestaden är det viktigt att ta så liten andel av bruknings-
värd odlingsmark som möjligt i anspråk. Gröna stråk i 

östvästlig riktning är viktiga att bevara, särskilt det som 
förbinder Skogsby lund och föreslaget Friluftsstråk. 
Utveckling av området ska i så stor utsträckning som 
möjligt följa befi ntliga strukturer i kulturlandskapet och 
rekreationsstråk i öst-västlig riktning behöver bevaras.

Riktlinjer:

- Odlingslandskapet ska bevaras.
- Dagvattenanläggningar inom 

odlingslandskapet ska utformas så att 
lekande groddjur gynnas

- Rekreationsstråk i öst-västlig riktning ska 
bevaras och utvecklas.

- Kulturlandskapets strukturer, såsom 
stenmurar, diken, växtridåer och åkerholmar, 
ska bevaras.

- Större uppvuxna träd ska bevaras, främst 
friställd ek och blommande träd.

- Områden med höga naturvärden ska bevaras.
- Området innehåller utredningsområde för 

förbifart Färjestaden.
- Vid förtätning ska naturmiljö, dagvatten och 

värdet av odlingsmarken utredas.
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12 § (PBL 2010:900). Handlingarna utgörs av planförslaget samt en miljöbedömning och 
konsekvensbeskrivning

En översiktsplan ska enligt 3 kap 2 § PBL ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Härutöver preciseras 
innehållskraven närmare i 3 kap 4–6 §, där det bland annat framgår att planens innebörd och 
konsekvenser ska tydligt framgå.

Enligt 3 kap 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om 
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken,
   2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken inte följs,
   3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
   5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Efter utställningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som 
kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska detta anmärkas i planen. Den 
antagna översiktsplan (ÖP) skall sedan spridas till sådana myndigheter, bland annat Boverket, 
och övriga som har väsentligt intresse av ÖP och som använder den som beslutsunderlag. 

Granskningsyttrandet ska efter antagande i enlighet med bestämmelserna i 3 kap PBL redovisas 
tillsammans med översiktsplanen.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen är mycket positiv till att kommunen har valt att ta fram en grönstrukturplan som 
ett tematiskt tillägg, det ger styrka såväl för saken samt för den demokratiska processen. 
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att planen är bra och att den kommer hjälpa 
kommunen med framtida utbyggnad av Färjestaden och samhällsplaneringen i stort. Planen är 
lättläst och välstrukturerad samt tar upp relevant bakgrundsinformation. Planen innehåller ett 
bra kartmaterial vilket pedagogiskt visar strukturer i olika delar av Färjestaden och hur 
kommunen kan arbeta vidare med gröna och blå stråk tillsammans med bebyggelse. 



Granskningsyttrande 2 (3)
2018-11-30 401-8001-18

Vidare visar planen tydliga synergier mellan vatten, biologisk mångfald samt mänskliga behov i 
form av rekreation osv. Planen innehåller många goda och välmotiverade grundläggande syften 
och mål. Dessa är helt i linje med många av länets hållbarhetsmål, miljömål och utveckling av 
friluftsliv samt länsstyrelsens utredning om gröninfrastruktur.

Kontroll enligt 3 kap 16 § PBL

Riksintressen
Länsstyrelsen synpunkter under samrådet har blivit tillgodosedda.

Miljökvalitetsnormer 
Av en översiktsplan ska det enligt 3 kap 5 § i PBL framgå hur kommunen avser att följa 
gällande miljökvalitetsnormer (MKN). MKN gäller för vissa fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554), föroreningar i utomhusluft (förordning 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) 
samt för yt- och grundvatten (SFS 2004:660). Kommunerna ska i sin planering och 
planläggning iaktta att gällande miljökvalitetsnormer (MKN) följs genom att detaljplaner, 
områdesbestämmelser och lovgivning inte medför att en miljökvalitetsnorm överträds. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenfrågor
Enligt samrådsredogörelsen ska en särskild dagvattenplan för hela Färjestaden tas fram. 
Länsstyrelsen anser att de frågor som avses behandlas i den dagvattenplanen borde varit en 
naturlig del av den fördjupade översiktsplanen. Med tanke på syftet med Grönstukturplanen är 
dagvattenfrågan en viktig del som redan borde varit utredd. 

Länsstyrelsen förväntar sig att den klimatanpassning som måste till diskuteras mer utförligt vad 
gäller alternativ och förhindrande av inkappsling av dagvatten. Det är även viktigt att MKN 
vattens koppling till dagvattenhantering och slutrecipient Östersjön görs och att olika 
vattendelare (avrinningsområden), flödeslinjer, utloppspunkter osv av yt- och dagvatten 
beskrivs inom Färjestadens tätort.

Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen synpunkter under samrådet har blivit tillgodosedda.

Rådgivande synpunkter
Miljöbedömning
En översiktsplan bedöms alltid ha betydande miljöpåverkan. För en miljöbedömning på 
översiktlig nivå är det dessutom särskilt viktigt att beskriva och bedöma de storskaliga, 
kumulativa och indirekta effekter som planförslag och alternativ kan ge upphov till och skälen 
för valda alternativ. Det är också viktigt att ta fasta på sambanden mellan olika miljöaspekter. 
Betydande miljöpåverkan på översiktsplanenivå handlar mycket om att se till dessa typer av 
förändringar och hur de kan motverkas eller mildras i kommande planering. Det är också i ljuset 
av den här typen av betydande miljöpåverkan som alternativ i översiktsplaneringen behöver 
formuleras.

Kommunen har beslutat att fördjupningen av översiktsplanen inte har betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen menar dock att de frågor som tas upp i checklistan för miljöbedömning samt 
Konsekvensbeskrivningen borde ha behandlats inom ramen för en MKB. 

Frågor som kunde ha problematiserats är anläggningar som skyddsvall och dagvattendammar. 
Hur förebygger kommunen konstruktioner för klimatanpassning som kan leda till inkapsling av 
vatten. Kan det grävas i samma stråk som det finns höga biologiska värden i form av t ex 
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groddjur? Hur kan man förebygga och arbeta så att problem inte uppkommer? Det kan alltså 
finnas konflikter i att peka ut gröna och blå strukturer på samma ställe, men om detta göra ändå 
ska man kanske undvika grävning och bibehålla de våta miljöerna eventuellt även lägga till ett 
renande steg innan avseende dagvattnet.  

Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma ska avse följande aspekter:
•biologisk mångfald
•befolkning och människors hälsa
•djurliv och växtliv
•mark, vatten, luft och klimatfaktorer
•materiella tillgångar
•landskap och bebyggelse
•forn- och kulturlämningar och annat kulturarv.

Dessutom bör det inbördes förhållandet mellan dessa aspekter beskrivas. Kommunens 
Konsekvensbeskrivning tar upp flera av de ovannämnda punkterna men det saknas tydliga 
ställningstaganden i avvägningen mellan olika intressen och kumulativa effekter är inte 
beskrivna. Detta bör göras även om planens genomförande har många positiva effekter. 

Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för samhällsbyggnads-enheten 
Pär Hansson efter föredragning av planarkitekt Ted Kransby. I ärendet har även naturvårds-
handläggare Tomas Järnetun, samt vattenplanerare Eva Hammarström deltagit.

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Pär Hansson
Ted Kransby


