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Sammanfattning
Detta dokument är en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan som avser möjliggöra
för en förbifart öster om Mörbylånga Kyrkby. En förbifart möjliggör en framtida utveckling
för verksamheterna söder om Mörbylånga, då tung trafik och transporter som i nuläget tar
sig till och från verksamhetsområdet genom kyrkbyn via väg 942 får ett mer lämpligt
vägalternativ. Därmed ska förbifarten även bidra till en bättre boendemiljö när trafiken
minskar på den befintliga bygatan.

Planområdet är lokaliserat i Mörbylånga kommun, Öland, Kalmar län och omfattar ca 4
hektar åkermark. Geografiskt avgränsas området av kyrkbyn och väg 942 i väst, väg
136.01 i norr samt av diken i syd och öst. Stora delar av planområdet är inte planlagt i
nuläget.

Åtta miljöaspekter har utretts och bedömts. För sex av dessa har betydande miljöeffekter
från början inte varit möjliga att utesluta och dessa är följande:

· Naturmiljö

· Landskap, bebyggelse och kulturmiljö

· Buller

· Människors hälsa och säkerhet

· Resurshushållning avseende jordbruksmark

· Vattenmiljö

Resterande två miljöaspekter har klassats som övriga miljöaspekter som inte bedömts
medföra betydande miljöeffekter. Dessa miljöaspekter är:

· Luftkvalitet och klimatpåverkan

· Ekosystemtjänster

Detaljplanen bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser för aspekterna landskap,
bebyggelse och kulturmiljö samt resurshushållning avssende jordbrusmark.
Konsekvenserna för vattenmiljön bedöms som små negativa. För buller och människors
hälsa och säkerhet bedöms detaljplanen medföra små – måttliga positiva konsekvenser.
För resterande miljöaspekter innebär detaljplanen inga nämnvärda konsekvenser.
Bedömningarna har gjorts under förutsättning att rekommenderade skadeförebyggande
åtgärder genomförs.
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1 Inledning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats av Sweco Sverige AB i dialog
med Mörbylånga kommun. Rapporten utgör en MKB enligt 4 kap. plan- och bygglagen
(2010:900), 6 kap. miljöbalken (1998:808) samt miljöbedömningsförordning (2017:966).

1.1 Bakgrund och syfte
Mörbylånga tätort är centralort i Mörbylånga kommun på Öland, Kalmar län. Söder om
tätorten ligger ett verksamhetsområde, där det bland annat finns verksamheter som
bedriver livsmedelsproduktion, däribland Guldfågeln AB, samt en biogasmack och
bussdepå. Här finns även ett reningsverk och ett vattenverk.

Till och från verksamhetsområdet går stora mängder transporter genom radbyn
Mörbylånga kyrkby, via väg 942. Mängden transporter beräknas dessutom öka framöver,
som följd av utveckling av befintliga verksamheter. Vägen saknar separat gång- och
cykelväg, omges av flera närliggande bostadsfastigheter och är smal vilket gör det svårt
för fordon att mötas. Trots detta är tung trafik hänvisad till väg 942 eftersom ett mer
lämpligt alternativ saknas.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbifart öster om Mörbylånga Kyrkby. En
förbifart möjliggör en framtida utveckling för verksamheterna söder om Mörbylånga.
Förbifarten ska även bidra till en bättre boendemiljö i Kyrkbyn när trafiken minskar på den
befintliga bygatan.

1.2 Syfte med strategisk miljöbedömning
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Inom ramen för en strategisk
miljöbedömning ska en MKB upprättas om detaljplanen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan avseende en eller flera miljöaspekter.

Föreliggande MKB har upprättats i syfte att beskriva relevanta miljökonsekvenser av
föreslagen detaljplan för en ny förbifart i Mörbylånga kommun.

1.3 Plan- och miljöbedömningsprocessen
Sedan flera decennier tillbaka har en förbifart öster om Mörbylånga Kyrkby diskuterats
och utredningar med olika alternativ på lösningar har tagits fram genom åren, enligt
nedan:

· Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2005-12-12 § 435 att uppdra åt miljö-
och byggnadsnämnden att planlägga en ny väg öster om Mörbylånga Kyrkby.

· Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-01-25 § 14 att detaljplanen skulle
genomföras som normalt planförfarande med planprogram.

· Vägverket Konsult tog 2006-12-11 fram ”Utredning Mörbylånga Kyrkby”
(Vägverket Konsult, 2006).
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· Sweco tog 2018-01-12 på uppdrag av kommunen fram ”Förstudie förbifart
Mörbylånga Kyrkby” (Sweco Civil AB, 2018).

· Trafikverket tog 2019-06-19 fram ”Åtgärdsvalsstudie väg 942 genom Mörbylånga
Kyrkby” (Trafikverket, 2019).

Nedan redovisas plan- och miljöbedömningsprocessen för aktuellt detaljplaneförslag:

· Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 § 199 om ett förnyat
planuppdrag. Planen ska genomföras med utökat förfarande.

· Kommunen bedömde att planens genomförande medför en betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken och 4 kap 34 § plan- och bygglagen
och att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

· Ett avgränsningssamråd hölls under våren 2021. Samrådsmöte hölls med
Länsstyrelsen i Kalmar län 2021-02-23. Slutgiltiga synpunkter mottogs efter
samrådsmötet, daterat 2021-03-22.

· Detaljplanen inkl. MKB planeras att vara på samrådsutställning under sommaren
2021.

· Detaljplanen inkl. MKB planeras att vara på granskning under hösten 2021.

· Detaljplanen inkl. MKB bedöms antas i februari/mars 2022. Planen kommer
preliminärt få laga kraft tre veckor efter antagande.

1.4 Lagstiftning
Den 1 januari 2018 infördes nya regler i miljöbalken, som bland annat påverkar
miljöbedömningar av detaljplaner. En av de nya reglerna innebär att kommunen ska fatta
ett särskilt beslut avseende om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej och göra beslutet tillgängligt för allmänheten (6 kapitlet 7 § miljöbalken). Eftersom
förnyat beslut om aktuell detaljplan togs efter den 1 januari 2018 har innehållet i denna
miljökonsekvensbeskrivning utformats i enlighet med de nya reglerna.

2 Metod

2.1 Bedömningsgrunder

2.1.1 Underlag

Flera underlag används som bedömningsgrunder i föreliggande
miljökonsekvensbeskrivning. Underlagen utgörs av bland annat värderingar i förstudie,
tidigare utredningar och kommunala planer.

2.1.2 Lagkrav, miljökvalitetsnormer och riktvärden

Konsekvenserna av planförslaget redovisas bland annat med utgångspunkt i berörda,
gällande miljökvalitetsnormer och relevanta riktvärden. Även lagkrav om exempelvis
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hänsynsregler enligt 2 kap. miljöbalken, riksintressen enligt 3 kap. och 4 kap. miljöbalken
eller andra skyddade områden utgör bedömningsgrunder. Dessa redovisas under
respektive miljöaspekt i den utsträckning de är av betydelse för bedömningen.

2.1.3 Miljökvalitetsmål

Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används även relevanta miljö-
kvalitetsmål. En redovisning av hur planförslaget respektive nollalternativet inverkar på
möjligheten att uppnå relevanta miljökvalitetsmål redovisas i avsnitt 7.2.

2.1.4 Bedömningsmatris

Bedömningen av konsekvenser görs ofta i tre steg där värdet eller känsligheten hos det
berörda området bedöms liksom påverkan på området. Områdets antagna värde och den
påverkan som antas ske på området vägs ihop till en antagen effekt och/eller
konsekvens. En jämförelse med nollalternativets miljökonsekvenser görs i redovisningen
av respektive miljöaspekt.

De olika miljöaspekterna bedöms utifrån bedömningsmatrisen i Tabell 2-1.

Tabell 2-1 Bedömningsmatris i MKB.

Litet värde Måttligt värde Högt värde Mycket högt
värde

Stor negativ påverkan Små – måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Mycket stora
konsekvenser

Måttlig negativ påverkan Små
konsekvenser

Små – måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Liten negativ påverkan Obetydliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Små – måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Ingen/obetydlig
påverkan

Obetydliga konsekvenser

Liten positiv påverkan Obetydliga
konsekvenser

Små
konsekvenser

Små – måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Måttlig positiv påverkan Små
konsekvenser

Små – måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Stor positiv påverkan Små – måttliga
konsekvenser

Måttliga
konsekvenser

Stora
konsekvenser

Mycket stora
konsekvenser
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2.2 Avgränsningar

2.2.1 Geografisk avgränsning

Beskrivningen av miljöeffekter avgränsas geografiskt till planområdet och dess
närområde som direkt och indirekt kan påverkas av planens genomförande.

2.2.2 Saklig avgränsning

I 6 kap. 11 § miljöbalken listas vad en MKB för planer och program ska innehålla. De
miljöaspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan på miljön och människors hälsa
till följd av planförslaget ska konsekvensbedömas och redovisas i en
miljökonsekvensbeskrivning. Avgränsning av miljöaspekter har gjorts i samråd med
Länsstyrelsen i Kalmar län.

Följande miljöaspekter beskrivs och bedöms i föreliggande MKB:

· Naturmiljö

· Landskap, bebyggelse och kulturmiljö

· Buller

· Människors hälsa och säkerhet

· Resurshushållning avseende jordbruksmark

· Vattenmiljö

Utöver ovanstående aspekter omfattar MKB:n även en översiktlig beskrivning av övriga
miljöeffekter som bedömts relevanta för detaljplanen:

· Luftkvalitet och klimatpåverkan

· Ekosystemtjänster

2.2.3 Tidsmässig avgränsning

Bedömningen av miljöeffekter och miljökonsekvenser görs för en tidpunkt då
markanvändningen i detaljplanen kan antas vara genomförd fullt ut. Planens
genomförandetid är 10 år, varför avgränsningen i tid för denna MKB är år 2032.

3 Förhållanden på platsen

3.1 Planområdet idag
Planområdet omfattar ca 4 hektar och är beläget söder om Mörbylånga tätort, se Figur
3-1, och utgörs i sin helhet av åkermark. Geografiskt avgränsas området av väg 942 i
väst, väg 136.01 i norr samt av diken i syd och öst. Stora delar av planområdet är inte
planlagt, men innefattar del av tio fastigheter. Svenska kyrkan äger ett av skiftena medan
resterande är privata fastighetsägare.
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Väg 942 går genom Mörbylånga kyrkby, där det ligger ett flertal bostadsfastigheter och
gårdar, och sträcker sig mellan Mörbylånga kyrka i norr och ett verksamhetsområde i
söder. Vägen ansluter mot de statliga vägarna 943 och 136.1 samt den kommunala
Fraktvägen. Vägen är relativt smal med en bredd på ca 5 meter och saknar gång- och
cykelvägar. För att underlätta för gångtrafikanter och cyklister har dock vägen smalnats
av genom att målade linjer tillfördes vid vägens sidor år 2020.

Inom verksamhetsområdet i söder finns bland annat livsmedelsindustri, åkeri samt en ny
biogasmack och bussdepå. Cirka 300 meter nordväst om industriområdet ligger ett
reningsverk och ett nytt vattenverk. Tung trafik och transporter som tar sig till och från
verksamhetsområdet går i nuläget genom radbyn via väg 942.

Figur 3-1 Planområdets och vägdragningens lokalisering (röd linje), öster om Mörbylånga kyrkby.

3.2 Andra relevanta planer
Mörbylånga kommuns översiktsplan berör området och har bedömts vara av relevans för
detaljplaneförslaget. Enligt Mörbylånga kommuns översiktsplan 2014, antagen 2015-03-
24, bör frågan om förbättringar av befintlig vägsträcka genom kyrkbyn alternativt en ny
vägsträckning öster om Mörbylånga kyrkby aktualiseras. Detta under förutsättning att en
omfattande utbyggnad av industriområdet söder om Mörbylånga blir verklighet.
Översiktsplanen nämner även att i det fall en ny vägdragning blir aktuellt, ska vägen ligga
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på tillräckligt avstånd från befintlig bebyggelse för att inte störa de boende i kyrkbyn
(Mörbylånga kommun, 2015).

I översiktsplanen pekas en gata/vägdragning ut inom aktuellt detaljplaneområde.
Föreslagen förbifart benämns som g3, se Figur 3-2. Aktuellt planförslag avviker nästan
helt från det läge som den nya vägen är redovisad i Mörbylånga kommuns översiktsplan
2014. Placering för korsningen med väg 942 sammanfaller dock med översiktsplanen.
Nollalternativet följer delvis översiktsplanens rekommendationer, eftersom vissa
förbättrande åtgärder på väg 942 har gjorts år 2020 enligt principen bymiljöväg. Bland
annat har vägen smalnats av genom att målade linjer har tillförts vid vägens sidor.

Figur 3-2 Utdrag från Mörbylånga kommuns översiktsplan 2014 (Mörbylånga kommun, 2015)

I övrigt är stora delar av planområdet inte planlagt. Några gällande detaljplaner blir dock
berörda eller gränsar till planområdet:

· Stadsplan M37, antagen 1969-06-23 och fastställd 1971-04-23 med förslag på
hur korsningen mellan vägarna 942 och 136.1 vid kyrkan ska utformas.

· Stadsplan M62, antagen 1984-05-07 och fastställd 1984-09-26 som bland annat
redovisar förslag på anslutningspunkter till industriområdet för planerad
utbyggnad av väg på östra sidan av Mörbylånga kyrkby. Det finns två senare
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detaljplaner för vissa delar av denna stadsplan, vilket innebär att hela
stadsplanen inte är gällande.

· Detaljplan M77, antagen 1996-06-19 och vunnit laga kraft 1996-07-17. Det finns
en senare detaljplan för vissa delar av denna detaljplan, vilket innebär att hela
detaljplanen inte är gällande.

· Detaljplan M81, antagen 1999-01-10 och vunnit laga kraft 1999-03-16. Det är den
senaste detaljplanen i området. Därmed är hela detaljplanen gällande.

4 Studerade alternativ

4.1 Nollalternativ
Enligt 6 kap. 11 § punkt 3 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning till en detaljplan
innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte
genomförs. Detta så kallade nollalternativ ska sedan jämföras mot övriga alternativ som
tas fram.

Om den föreslagna detaljplanen inte genomförs innebär det att det inte byggs någon ny
förbifart inom området, samt att nuvarande markanvändning med i huvudsak
jordbruksmark kvarstår. Detta medför att den tunga trafiken även fortsättningsvis kommer
köra på väg 942 igenom Kyrkbyn. Utöver det bedöms trafikmängden genom kyrkbyn öka
ytterligare, eftersom Guldfågeln och eventuellt andra verksamheter utökar sin verksamhet
och därmed genererar fler transporter. Dock får transporterna, i det fall en förbifart inte
anläggs, ej ge upphov till maximal ljudnivå överstigande 70 dBA mer än 70 gånger per
dygn på vardagar mätt vid fasad på bostadshus, enligt Guldfågelns tillståndsvillkor
(Länsstyrelsen i Kalmar, 2016). Detta innebär därmed att de tunga transporterna ej får
överstiga 70 fordonsrörelser per dygn från och med år 2022, vilket utgör en begränsning
av verksamhetens möjliga utveckling. Villkoren omfattar dock enbart Guldfågelns
transporter, varför den totala mängden trafik som medför trafikbuller längst med väg 942 i
praktiken kan bli ännu högre.

4.2 Planförslag
Planen innebär att det blir möjligt att anlägga en väg ca 700 meter öster om bebyggelsen
i Mörbylånga kyrkby. Förslag på vägdragningens lokalisering i huvudalternativet
redovisas i Figur 4-1, och är i stort baserat på alternativ 3 i förstudien (Sweco Civil AB,
2018). Planen regleras genom användning av allmän platsmark, GATA.
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Figur 4-1 Planförslagets huvudalternativ, föreslagen vägdragning markerat med svart linje.

Vägen ansluter till korsningen Fraktvägen/Väg 942 i sydväst och i norr till väg 136.01 ca
800 meter öster om Mörbylånga kyrka. Förbifarten kommer följa diket på östra sidan om
åkrarna (se Figur 4-2) för att sedan ansluta till befintlig grusväg (se Figur 4-3) som i sin
tur leder till väg 136.01.
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Figur 4-2 Ett större dike i planområdets östra sida (Sweco Civil AB, 2018).

Figur 4-3 Befintlig grusväg som leder till väg 136.01 (Sweco Civil AB, 2018).

Den totala vägsträckan beräknas till ca 2 km och planeras anläggas med en total bredd
på ca 19 meter (varav 7 meter körbana och 6 meter säkerhetszon med bl.a. dike på
vardera sida). Vägen är utformad att gå så nära skiftesgränserna som möjligt, med
hänsyn till ianspråktagande av jordbruksmark samt beaktande av natur- och kulturvärden.

Alternativet avviker nästan helt från det läge som den nya vägen är redovisad i
Mörbylånga kommuns översiktsplan 2014. Det som sammanfaller är var korsningen med
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väg 942 ska placeras. Vägalternativet stämmer också med föreslagen sydlig anslutning
till industriområdet enligt stadsplan M62, antagen 1984-05-07 och fastställd 1984-09-26.

4.3 Alternativ utformning och placering
Enligt 6 kap. 11 § punkt 2 miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller
programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Även
motivering till varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen ska
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, enligt 6 kap. 11 § punkt 6 miljöbalken.

Flertalet alternativ till utformning och placering av en ny vägsträckning har utretts. En
första utredning utfördes år 2006 av Vägverket Konsult, vilka tog fram flertalet förslag på
sträckningar (Vägverket Konsult, 2006). Inte förrän 2018 aktualiserades frågan igen,
varpå Sweco utförde en förstudie baserad på utredningen från 2006, dock med ett
begränsat antal alternativ till dragning (Sweco Civil AB, 2018). Därefter togs en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) fram av Trafikverket (Trafikverket, 2019) där två av de utredda
alternativen innefattar anläggning av en förbifart inom aktuellt område. För mer
information om utredda alternativ på utformning och lokalisering hänvisas till ovan
nämnda utredningar.

Alternativ 1 i förstudien är det senast förkastade alternativet till vägdragning, se Figur 4-4.
Alternativet innebär att vägdragningen startar i korsningen mellan väg 942 och
Trollhättevägen och går därefter nära bebyggelsen på östra sidan fram till väg 136.01.
Den totala vägsträckan mättes till cirka 1,4 km.

Alternativet skulle innebära markintrång för några bostadsfastigheter. I övrigt var sträckan
anpassad att ligga utanför fastighetsgränser till bostäder och utan intrång på träd- och
buskvegetation utmed fastighetsgränserna. Tanken var även att skapa en
promenadremsa för att det även framöver ska vara möjligt att promenera öster om
kyrkbyn.

Planalternativet går i linje med Mörbylånga kommuns översiktsplan 2014, med undantag
av att vägdragningen ligger aningen närmare bebyggelsen i syfte att minska anspråket på
åkermarken. Alternativet stämmer också med föreslagen sydlig anslutning till
industriområdet enligt stadsplan M62, antagen 1984-05-07 och fastställd 1984-09-26.
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Figur 4-4 Senaste förkastade alternativet för vägdragning, alternativ 1 i förstudien (Sweco Civil AB,
2018), visas som klarröd linje.

Skälen till att vägalternativ 1 har förkastats är främst att en sådan sträckning har mycket
större påverkan på utsikten över odlingslandskapet från bostadsbebyggelsen i kyrkbyn.
Utöver det bedömdes en sådan vägsträckning, där det blir två parallella vägar, inte passa
in i landskapets karaktär. Utöver det skulle vägdragningens närhet till bostäderna
medföra en stor olägenhet för närboende vad gäller bullernivåer.

5 Betydande miljöeffekter och konsekvenser
I detta avsnitt analyseras de miljöaspekter där betydande miljöeffekter (även positiva
sådana) inte har varit möjliga att uteslutas under förarbetet inför denna
miljökonsekvensbeskrivning. I förarbetet identifierades följande miljöaspekter som
sådana:

· Naturmiljö

· Landskap, bebyggelse och kulturmiljö

· Buller
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· Människors hälsa och säkerhet

· Resurshushållning avseende jordbruksmark

· Vattenmiljö

Redovisningen i detta avsnitt omfattar samtliga miljöaspekter i listan ovan, även om
slutsatsen under arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har blivit att miljöeffekterna, i
vissa fall tack vare föreslagna skyddsåtgärder, i praktiken blir mindre än betydande.

Föreslagna skyddsåtgärder redovisas under respektive miljöaspekt. Bedömningarna
baseras på att föreslagna skyddsåtgärder kommer genomföras.

Miljökonsekvenserna av miljöeffekterna redovisas för var och en av miljöaspekterna och
en jämförelse görs även med det så kallade nollalternativet, det vill säga miljöns
sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs (se även avsnitt 5.1).

5.1 Naturmiljö

5.1.1 Förutsättningar

Skyddade naturområden

Inga skyddade naturområden berör planområdet, dock finns ett antal områdesskydd i
planområdets omgivning (Figur 5-1). Stora Alvaret ligger ca 1,5 km öster om planområdet
och är ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Stora
Alvaret präglas av säregna habitat och ett unikt antal arter. Från både ett biologiskt och
ekologiskt perspektiv är Stora Alvaret av stort intresse från både ett nationellt och ett
internationellt perspektiv (Naturvårdsverket, 2021).

Mysinge naturreservat är beläget 2 km nordost om planområdet. Naturreservatet utgörs
av ett större sammanhängande område med höga upplevelsevärden, öppna landskap
och utsiktsplatser. Området präglas bland annat av värdefulla naturmiljöer,
odlingslandskap och kulturhistoria (Naturvårdsverket, 2021).

Strax norr om Mysinge naturreservat ligger Gynge Naturvårdsområde. Området har en
liknande landskapskaraktär och innehar naturvärden bland annat i form av kärlväxtflora
och skalbaggsfauna (Naturvårdsverket, 2021).
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Figur 5-1 Karta över skyddade naturområden i relation till planområdet. Föreslagen vägdragning
redovisas med rött streck (Naturvårdsverket, 2021).

Naturvärden och artrikedom

Planområdet består till största delen av jordbruksmark. Vägen passerar i väster en
skogsdunge med inplanterad tall. Rikligt med buskvegetation och lövsly förekommer även
inom det området.

Inom planområdet förekommer några stenmurar med fristående lövträd, samt ett antal
diken. Stenmurar och öppna diken i jordbruksmark omfattas av det generella
biotopskyddet och det krävs dispens om åtgärder ska utföras som påverkar dem.

Den biologiska mångfalden bedöms i detta skede vara relativt låg inom planområdet
eftersom det till största del är brukad jordbruksmark som berörs. Vid och inom
planområdet finns dock inrapporterade fynd av både skyddade och rödlistade arter. Ett
flertal fridlysta fågelarter finns inrapporterade i artdatabanken, bland annat förekommer
rapphönan samt ängshök inom området (Sveriges lantbruksuniversitet, 2021). Då
området hyser flertalet rödlistade och fridlysta arter har det bedömts nödvändigt att utföra
en naturvärdesinventering (NVI) inom detaljplaneområdet. En naturvärdesinventering
enligt SIS standard kommer därmed genomföras under april – juni 2021 inom området.
Inventeringen kommer utföras med tillägg klass 4, detaljerad redovisning av artförekomst
samt generella biotopskydd.
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Syftet med inventeringen är att identifiera naturvärden och områden som är viktiga för
den biologiska mångfalden, exempelvis biotopskyddsobjekt och skyddsvärda träd.
Inventeringen kommer även att beskriva eventuella skyddade arter som förekommer eller
kan förväntas förekomma inom planområdet idag, med särskilt fokus på arterna ängshök
och rapphöna.

Inventeringsområdet kommer geografisk avgränsas enligt kartan i Figur 5-2. Det område
som är markerat i kartan avser naturvärden, biotopskydd och skyddsvärda träd. Fåglar
täcks in i ett större område.

Figur 5-2 Karta över det område som kommer att inventeras i planerad NVI (WSP, 2021).

I det fall skyddade arter noteras inom området, kommer utredning göras huruvida
genomförandet av detaljplanen medför en risk för påverkan på arternas lokala eller
regionala bevarandestatus eller deras livsmiljöer i den mån denna är skyddad enligt
artskyddsförordningen (2007:845). Om genomförandet av planen riskerar att medföra en
sådan påverkan på skyddade arter i området kan dispens enligt artskyddsförordningen
komma att krävas.

För att säkerställa att planprocessen beaktar områdets särskilda naturvärden kan planen
komma att justeras efter utförd inventering i syfte att bibehålla höga naturvärden på
platsen.
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5.1.2 Föreslagna skyddsåtgärder

Om påverkan på skyddade arter eller biotopskyddsobjekt inte bedöms möjligt att undvika
finns möjligheten att:

1. vidta skyddsåtgärder för att minska negativ påverkan på de skyddade
arterna/biotopskyddsobjektet, eller

2. söka dispens från artskyddsförordningen/biotopskyddsbestämmelserna för
planerad exploatering trots förekomsten/objektet.

Utformningen av skyddsåtgärder och möjligheten att beviljas dispens beror på vilka
arter/biotopskyddsobjekt planen kommer påverka. Dispens från
biotopskyddsbestämmelserna kommer att behöva sökas för ingrepp i tre öppna diken,
vilka kommer korsas av planerad väg.

Vid eventuell påverkan på skyddsvärda träd kan 12:6 samråd krävas.

Mer detaljerade förslag på skyddsåtgärder kommer att beskrivas i granskningsversionen
av föreliggande MKB baserat på vad som framkommer i planerad naturvärdesinventering.

5.1.3 Miljöeffekter och konsekvenser

Naturmiljöns värde bedöms som litet eftersom området utgörs av odlingsmark, d.v.s.
monokultur, och saknar eller har liten betydelse för biologisk mångfald och ekologiska
samband. Utöver det finns få utpekade naturvärden. Bedömningen av naturmiljöns värde
är preliminär och baserad på i dagsläget kända arter och naturvärden i planområdet.
Bedömningen kan därför komma att ändras efter utförd naturvärdesinventering.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att ingen mark kommer att tas i anspråk inom planområdet, och
markanvändningen kommer även i fortsättningen utgöras av jordbruksmark i sin helhet.
Det innebär att inga naturvärden, biotopskyddsobjekt eller skyddade arter som kan finnas
inom området riskerar att påverkas. Därmed bedöms nollalternativets konsekvenser för
naturmiljön som obetydliga.

Planförslaget

Skyddade områden som Natura 2000-områden, naturreservat eller andra värdefulla
naturmiljöer bedöms inte påverkas vid ett genomförande av planförslaget på grund av ett
relativt långt avstånd.

Den biologiska mångfalden bedöms i detta skede vara relativt låg inom planområdet
eftersom det till största del är brukad jordbruksmark som berörs.

Anläggande av förbifart kommer att utgöra en barriär i landskapet. Barriäreffekter kan
komma att påverka de arter som befinner sig inom området.

Eventuell påverkan på skyddade arter, biotopskydd eller andra naturvärden som kan
förekomma inom planområdet kommer att beskrivas och bedömas efter utförd
naturvärdesinventering. Inga biotopskyddade stenmurar bedöms påverkas av föreslagen
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vägdragning, dock kommer tre öppna diken att påverkas varför dispens från
biotopskyddsbestämmelserna behöver sökas. Även en stenmur som inte omfattas av
biotopskyddet kommer att påverkas vid planerad exploatering. Vägdragningen har dock
anpassats för att skydda två ekar.

Sammantaget bedöms (preliminärt) planförslagets påverkan på naturmiljön som liten
negativ efter att föreslagna skyddsåtgärder vidtagits. Ett fåtal biotopskyddade diken
kommer att påverkas och ekologiska samband kommer försvagas i liten utsträckning
vilket riskerar att minska artmångfalden marginellt. Ingen värdekärna i skadas och
grunden för områdets naturvärde påverkas marginellt. Därmed bedöms planförslagets
konsekvenser för naturmiljön som obetydliga. Bedömningen är preliminär och baserad på
i dagsläget kända naturvärden i planområdet. Bedömningen kan därför komma att ändras
efter utförd naturvärdesinventering.

5.2 Landskap, bebyggelse och kulturmiljö

5.2.1 Förutsättningar

Sweco utförde 2017 en kulturmiljöanalys inom aktuellt planområde och dess närmaste
omgivning, i syfte att bedöma det lämpligaste alternativet av väg ur kulturmiljösynpunkt
(Sweco Environment AB, 2017). Analysen omfattar studier av litteratur, intresseområden,
arkeologiska lämningar, äldre kartmaterial, befintlig bebyggelse, jordartskartor, höjddata,
strandlinjer, samt en studie av hur landskapet ser ut i dag i form av en analys av
landskapsbilden.

En arkeologisk undersökning är planerad att utföras sommaren 2021.

Topografiska förutsättningar

Landskapet på Öland domineras av den agrara bebyggelse som etablerades i slutet av
1800-talet. Vägar, byar och gårdar är ofta belägna på åsar och höjdsträckningar vilket ger
en god översikt av landskapet och riktmärken. Utdikningar och skogsavverkning har
påverkat landskapets karaktär kraftigt med nya diken och en förändrad karaktär på
landskapet. Genom landskapet löper högspänningsledningar och skapar ett modernt
mönster av linjer som delar landskapet (Figur 5-3) (Sweco Environment AB, 2017).
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Figur 5-3 Foto som visar landskapets karaktär från platsbesök av Sweco 2020-11-20.

Kyrkorna i landskapet innebär starka symboler och samband, exempelvis
kyrkobyggnaden i Mörbylånga kyrkby (se Figur 5-4). Kyrkan uppfördes i början på 1100-
talet, vilken revs och ersattes av en ny kyrkbyggnad år 1814. Delar av kyrkan från 1100
finns dock fortfarande bevarad (Sweco Environment AB, 2017). Idag utgör kyrkan
kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen samt är registrerad som Mörbylånga 136 i
fornminnesregistret.

Figur 5-4 Foto på Mörbylånga kyrka från platsbesök av Sweco 2020-11-20.

Landskapsbild

Aktuellt planområde är beläget sydost om Mörbylånga tätort. Landskapets karaktär utgörs
av ett flackt åkerlandskap. Jordbruksmarken är uppdelad i tegar som går från väster till
öster. Tegarna avgränsas ofta av mindre brukningsvägar, diken eller stenmurar. I en av
gränserna går en luftburen ledning som utgör ett tydligt linjeelement i landskapet.
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Planområdet omges av väg 942 i väst, väg 136.01 i norr samt av diken i syd och öst
(Figur 5-5). Inom området finns även fristående lövträd som är karaktäristiska för det
öländska odlingslandskapet.

Figur 5-5 Foto på dike och fristående träd i planområdets östra gräns från platsbesök av Sweco
2021-03-23.

Ölandsleden som är en cykelled kommer söder ifrån på väg 942 och vikar av väster ut på
Fraktvägen. I norra änden av väg 942:s ligger Mörbylånga kyrka som sticker upp som ett
landmärke i det flacka landskapet och längs med vägen i sydlig riktning ligger Kyrkbyn.
Kyrkbyn är en radby med bebyggelse tätt intill vägen på båda sidorna. I gränsen mellan
radbyn och jordbruksmarken är vegetationen mestadels tät och utgör en tydlig gräns
mellan bebyggelsen och odlingslandskapet. Sydväst om kyrkbyn och aktuellt planområde
ligger ett industriområde.

Hela Öland omfattas även av riksintresse för obruten kust enligt 4 kap. 3 § miljöbalken,
eftersom dess kust- och skärgårdsområden har stora bevarandevärden som bör skyddas.
Riksintresset syftar främst till att skydda bad-, camping och övriga rekreationsintressen
utmed kustbandet. Det innebär bland annat att etablering av miljöstörande anläggningar
får ske på platser där liknande verksamhet redan finns.

I planområdets omgivning i västlig samt östlig riktning finns områden som omfattas av
landskapsbildskydd (Naturvårdsverket, 2021).

Utpekade kulturmiljöer

Planområdet berörs eller omges av flertalet utpekade kulturmiljöer. Området ligger inom
världsarvet Södra Ölands odlingslandskap (Unesco, 2021), se Figur 5-6.
Världsarvskonventionen antogs av UNESCO år 1972 och Sverige undertecknade den år
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1985. Världsarv är ett kultur- eller naturminne som anses så värdefullt att det är en
angelägenhet för hela mänskligheten. Det är något som på ett unikt sätt berättar om
jordens och människans historia och som anses vara så ovärderligt att det ska skyddas
och bevaras för all framtid. Södra Ölands odlingslandskap utsågs av Unesco till världsarv
år 2000, med följande motivering:

”Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de
naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och topografi. Södra Öland är ett
unikt exempel på mänsklig bosättning där de olika landskapstyperna på en enskild ö tas
tillvara på ett optimalt sätt.”

Landskapet är en levande blandning av åkrar, radbyar, betesmarker och vattenområden.
Under medeltiden delades marken upp i tomter och radbyar uppfördes med gårdarna
liggande tätt intill varandra i långa längor. Närmast byarna låg inägor, vilket var åkrar och
ängar som försåg djuren med foder under vinterhalvåret (Unesco, 2021). Dessa tegar
kvarstår till stor del i planområdet och brukas än idag.

Vidare ligger planområdet inom nationell bevarandeplan för odlingslandskapet samt inom
det regionala intresseområdet för kulturmiljövården Sydvästra Ölands odlingslandskap
(Sweco Environment AB, 2017). I figuren kan även utläsas att ett riksintressant område,
Albrunna – Vickleby, Bebyggelse och odlingslandskap, ligger strax öster om planområdet.
Området utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken med följande
motivering:

”Öppet odlingslandskap med mycket lång kontinuitet och differentierat näringsfång längs
västra landborgen med fornlämningsmiljöer och radbyar med malmbebyggelse från 1800-
och 1900-talen. Väl sammanhållna sockencentrum med flera medeltida kyrkor.”
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Figur 5-6 Översiktskarta med världsarv, riksintresse för kulturmiljövården och regional kulturmiljö
markerad (Sweco Environment AB, 2017).

Fornlämningsbilden

En fornlämning är en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har
tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven. Lämningen ska dessutom
vara tillkommen före år 1850. Länsstyrelsen kan dock enligt 2 kap. 1a§ KML (1988:950) i
enskilda fall besluta om att fornlämningsförklara en yngre lämning om det finns särskilda
skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde. Fornlämningar är skyddade genom
kulturmiljölagen (2 kap 6§) vilket innebär att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta
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bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, planering eller på andra sätt ändra
eller skada en fornlämning.

Övriga kulturhistoriska lämningar är lämningar som uppfyller fornlämningsrekvisiten men
antas ha tillkommit 1850 eller senare, alternativt att de inte uppfyller
fornlämningsrekvisiten oavsett när de tillkommit (Riksantikvarieämbetet, 2013). Övriga
kulturhistoriska lämningar saknar skydd enligt kulturmiljölagen.

Inom aktuellt planområde samt i dess omgivning finns ett flertal fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar, främst i form av boplatser (Riksantikvarieämbetet, 2021), se
Figur 5-7 och Tabell 5-1.

Figur 5-7 Karta över fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom planområdet.
Föreslagen vägdragning redovisas med rött streck (Riksantikvarieämbetet, 2021).

Tabell 5-1 Lämningar inom planområdet (Riksantikvarieämbetet, 2021)

Etikett RAÄ-nummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning
L1957:5009 Mörbylånga 91:1 Boplats Fornlämning
L1957:5010 Mörbylånga 92:1 Boplats Fornlämning
L1957:4486 Mörbylånga 98:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
L1957:5393 Mörbylånga 96:1 Boplats Fornlämning
L1957:5394 Mörbylånga 97:1 Boplats Fornlämning
L1957:5051 Mörbylånga 100:1 Boplats Fornlämning
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Lösfynd av bland annat stenåldersföremål indikerar en lång förhistorisk
bosättningskontinuitet i området. Boplatserna är dock inte synliga ovan mark eftersom de
är belägna i den brukade åkermarken, vilket utgör en osäkerhet i boplatsernas
avgränsning. Utifrån kunskap från genomförda arkeologiska undersökningar i närområdet
bedöms risken som stor att ytterligare fornlämningar belägna under mark finns i
planområdet (Sweco Environment AB, 2017). I syfte att påvisa eventuell förekomst av
fornlämning längst föreslagen vägdragning kommer en arkeologisk utredning att utföras
mellan april – juni 2021. En ansökan om arkeologisk utredning är inskickad till
Länsstyrelsen i Kalmar län.

5.2.2 Föreslagna skyddsåtgärder

Vägen planeras att anläggas utan belysning för att minimera påverkan på
landskapsbilden kvälls- och nattetid.

Anmälningsplikt råder enligt kulturminneslagen om fornlämning påträffas. Nödvändiga
skyddsåtgärder/kompensationsåtgärder kommer att vidtas i de fall en fornlämning riskerar
att skadas.

5.2.3 Miljöeffekter och konsekvenser

Landskapets värde bedöms som mycket högt eftersom planområdet och dess närmaste
omgivning i stor utsträckning har sammanhållen karaktär, landmärken och andra visuella
värden som är välbesöka av allmänheten. Utöver det omfattas området av riksintresse för
obruten kust och landskapsbildskyddsområden finns i anslutning till planområdet.

Även kulturmiljöns värde bedöms som mycket högt eftersom området ligger inom ett
världsarv och därmed utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö med vetenskapliga värden,
upplevelsevärden och pedagogiska värden som är unika i ett nationellt-internationellt
perspektiv.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att ingen mark kommer att tas i anspråk inom planområdet, och
markanvändningen kommer även i fortsättningen utgöras av jordbruksmark i sin helhet.
Det innebär att inga, kända som okända, fornlämningar eller övriga kulturhistoriska
lämningar inom planområdet riskerar att påverkas. Därmed bedöms nollalternativets
konsekvenser för landskap, bebyggelse och kulturmiljö som obetydliga.

Planförslaget

Huvudalternativet i planförslaget innebär att vägdragningen delvis kommer följa en
befintlig brukningsväg i det öppna landskapet öster om kyrkbyn. Dock kommer en ny
förbifart innebära en påtaglig påverkan på landskapsbilden i området. Det är särskilt
utblicken från bostadsbebyggelsen på den östra sidan av väg 942 i kyrkbyn som
påverkas negativt genom att vägen kommer in i vyn över landskapet. Det som framförallt
kommer bli synligt är trafiken på vägen.
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Vägen är planerad att läggas med så låg profil som möjligt, men det behövs minst 0,5%
längslutning för att säkerställa att det inte blir regnvatten ståendes på vägen. Likaså är
det inte möjligt att ligga alltför lågt/nära åkermarken då risk finns att vatten blir ståendes
på gärdena.

Påverkan på utblicken skulle dock bli mer påtaglig av ett alternativ där vägen ligger ännu
närmre bebyggelsen. För landskapskaraktären i sin helhet bedöms det dock sämre att
vägen ligger längre bort från bebyggelsen, mitt ute i åkerlandskapet. Detta eftersom
vägen då blir ett helt nytt inslag i landskapet. Vägen kommer dock inte bli ett helt
främmande inslag i landskapet då det finns mindre vägar i Mörbylångadalen som följer
skiftesgränserna i öst-västlig riktning även om huvudvägarna på Öland går framförallt i
nord-sydlig riktning. Påverkan minimeras dock kvälls- och nattetid då vägen planeras att
anläggas utan belysning.

Odlingslandskapet är en förutsättning för kulturlandskapets och världsarvets
grundläggande värden. Anläggning av en förbifart medför att odlingslandskapet klyvs på
ett negativt sätt och tar mycket åkermark i anspråk. Planförslaget bedöms därmed inte gå
i linje med världsarvets motivering (Sweco Environment AB, 2017). Den bedömning som
gjordes i kulturmiljöanalysen var att ett genomförande av huvudalternativet kommer
medföra stor negativ påverkan på kulturmiljön. Denna påverkan vägs dock delvis upp av
att merparten av trafiken flyttas ut från kyrkbyn (Sweco Environment AB, 2017).

Utöver det kommer inga stenmurar eller kända lämningar beröras av planerad
vägdragning, men sannolikheten att träffa på fornlämningar bedöms vara stor. Detta
eftersom det finns ett flertal boplatser inom området vars utbredning inte är känd och
därmed riskerar att påverkas vid ett genomförande av planen. I granskningsversionen av
denna MKB kommer en bedömning av effekter och konsekvenser på eventuella
fornlämningar att göras, baserat på resultatet av den arkeologiska undersökningen.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på landskapet som liten negativ efter att
föreslagna skyddsåtgärder vidtagits, eftersom områdets visuella värden och karaktär
försvagas marginellt. Exploateringen står delvis i kontrast till landskapet, men har
anpassats till landskapets struktur och blir inte dominerande. Därmed bedöms
planförslaget medföra måttligt negativa konsekvenser för landskapsbilden.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på kulturmiljön som obetydlig, eftersom
inga fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar tas bort eller påverkas. Ingen
bestående påverkan sker på kulturmiljöns upplevelsevärde eller pedagogiska värden.
Därmed bedöms planförslagets konsekvenser för kulturmiljön som obetydliga.
Bedömningen är preliminär och baserad på i dagsläget kända lämningar i planområdet.
Bedömningen kan därför komma att ändras efter utförd arkeologisk undersökning.

5.3 Buller

5.3.1 Förutsättningar

Planområdet omges av kyrkbyn med bostäder, vägar och åkermark. Buller inom
planområdet uppstår främst till följd av vägtrafik. Vägtrafiken utgörs i stor del av
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transporter till och från verksamhetsområdet sydväst om planområdet, där bland annat
Guldfågeln har sin verksamhet.

Bostadsbebyggelsen utmed befintlig väg 942 i Mörbylånga kyrkby ligger i flera fall nära
eller alldeles intill vägen, vilket medför att trafiken går tätt intill hus och trädgårdar. Vidare
medför trafiken att det blir en del olägenheter med buller, särskilt då det är en del tung
lastbilstrafik och lantbrukstrafik. De flesta bostäderna utmed vägen har emellertid fått
bullerdämpande åtgärder genom fönsterbyte (Sweco Civil AB, 2018).

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Infrastrukturpropositionen tillämpas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av väg.

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur:

· 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

· 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

· 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

· 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Vid tillämpning av riktvärden vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I det fall som utomhusnivån inte kan reduceras
till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

Trafikbullerutredning

Sweco har på uppdrag av Mörbylånga kommun genomfört en trafikbullerutredning i
Mörbylånga kyrkby (Sweco Environment AB, 2017). Utredningen har därefter
kompletterats med beräkningar för planförslagets huvudalternativ (Sweco Sverige AB,
2021).

Utredningen beskriver hur trafikbullersituationen i området påverkas som följd av den
förväntade trafikökningen i samband med att verksamhetsområdet sydväst om
planområdet utvecklas.

Översiktliga bullerberäkningar1 gjordes för tre olika scenarier; nuläge, nollalternativet
samt att vägen anläggs nära bebyggelsen på östra sidan av kyrkbyn (förkastat alternativ).
Beräkningarna utgick ifrån trafikdata baserat på nuläge och prognosår 2026 enligt Tabell
5-2 (Sweco Environment AB, 2017). Beräkningarna har även tagit hänsyn till de
hastighetsbegränsningar som anges i tabellen.

1Beräkningarna är utförda enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller i
beräkningsprogrammet Cadna/A version 2017 - 159.4707.
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Tabell 5-2 Trafikuppgifter vägtrafik för nuläge, nollalternativ och planförslag (Sweco Environment
AB, 2017).

Scenario, väg ÅDT Andel tung
trafik [%]

Hastighet
[km/h]

Nuläge

Väg 942 690 12 40

Nollalternativ

Väg 942 1 150 13 40

Planförslag

Väg 942 100 0 40

Ny väg 1 050 14 40 – 60

Nedan redovisas ungefär hur många bostadshus som blir störda av buller, d.v.s. att från
riktvärden redovisade i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 har överskridits, i nuläget
enligt de beräkningar som gjordes i bullerutredningen (Sweco Environment AB, 2017):

· Ekvivalentnivå (55 dBA) cirka 10 bostadshus blir störda av buller

· Maximalnivå (70 dBA) cirka 50 bostadshus blir störda av buller

Beräkningar har utförts för dygnsekvivalent (Leq24) och maximal ljudnivå (LmaxF) i enheten
dBA, från vägtrafik. Dygnsekvivalent ljudnivå beräknar ett medelvärde baserat på antalet
fordon som passerar under ett normalt årsmedeldygn (ÅDT). Vid beräkning av
dygnsekvivalent ljudnivå viktas dock höga ljud tyngre än vid en normal
medelvärdesbildning. Maximal ljudnivå är den högsta momentana ljudnivån som uppstår
vid en enskild passage. Detta innebär att med ökad trafikering och ökad andel tung trafik
förblir den maximala ljudnivån densamma, men med tätare intervall, under förutsättning
att trafikbelastningen är det enda som förändras (Sweco Environment AB, 2017).

5.3.2 Föreslagna skyddsåtgärder

För de bostadshus som inte blir bullerstörda av huvudalternativet, det vill säga de som
inte ligger i närheten, bedöms inga skadeförebyggande åtgärder nödvändiga. För de
bostäder som ligger intill vägdragningen, där Trafikverkets riktvärden riskerar att
överskridas, bör bullerdämpande åtgärder vidtas (Sweco Sverige AB, 2021).
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5.3.3 Miljöeffekter och konsekvenser

Områdets känslighet för buller bedöms som måttlig. Planområdet är beläget utanför tätort
men ligger precis intill bostadsbebyggelse i form av villor och fritidsbostäder i kyrkbyn.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att ingen förbifart kommer att anläggas inom planområdet, öster
om kyrkbyn. I nollalternativet kommer tunga transporter till och från verksamhetsområdet
även fortsättningsvis ledas via väg 942 genom kyrkbyn. Utöver det bedöms
trafikmängden genom kyrkbyn öka ytterligare, eftersom Guldfågeln och eventuellt andra
verksamheter utökar sin verksamhet och därmed genererar fler transporter. Dock får de
ej ge upphov till maximal ljudnivå överstigande 70 dBA mer än 70 gånger per dygn på
vardagar mätt vid fasad på bostadshus i det fall en förbifart inte anläggs, enligt
Guldfågelns tillståndsvillkor. Detta innebär därmed att de tunga transporterna ej får
överstiga 70 fordonsrörelser per dygn från och med år 2022 (Länsstyrelsen i Kalmar,
2016). Detta omfattar dock enbart Guldfågelns transporter, varför den totala mängden
tunga transporter som medför trafikbuller längst med väg 942 kan vara ännu högre.

Nedan redovisas ungefär hur många bostadshus som blir störda av buller, d.v.s. att
riktvärden redovisade i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 har överskridits, i
nollalternativet enligt beräkningar i bullerutredningen (Sweco Environment AB, 2017):

· Ekvivalentnivå (55 dBA) cirka 20 bostadshus blir störda av buller

· Maximalnivå (70 dBA) cirka 50 bostadshus blir störda av buller

Nollalternativet innebär därmed ökat buller för boende i Kyrkbyn, både jämfört med
nuläget och planförslaget.

Sammantaget bedöms nollalternativets påverkan på omgivningen i form av permanenta
bullerstörningar som liten negativ efter att föreslagna skyddsåtgärder vidtagits. Inga
bullerreducerande åtgärder kommer vidtas i nollalternativet. Därmed bedöms
nollalternativets konsekvenser för omgivningen i form av bullerstörningar som små
negativa.

Planförslaget

Planförslaget innebär att ekvivalent och maximal ljudnivå minskar vid majoriteten av alla
befintliga fastigheter längst den befintliga vägen genom kyrkbyn, då trafiken leds om till
den nya vägen. Buller från den nya vägen påverkar endast de fastigheter som ligger nära
korsningen vid väg 942 och den nya vägen (Sweco Sverige AB, 2021).

I korsningen vid fraktvägen, väg 942 och den nya vägen överskrids riktvärde 55 dBA för
ekvivalent ljudnivå vid två fastigheter, se Figur 5-8.
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Figur 5-8 Bostäder där riktvärde för ekvivalent ljudnivå överskrids markerat i rött. Ekvivalent ljudnivå
(Sweco Sverige AB, 2021).

Vid bedömning om riktvärde 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus har bostädernas fasad
bedömts dämpa Rw+C 30 dB, vilket efterliknar en vanlig standardfasad för bostäder. Inga
bostäder på planområdet överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Därför
bedöms det osannolikt att ekvivalent ljudnivå inomhus skulle överskridas vid någon av de
befintliga bostäderna.

Riktvärdet för maximal ljudnivå gäller vid uteplats i anslutning till bostad. På grund av att
Sweco inte utfört en fysisk inventering av uteplatserna i området görs ett antagande om
att uteplatsen vid varje bostadshus är placerad på motsatt sida från vägen.

Generellt är maxnivåerna vid samtliga fastigheter lägre i detta beräkningsfall med den
nya vägen jämfört med nollalternativet utan den nya vägen.

Vid följande hus i Figur 5-9 uppfylls inte riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats.
För övriga fastigheter längst den befintliga vägen finns det yta på motsatt sida av vägen
där en uteplats kan placeras (Sweco Sverige AB, 2021).
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Figur 5-9 Hus där riktvärde för uteplats inte uppfylls, markerat i rött. Maximal ljudnivå nattetid.
Uteplats kan inte placeras på gula eller orange ytor (Sweco Sverige AB, 2021).

Vid bedömning om maximal ljudnivå inomhus har bostädernas fasad bedömts dämpa 30
dB, vilket efterliknar en standardfasad för bostäder. Bostäderna i Figur 5-10 har en
maximal ljudnivå vid fasad som riskerar att överskrida maximal ljudnivå inomhus med ca
3 dBA.

Figur 5-10 Bostäder som riskerar att överskrida maximal ljudnivå inomhus markerat i rött (Sweco
Sverige AB, 2021).
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För att säkerställa den faktiska fasaddämpningen behöver en fysisk inventering av
fasadens uppbyggnad utföras.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på omgivningen i form av permanenta
bullerstörningar som måttligt positiv, eftersom majoriteten av bostäderna längst den
befintliga vägen bedöms få en bättre ljudmiljö jämfört med nuläget. Detta beror på att den
nya vägen leder bort stora delar av trafiken från den befintliga vägen samt att avståndet
mellan befintliga bostäder och ny väg är så stort. Den nya vägen bedöms endast påverka
två bostadshus på planområdet intill korsningen för väg 942 och den nya vägen. Vid de
två bullerutsatta fastigheterna överskrids ekvivalent ljudnivå vid fasad samt maximal
ljudnivå inomhus nattetid. Vid den norra fastigheten överskrids även riktvärdet för
uteplats. Dock kommer bullerreducerande åtgärder vidtas vid anläggning av vägen, vilket
inte sker i nollalternativet. Därmed bedöms planförslagets konsekvenser för omgivningen
i form av bullerstörningar som små – måttliga positiva.

5.4 Människors hälsa och säkerhet

5.4.1 Förutsättningar

Föreliggande avsnitt hanterar aspekter med potentiell påverkan på människors hälsa och
säkerhet, företrädesvis trafiksäkerheten och rekreation/friluftsliv. Buller respektive
luftkvalitet hanteras enbart översiktligt, för mer detaljerade beskrivningar se avsnitt 5.3
och avsnitt 6.1.

Aktuellt planområde omfattas inte av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken. Närmsta riksintresse för friluftsliv, Stora Alvaret, ligger ca 1,5 km öster om
planområdet. Hela Öland omfattas däremot av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap.
2 § miljöbalken (Naturvårdsverket, 2021), vilket innebär följande:

”Inom området skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön”

Att vistas i naturen har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan, varför
det är viktigt att alla människor har tillgång till friluftsliv. Friluftslivet kan även bidra till att
förbättra hälsan generellt sett i samhället, vilket indirekt leder till samhällsekonomiska
besparingar. Tillgång till friluftsliv och rekreation är därmed värdefullt både för den
enskilda människan och för samhället i stort (Naturvårdsverket, 2021).

Planområdet består till största del av jordbruksmark vilket medför att det inte är tillgängligt
för allmänheten bortsett från de brukningsvägar som sträcker sig längs med skiftena.
Detta eftersom åkermark som odlas inte gäller som allemansrättslig när den odlas med
gröda eftersom passage över marken kan riskera att skada eller förstöra odlingarna. I
planområdets omgivning rör sig människor som är ute och promenerar eller vandrar längs
med väg 942 eller gångstigen mellan bebyggelsen och åkermarken öster om radbyn. I
nuläget innebär den smala vägen, i kombination med den närliggande trafiken, en
säkerhetsrisk och minskad trygghet för oskyddade trafikanter. Speciellt med hänsyn till att
vägen har en relativt låg standard i förhållande till antalet fordonsrörelser med tung trafik,
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och att det inte finns en separat gång- och cykelbana. Väg 942 är dock generellt sett inte
en olycksdrabbad sträcka.

Därutöver uppstår olägenheter för de närboende, både i form av trafikbuller och utsläpp
till luft, då väg 942 ligger precis intill bostadsbebyggelsen. Trafikbullret från den tunga
trafiken innebär störningar under stora delar av dygnet. Utöver det upplevs
personbilstrafiken hålla relativt hög hastighet när den rör sig genom radbyn, vilket innebär
både ökade bullernivåer samt ytterligare en säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter.

5.4.2 Föreslagna skyddsåtgärder

Några skyddsåtgärder avseende människors hälsa och säkerhet bedöms inte vara
motiverade, utöver de rekommendationer som anges för landskap, bebyggelse och
kulturmiljö i avsnitt 5.2.2 samt för buller i avsnitt 5.3.2. Detta eftersom planförslaget i sig
bidrar till positiva konsekvenser.

5.4.3 Miljöeffekter och konsekvenser

Befolkningens känslighet bedöms som måttlig. Planområdet är beläget utanför tätort men
ligger precis intill bostadsbebyggelse i form av villor och fritidsbostäder i kyrkbyn.

Friluftslivets värde bedöms som högt eftersom området omfattas av riksintresse för rörligt
friluftsliv. Planområdets omgivning har mycket goda förutsättningar för närrekreation och
friluftsliv avseende storlek, innehåll och tillgänglighet.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att en förbifart inte kommer att anläggas inom planområdet.
Därmed kommer väg 942 genom kyrkbyn även i fortsättningen vara huvudtransportled för
tung trafik till och från verksamhetsområdet i sydväst, vilket innebär att problematik kring
trafiksäkerhet kvarstår. Utöver det bedöms trafikmängden genom kyrkbyn öka ytterligare,
eftersom Guldfågeln och eventuellt andra verksamheter utökar sin verksamhet och
därmed genererar fler transporter. En viss begränsning i maxantal transporter som får
köra längst med väg 942 finns dock i det fall en förbifart inte anläggs, som följd av villkor i
Guldfågelns tillstånd. Villkoren innebär att de tunga transporterna ej får överstiga 70
fordonsrörelser per dygn från och med år 2022 (Länsstyrelsen i Kalmar, 2016). Detta
omfattar dock enbart Guldfågelns transporter, varför den totala mängden tunga
transporter som medför en säkerhetsrisk för närboende längst med väg 942 kan vara
ännu högre.

Utöver det kommer trafiken även i fortsättningen gå tätt inpå bostadshusen i
nollalternativet, vilket innebär störningar i form av buller samt en säkerhetsrisk för boende
och oskyddade trafikanter att vistas på vägen.

Sammantaget bedöms nollalternativets påverkan på befolkningen avseende risk och
säkerhet som liten negativ, eftersom problematik kring trafiksäkerhet kvarstår, och
möjligtvis även försämras marginellt. Därmed bedöms nollalternativets konsekvenser för
befolkningen avseende risk och säkerhet som små negativa.
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Sammantaget bedöms nollalternativets påverkan på befolkningen avseende rekreation
och friluftsliv som obetydlig, eftersom nyttjandet av området för rekreation och friluftsliv
inte påverkas. Därmed bedöms nollalternativets konsekvenser för befolkningen avseende
rekreation och friluftsliv som obetydliga.

Planförslaget

Planförslaget medför att en stor del av trafiken flyttas från väg 942 genom kyrkbyn till den
nya förbifarten. Föreslagen vägdragning i huvudalternativet innebär även att vägen går
en bit ifrån bostadsbebyggelsen och befintligt promenadstråk i väst. Det leder bland
annat att befintlig väg 942 kommer mer att få karaktären som en bostadsgata som känns
trygg att vistas på för oskyddade trafikanter som gångtrafikanter och cyklister.
Bullernivåerna kommer också att minska för de flesta bostadsfastigheterna. Boendemiljön
bedöms därmed påverkas positivt av föreslagen förbifart vad gäller trygghet och buller.

Utöver aktuellt detaljplaneförslag för ny förbifart vid Mörbylånga kyrkby, planeras för en
ny förbifart vid Skogsby i Mörbylånga kommun (Mörbylånga kommun, 2015). Förbifart
Skogsby syftar till att minska trafikflödet genom samhället och ska särskilt fånga upp tung
trafik. Det kommer i så fall leda till ökad trafiksäkerhet, minskad bullerbelastning samt att
transport av farligt gods förflyttas till områden utanför tätbebyggelsen. Om både förbifart
Mörbylånga kyrkby och förbifart Skogsby anläggs skulle det innebära kumulativa
(samverkande) effekter för människors hälsa och säkerhet, vilket i detta fall innebär
ytterligare positiva effekter för trafiksäkerheten och bullerstörningar i Mörbylånga
kommun.

Utsikten över odlingslandskapet från bostäderna och promenadstråket i väst kommer
dock att påverkas. Det bedöms till viss del vägas upp av att möjligheterna till att
promenera på väg 942 istället ökar, då stora delar av trafiken flyttas ut därifrån. Utöver
det medför huvudalternativet mindre påverkan på landskapsbilden jämfört med tidigare
utrett alternativ där sträckningen går längst med bostäderna.

Då åkermark som odlas inte gäller som allemansrättslig när den odlas med gröda är
planområdet inte tillgängligt för allmänheten, bortsett från de brukningsvägar som
sträcker sig längs med skiftena. Därmed bedöms föreslagen exploatering inte medföra att
områdets förutsättningar för turism eller tillgång till friluftsliv skadas påtagligt.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på befolkningen avseende risk och
säkerhet som måttligt positiv, eftersom kyrkbyn befrias från risk för trafik och säkerhet,
olyckor med farligt gods m.m. Förslaget medför även positiv påverkan för gångtrafikanter
då trafiken leds bort från kyrkbyn. Därmed bedöms planförslagets konsekvenser för
befolkningen avseende risk och säkerhet som små - måttliga positiva.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på befolkningen avseende rekreation och
friluftsliv som obetydlig, eftersom nyttjandet av området för rekreation och friluftsliv inte
påverkas. Riksintressant område för friluftslivet berörs men inga kärnområden skadas.
Planförslaget leder till små försämringar av upplevelsevärdet, detta bedöms dock
minimeras vid implementering av föreslagna skyddsåtgärder. Därmed bedöms
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planförslagets konsekvenser för befolkningen avseende rekreation och friluftsliv som
obetydliga.

5.5 Resurshushållning avseende jordbruksmark

5.5.1 Förutsättningar

Mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en långsiktigt god
hushållning främjas ur ett ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Därutöver är jordbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § miljöbalken, vilket innebär
att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan
tillgodoses från allmän synpunkt på ett tillfredställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.

En stor andel (mellan ca 70 – 80%) av markarealen i Mörbylånga kommun utgörs av
åker-/jordbruksmark (Jordbruksverket, 2021). Jordbruket är en av Mörbylångas
huvudsakliga näringar (Sweco Environment AB, 2017). Största delen av
markanvändningen inom planområdet består av produktionsområde för jordbruket. Därav
utgörs hela planområdet av obebyggda ytor i nuläget. Utöver det omfattas området av
nationell bevarandeplan för odlingsmark, samt ligger inom världsarvet Södra Ölands
odlingslandskap och inom det regionala intresseområdet för kulturmiljövården Sydvästra
Ölands odlingslandskap (Sweco Civil AB, 2018). Mer information om dessa återfinns i
avsnitt 5.2 Landskap, bebyggelse och kulturmiljö.

5.5.2 Föreslagna skyddsåtgärder

Utsläpp av föroreningar bör motverkas i syfte att minska påverkan på den jordbruksmark
som kommer finnas kvar, se förslag för dagvattenhanteringen i avsnitt 5.6.2.

Planförslaget har tagits fram utifrån att minimera ianspråktagandet av jordbruksmark,
bland annat har vägsträckningen förlagts så nära åkermarkernas gränser som möjligt.
Även framkomligheten och tillgängligheten för lantbruksmaskiner kommer bibehållas med
planförslaget.

5.5.3 Miljöeffekter och konsekvenser

Det saknas en kartering av brukningsvärdet på åkermarken på Öland och i hela Kalmar
län. Områdets värde avseende naturresurser bedöms dock som högt eftersom området
utgörs av bördig åkermark med stor kapacitet och goda förutsättningar att bruka den.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att ingen mark kommer att tas i anspråk inom planområdet, och
markanvändningen kommer även i fortsättningen utgöras av jordbruksmark i sin helhet.
Det innebär att jordbruket som bedrivs inom planområdet inte riskerar att påverkas.
Därmed bedöms nollalternativets konsekvenser för resurshushållningen med
jordbruksmark som obetydliga.
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Planförslaget

Föreslagen vägdragning berör åkermark utmed större delen av sina sträckningar. Ur ett
hållbarhets- och resursperspektiv är ett kortare vägalternativ bättre än ett längre,
eftersom kortare vägar innebär att mindre grus och asfalt åtgår vid anläggning och
därmed sparas det på naturresurserna. För att minimera ingreppet i jordbruksmark har
vägsträckningen förlagts så nära åkermarkernas gränser som möjligt. Det går dock inte
att undgå att detaljplanen innebär att viss jordbruksmark kommer att försvinna vid
utbyggnad av vägen. Dock kommer framkomligheten och tillgängligheten för
lantbruksmaskiner bibehållas med planförslaget.

Av kommunens ca 66 700 hektar på land odlas ca 20 500 hektar. Vid ett genomförande
av planförslaget tas en åkerareal på cirka 4 hektar i anspråk. Detta utgör ca 0,02% av
den totala arealen jordbruksmark i kommunen, vilket innebär att det är en relativt liten
andel som tas i anspråk.

För åkerbruket ger föreslagen vägdragning negativa konsekvenser eftersom vägen tar
mer areal av åkermark i anspråk jämfört med om vägen helt skulle följa åkerkanten, samt
i jämförelse med nollalternativet. Det är även ett irreversibelt ingrepp när jordbruksmark
tas ur produktion.

Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken tas i anspråk endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Om det inte finns infrastruktur som vägar, så kommer inte verksamhetsområdet söder om
Mörbylånga tätort kunna utvecklas och i sin tur bidra med sysselsättning och andra
positiva effekter på samhällsekonomin. Utöver det kan brist på tillräcklig infrastruktur
innebära att landsbygden missgynnas vilket i förlängningen kan leda till att lantbruks- och
jordbruksverksamheter påverkas negativt. Därmed bedöms behov finnas att tillgodose ett
väsentligt samhällsintresse.

Utöver det har flertalet alternativa lösningar och lokaliseringar utretts, främst med fokus
på utformning och placering av en ny vägsträckning. En första utredning utfördes år 2006
av Vägverket Konsult, vilka tog fram flertalet förslag på sträckningar (Vägverket Konsult,
2006). År 2018 utförde Sweco en förstudie med ett urval av tidigare utredda alternativ till
dragning (Sweco Civil AB, 2018). Därefter togs en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) fram av
Trafikverket (Trafikverket, 2019) där två av de utredda alternativen innefattar anläggning
av en förbifart inom aktuellt område.

Eftersom ett tydligt behov finns samt att flera möjliga alternativ och lokaliseringar har
utretts under projektets gång där huvudalternativet pekats ut som mest lämpligt, bedöms
tillräcklig grund finnas för att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på resurshushållningen av jordbruksmark
som måttligt negativ, eftersom delar av naturresursen tas i anspråk så att brukandet
försvåras och dess kvalitet riskerar att försämras. Föreslagen vägsträckning kommer
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utgöra ett nytt odlingshinder inom området. Därmed bedöms planförslagets konsekvenser
för resurshushållningen av jordbruksmark som måttligt negativa.

5.6 Vattenmiljö

5.6.1 Förutsättningar

Geologi och hydrologi

Sweco Civil AB har på uppdrag av Mörbylånga kommun utfört en geoteknisk utredning
och fältundersökning inom planområdet. Planområdet ligger på ca 11 till 14 meter över
nollplanet i RH 2000. Utförda undersökningar har visat att det finns större
fyllningsmäktigheter ovan organisk jord, samt att vegetationsskiktets mäktighet kan
variera inom området där det finns jordbruksmark. Jordens vegetationsskikt inom
planområdet bedöms variera mellan 0,2 – 0,5 meter. Efter vegetationsskiktet följer ett
lager av sand eller silt, vilket följs av lermorän och siltmorän. Silt har påträffats
huvudsakligen i planområdets nordvästra del (Sweco Civil AB, 2017).

En karta över jordarter inom planområdet samt i dess omgivning redovisas i Figur 5-11.

Figur 5-11 Karta över jordarter inom planområdet samt i dess omgivning. Föreslagen vägdragning
redovisas med rött sträck (Sveriges geologiska undersökning, 2021).
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Inga stabiliserade grundvattenytor, stående vatten, påträffades i utförda
undersökningspunkter. Vattennivåer har mätts i ett befintligt dike vid ett tillfälle.
Grundvattenytan bör förutsättas ligga ca 1 – 2 meter under befintlig markyta (Sweco Civil
AB, 2017).

Grundläggningsförutsättningarna för planerad vägdragning bedöms huvudsakligen som
goda (Sweco Civil AB, 2017).

Brunnar

Enligt SGU:s brunnsregister finns en flertalet brunnar i planområdets omgivning, främst
längst med kyrkbyn. Två energibrunnar finns i närheten av planerad vägdragning
(Sveriges geologiska undersökning, 2021).

Yt- och grundvattenförekomster

Planområdet befinner sig inte i närheten av något vattenskyddsområde
(VattenInformationsSystem Sverige, 2021). Området är lokaliserat inom
huvudavrinningsområdet Öland och delavrinningsområdet rinner mot Ö s Kalkmarsunds
kustvatten. Recipient för planområdet är Ö s Kalmarsunds kustvatten (EU_CD:
SE562000-162271) och grundvattenmagasinet Västra Ölands kalkberg (EU_CD:
SE629295-155070).

Enligt senaste statusklassningen i VISS (VattenInformationsSystem Sverige, 2021) har
Kalmarsunds kustvatten en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Enligt miljökvalitetsnormen för Ö s Kalmarsunds kustvatten ska god ekologisk status
uppnås till år 2027. Grundvattenmagasinet Västra Ölands kalkberg har däremot en god
kemisk status, men otillfredsställande kvantitativ status. Den kvantitativa statusen beror
på att efterfrågan på grundvatten är uppenbart större än tillgången som följd av problem
med vattenbrist (VattenInformationsSystem Sverige, 2021).

Dagvatten

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner ytligt på marken. Inom planområdet finns
inget befintligt kommunalt ledningssystem för dagvatten, utan området består till största
delen av jordbruksmark utan några hårdgjorda ytor. Detta gör att regnvattnet som faller
ner inom området infiltrerar ner i marken eller rinner ner i dikena som finns mellan
skiftena.

Området avvattnas av dikningsföretaget Södra och Norra Bårby, Mörbylånga och Beteby
dikningsföretag ifrån 1899. Dikningsföretaget omfattas av befintliga diken inom området,
varav högsta tillåtna flöde till dikningsföretaget är 1,5 l/s ha. Dagvattenavrinningen sker
huvudsakligen som ytvattenavrinning till de befintliga dagvattendikena eftersom området
till stor del består av åkermark och odlingsmark. Inom planområdet sker avvattning
genom befintliga diken som sedan mynnar ut västerut till recipienten Ö s Kalmarsunds
kustvatten, se Figur 5-12 (Sweco Sverige AB, 2021).



36(52)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
2021-05-20
SAMRÅDSHANDLING
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL DETALJPLAN FÖR
FÖRBIFART MÖRBYLÅNGA KYRKBY

Figur 5-12 Befintlig avvattning och flödesvägar inom planområdet och dess omgivning (Sweco
Sverige AB, 2021).

Öppna diken i jordbruksmark omfattas av det generella biotopskyddet och det krävs
dispens om åtgärder ska utföras som påverkar dem. De diken som finns och berörs inom
planområdet bedöms vara grävda och ha tillkommit för att avvattna jordbruksmarken. De
berörs därmed inte av strandskyddet.

Kalmar län omfattas av förbud mot markavvattning.

Föroreningsbelastning

Länsstyrelsen i Kalmar har ingen kännedom om föroreningar inom planområdet.
Föroreningar kan dock förekomma i form av fyllnadsmassor och vägrelaterade
föroreningar i anslutning till befintliga vägar.

Dagvatten tar lätt upp föroreningar som sediment, oljerester, tungmetaller och organiska
föroreningar. Dessa kan komma från väg- och däckslitage, avgaser, fria metallytor som
tak mm. Belastningen av föroreningar beror på vilken typ av yta som dagvattnet passerar.
Industriområden ger generellt upphov till höga föroreningsbelastningar. Då området idag
består av jordbruksmark kan det förekomma spridning av bland annat näringsämnen och
bekämpningsmedel. Utöver det ger hårdgjorda ytor en snabbare avrinning och därmed
en högre föroreningsbelastning om inga åtgärder vidtas.

VA-policy

Mörbylånga kommun har tagit fram och beslutat om en VA-policy tillsammans med
Borgholms kommun (Mörbylånga kommun, 2015), vars riktlinjer gällande
dagvattenhantering lyder:
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· Planeringen, utförandet och underhållet av dagvattenhanteringen ska vara
långsiktigt med en tidsaspekt på flera generationer och ska inkludera tänkbara
framtida ändrade förutsättningar, såsom klimatförändringar.

· Planeringen av dagvatten ska finnas med i ett tidigt skede vid kommunens
fysiska planering (användandet av mark och vatten samt utformning av den
bebyggda miljön).

· Planeringen och utförandet av dagvattenhanteringen ska göras med så tekniskt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbara åtgärder som möjligt.

· Omhändertagande av dagvatten ska göras lokalt så nära källan som möjligt för
att förhindra att förorenat dagvatten når vattendrag eller havet och förhindra
översvämningar.

5.6.2 Föreslagna skyddsåtgärder

Geologi och hydrologi

Enligt utförd geoteknisk fältundersökning (Sweco Civil AB, 2017) rekommenderas ett
antal åtgärder vad gäller grundläggning och grundvattenhantering inför exploatering (för
mer detaljerad information hänvisas till de geotekniska rapporterna):

· Den naturliga friktionsjordens innehåll av lera och silt kan eventuellt medföra att
en något tjockare överbyggnad krävs med hänsyn till tjäle.

· Inga grundläggningsarbeten, t.ex. fyllnings och packningsarbeten, får utföras på
tjälad jord.

· Den blivande vägen bedöms kunna grundläggas på konventionellt sätt efter
utskiftning av mullhaltig ytjord mot ny fyllning.

· Silt i kombination med vatten är ett flytbenäget material varför problem kan
uppstå om silten friläggs eller bearbetas vid blöta förhållanden, t.ex. regn. Om
silten måste skiftas ut under blöta förhållanden kan detta göras mot ny fyllning
som då utförs till en nivå strax över grundvattenytan.

· Eventuell grundvattensänkning bedöms kunna utföras genom pumpning i djupare
nedförda filterförsedda pumpgropar. Eftersom jordmaterialen huvudsakligen
utförs av lermorän, siltmorän, siltig sand och silt vilka alla har relativt låg
hydraulisk konduktivitet kan grundvattensänkningen vara tidskrävande.

· Geotekniker bör medverka i den fortsatta projekteringen samt utföra
schaktbottenkontroller innan ny grundläggning utförs, eller ny fyllning påförs.

Markavvattning är en tillståndspliktig vattenverksamhet och i Kalmar län är det även
förbud mot markavvattning. Vid markavvattningsåtgärder kan det därmed, förutom
tillstånd, även krävas en dispens.

Dagvattenhantering
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För att kunna fördröja dagvatten från planerad väg/förbifart inom planområdet har
beräkningar visat att det krävs en fördröjning av 1000 m3 i dagvattenanläggningar (Sweco
Sverige AB, 2021).

Att hantera dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av öppna
dagvattenlösningar bedöms vara mest fördelaktigt. En öppen dagvattenhantering medför
en trög avledning och fördröjning som avlastar recipienten. Det har dessutom positiva
effekter för biologisk mångfald och estetiska värden (Sweco Sverige AB, 2021).

Fördröjning och viss rening av dagvattnet görs förslagsvis med hjälp av öppna diken. En
skiss över föreslagna lösningar visas i Figur 5-13.

Figur 5-13 Skiss över föreslagna dagvattenlösningar (Sweco Sverige AB, 2021).

Dagvattnet föreslås hanteras genom vägdiken. Diket i norra sidan av infarten föreslås
anläggas väster om vägen så att vattnet hinner renas innan utsläpp till dikningsföretaget.
Diket kan anslutas med en trumma till dikningsföretaget. Dikena föreslås utformas med
bottenbredd på 0,5 m och släntlutning 1:4 för att uppnå utjämningsvolym för rening och
fördröjning av dagvatten. Dagvatten från vägen i söder föreslås avvattnas genom ett dike
som kan anslutas vidare till dikningsföretaget. Förslag till placering av anläggningarna är
baserade på höjder för befintligt dike samt för omkringliggande mark.
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Vid projektering av vägen måste hänsyn tas till höjdsättning så att dagvatten rinner med
självfall till befintligt dikessystem. Vägen ska läggas högre än fastighetsmark så att
dagvatten kan avledas ytligt till omkringliggande odlad mark vid extrema regn.
Höjdsättningen av planområdet ska projekteras för att säkra bebyggelsen mot
översvämning. Vilka höjder och lutningar som är lämpliga behöver studeras med ett mer
detaljerat kartunderlag.

Föroreningar

Eftersom föroreningar kan förekomma i form av fyllnadsmassor och vägrelaterade
föroreningar i anslutning till befintliga vägar behöver det hanteras inför planerad
exploatering. För åtgärdsförslag om rening av dagvatten, se dagvattenhantering ovan.

5.6.3 Miljöeffekter och konsekvenser

Vattenmiljöns värde bedöms som måttligt eftersom området i nuläget utgörs av åkermark
som inte är hårdgjort. Ett antal diken finns inom området, de bedöms dock inte omfattas
av strandskyddsbestämmelser. Området har inga värdefulla vattentillgångar/
vattenområden och inte berörs av något vattenskyddsområde.

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att ingen förbifart kommer att anläggas inom planområdet. Då
ingen exploatering och hårdgörande av ytor kommer göras innebär det att ingen
påverkan kommer att ske på geologiska och geohydrologiska förhållanden eller
vattenmiljön i övrigt. Inga eventuella föroreningar från tillkommande vägtrafik kommer att
påverka vattenkvaliteten i planområdet och ingen påverkan på vattenflöden kommer ske.
Dock kommer spridning av föroreningar från jordbruksmarken, i form av exempelvis
bekämpningsmedel och näringsämnen, även fortsättningsvis ske via yt- och grundvattnet
likt nuläget. Därmed bedöms nollalternativets konsekvenser för vattenmiljön som
obetydliga.

Planförslaget

I samband med exploateringen av området kommer markanvändningen att ändras. Mer
yta kommer att hårdgöras vilket försämrar markens genomsläpplighet. Även några
grävda diken blir berörda inom planområdet. Det kommer i sin tur leda till ökad
dagvattenavrinning. Flödesberäkningar med anpassning till ett troligt framtida klimat har
utförts med en beräkningsmodell som är baserad på regnintensitet och andelen hårdgjord
yta, se Tabell 5-3 (Sweco Sverige AB, 2021).
Tabell 5-3 Flödesberäkningar före och efter exploatering i planområdet med en varaktighet på 10
min före och efter exploatering (Sweco Sverige AB, 2021).

Flöde (l/s) 10-årsregn 20-årsregn 100-årsregn

Före exploatering 115 150 250

Efter exploatering 470 600 1000
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Detaljplaneområdet ser inte ut att klara sig från översvämning vid 100-årsflöde. Det är
därmed viktigt att exploateringen inte förvärrar situationen inom och utanför planområdet.
Vägen ska läggas högre än fastighetsmark så att dagvatten kan avledas ytligt till
omkringliggande odlad mark vid extrema regn. Höjdsättningen av planområdet skall
projekteras för att säkra bebyggelsen mot översvämning (Sweco Sverige AB, 2021).

En ökad dagvattenavrinning medför även en ökad föroreningsbelastning då föroreningar
inte hinner fastläggas genom infiltration. Exploaterade ytor för planerad väg inom området
kommer att generera föroreningar i form av exempelvis tungmetaller och
petroleumföroreningar som härrör från tillkommande fordonstrafik. Utöver det finns en risk
att transporter med farligt gods kan medföra utsläpp av föroreningar vid
olyckor/avkörningar. Dessa föroreningar måste hanteras för att inte släppas ut i
recipienten och påverka vattenkvaliteten (Sweco Sverige AB, 2021).

Vägdagvatten innehållande föroreningar kan via diken spridas till kustvattnet. På det
sättet kan dagvatten från området kan påverka Ö s Kalmarsunds kustvatten, som inte
uppnår god kemisk status. Exploateringen innebär en ökad belastning avseende
parametern suspenderat material (SS). Före reningsåtgärder överstiger ett flertal ämnen
riktvärdena, vilket tyder på att någon form av reningsåtgärd är nödvändig. Föreslagna
vägdiken minskar markant föroreningshalterna efter exploatering. Efter rening
underskrider samtliga beräknade föroreningshalter Riktvärdesgruppens riktvärden för
dagvattenutsläpp (Sweco Sverige AB, 2021).

Det bedöms att föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet ger en
god föroreningsreduktion som uppfyller kvalitetskraven. Om dessa åtgärder vidtas
bedöms påverkan på vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya exploateringen
vara försumbar (Sweco Sverige AB, 2021).

Sammantaget bedöms planförslagets påverkan på vattenmiljön som liten negativ,
eftersom föreslagna åtgärder för dagvattenhantering ger en god föroreningsreduktion
som uppfyller kvalitetskraven. Om föreslagna åtgärder vidtas bedöms påverkan på
vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya exploateringen vara försumbar.
Därmed bedöms planförslagets konsekvenser för vattenmiljön som små negativa.

6 Övriga miljöeffekter och konsekvenser
I detta avsnitt redogörs för övriga utredda miljöaspekter, som inte bedöms medföra
betydande miljöeffekter även om inga särskilda skyddsåtgärder vidtas. Dessa
miljöaspekter bedöms vara:

· Luftkvalitet och klimatpåverkan

· Ekosystemtjänster
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6.1 Luftkvalitet och klimatpåverkan

6.1.1 Förutsättningar

De luftföroreningar som är av intresse inom och i närområdet till planområdet är
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Den huvudsakliga källan till kvävedioxid och
partiklar är biltrafiken (Naturvårdsverket, 2019).

För att bedöma luftkvalitet används gränsvärden för miljökvalitetsnormer för utomhusluft
samt målvärden som formulerats i miljökvalitetsmålet Frisk luft (Tabell 6-1). En
miljökvalitetsnorm anger en viss lägsta acceptabla miljökvalitet, exempelvis avseende
luft. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några
kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. MKN baseras på krav i EU-direktivet
och den av regeringen utfärdade luftkvalitetsförordningen (2010:477) för utomhusluft
(Naturvårdsverket, 2021).
Tabell 6-1 Miljökvalitetsnormer för luft och miljökvalitetsmålet Frisk luft med avseende på
kvävedioxid och partikelhalt.

Normvärde Miljökvalitetsnormer luft
(Naturvårdsverket, 2021)

Miljökvalitetsmål Frisk luft
(Naturvårdsverket, 2020)

Kvävedioxid
(NO2) i
utomhusluft

Partikelhalt
(PM10) i
utomhusluft

Kvävedioxid i
utomhusluft

Partikelhalt i
utomhusluft

Årsmedelvärde 40 μg/m³ 40 μg/m³ 20 μg/m³ 15 μg/m³

Dygnsmedelvärde 60 μg/m³ 50 μg/m³ - -

Timmedelvärde 90 μg/m³ - 60 μg/m³ 30 μg/m³

Det görs inga regelbundna kontrollmätningar av luftkvaliteten i Mörbylånga kommun, dock
anses luften i kommunen generellt sett vara av god kvalitet. Kommunen ligger i
anslutning till havet där luftcirkulationen är god. I regionen är vägtrafiken den
huvudsakliga utsläppskällan, men luften påverkas även av bland annat utsläpp från
industrier och vedeldning.

Planområdet omges av vägar i norr och väst. Årsdygnstrafiken på Väg 942, väster om
planområdet, har uppmätts till 690 fordon (varav 12 % tung trafik) (Sweco Environment
AB, 2017). Planområdet och dess omgivning bedöms dock inte vara hårt belastat av
luftföroreningar och luftkvaliteten bedöms även här, likt resten av kommunen, vara god.
Det finns inte några höga byggnader som kan hindra cirkulationen och därmed bidra till
problem med försämrad luftkvalitet. Utifrån rådande förhållanden bedöms luftkvalitetens
känslighet för förändring vara låg.

Utöver aspekten luftkvalitet, är aspekten klimatpåverkan väsentlig i samband med
framtagande av detaljplaner, inte minst då de avser en infrastrukturanläggning. Utsläpp
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av klimatpåverkande gaser är ett globalt miljöproblem med konsekvenser som
exempelvis ökade temperaturer, höjda vattennivåer, extrem nederbörd och utrotning av
vissa arter. Förbränning av fossila bränslen, bland annat i form av drivmedel, bidrar till
den ökade växthuseffekten och trafiken står för en betydande del av
växthusgasutsläppen. Investeringar i väg för biltrafik anses därmed generellt sett kunna
bidra till ökade utsläpp av växthusgaser.

Växtlighet tar upp koldioxid och bidrar därmed till en viss dämpning av växthuseffekten.
Grönområden som skogar och öppna, gräs- eller växtbeklädda landskap är därför positivt
för klimatet.

6.1.2 Föreslagna skyddsåtgärder

Inga skyddsåtgärder vad gäller luftkvalitet och klimatpåverkan bedöms nödvändiga att
vidta.

6.1.3 Miljöeffekter och konsekvenser

Nollalternativet

I nollalternativet anläggs ingen förbifart inom planområdet, varför ingen påverkan i form
av utsläpp till luft kommer ske. Däremot kommer samtlig trafik, inklusive den tunga
trafiken, som i nuläget kör mellan verksamhetsområdet och samhället att fortsätta
trafikera väg 942. Utöver det bedöms trafikmängden genom kyrkbyn öka ytterligare,
eftersom Guldfågeln och eventuellt andra verksamheter utökar sin verksamhet och
därmed genererar fler transporter. En viss begränsning i maxantal transporter som får
köra längst med väg 942 finns dock, som följd av villkor i Guldfågelns tillstånd. Villkoren
innebär att de tunga transporterna ej får överstiga 70 fordonsrörelser per dygn från och
med år 2022. Detta omfattar dock enbart Guldfågelns transporter, varför den totala
mängden tunga transporter som medför luftutsläpp längst med väg 942 kan vara ännu
högre.

Planförslaget

Planförslaget medger anläggning av en förbifart för biltrafik. Transporter påverkar miljön
och omgivningen genom bland annat utsläpp av koldioxid, kväveoxider, partiklar och
buller. Utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten. Partiklar och kolväten orsakar de
allvarligaste hälsoproblemen i trafikmiljön. Kväveoxiderna bidrar till att bilda marknära
ozon tillsammans med kolväten.

Miljöeffekter till följd av planförslaget bedöms främst uppstå från fordonen som kommer
att trafikera den nya förbifarten, framförallt tung trafik till och från det närliggande
verksamhetsområdet. I nollalternativet kommer inga utsläpp till luft ske från planområdet,
däremot kommer den tunga trafiken att fortsätta trafikera väg 942. Omfattningen av
utsläpp till luft bedöms därmed vara marginellt större i planförslaget. Detta beror även på
att det dagliga antalet fordonsrörelser till och från verksamhetsområdet bedöms öka
något jämfört med nollalternativet, i enlighet med Guldfågelns tillståndsvillkor. Likaså
bidrar en förbifart till inducerad trafik, det vill säga att den totala trafiken ökar mer än
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önskvärt pga. ökad framkomlighet. Dock kommer en viss positiv påverkan ske lokalt i
kyrkbyn som följd av minskade utsläpp från tung trafik på väg 942.

Planförslaget bedöms inte medföra annat än en obetydlig ökning av kvävedioxid och
partiklar ur ett lokalt perspektiv jämfört med nollalternativet. Det finns därmed ingen risk
att planförslaget skulle medföra problem att följa miljökvalitetsnormer för luft eller att
uppnå miljökvalitetsmål för luft.

Under förutsättningen att fossila bränslen fortsätter att dominera transportsektorn under
de kommande åren bedöms en anläggning av förbifarten ge upphov till ökade utsläpp av
växthusgaser. Delvis som följd av ökade trafikmängder, samt att åkermark omvandlas till
hårdgjorda, asfaltsbeklädda ytor vilket innebär att mindre koldioxid kommer att tas upp av
växtlighet. Utsläppen från trafiken kan dock minimeras som följd av ökade möjligheter till
kollektivt resande, exempelvis i form av busslinjer via förbifarten.

Ca. 4 hektar jordbruksmark kommer att tas i anspråk för anläggande av förbifarten. Med
tanke på de ökade utsläppen från trafiken och minskade upptaget av växtlighet bedöms
detaljplanen bidra till klimatförändringarna. Däremot förväntas framkomligheten öka, vilket
innebär färre inbromsningar och accelerationer och därmed kan en del av utsläppen
undvikas.

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några nämnvärda miljöeffekter med
avseende på luft och klimat och därmed heller inga konsekvenser.

6.2 Ekosystemtjänster

6.2.1 Förutsättningar

Regeringen har i proposition 2016/17:200 Miljöbedömningar förtydligat att ekosystem och
ekosystemtjänster omfattas av definitionen av miljöeffekter i 6 kap. 2 § miljöbalken som
följd av att det breda begreppet biologisk mångfald omfattas. Det innefattar alla
ekosystemtjänster som har en koppling till någon typ av ekosystem, inte enbart de som är
direkt beroende av biologisk mångfald.

Ekosystemtjänster rör många olika områden (hälsa, biologisk mångfald, mark, jord,
vatten, luft, klimat etc.) och det finns både försörjande, stödjande, reglerande och
kulturella ekosystemtjänster.

I föreliggande MKB beskrivs de ekosystemtjänster, och effekter på dessa, som bedöms
beröras av planförslaget. I detta fall innebär det ekosystemtjänster i odlingslandskapet, se
Tabell 6-2.
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Tabell 6-2 Ekosystemtjänster relaterade till jordbruket (Naturvårdsverket, 2015).

Kategori Ekosystemtjänst

Försörjande tjänster Bioenergi/bränsle, Mat, Husdjur, Foder, Dricksvatten

Stödjande tjänster Biogeokemiska kretslopp, Markens bördighet, Pollinering
av växter, Fotosyntes, Habitat och livsmiljöer, Biologisk
mångfald och genetiska resurser, Stabilitet och resiliens,
Fröspridning

Reglerande tjänster Klimatreglering, kolupptag och kolinlagring,
Förebyggande av erosion och jordras, Naturlig biologisk
kontroll av skadedjur, mekanisk bekämpning, kemiska
växtskyddsmedel eller genetisk modifierade grödor,
Vattenreglering

Kulturella tjänster Vardagsrekreation och träningsaktiviteter, Agriturism,
Mental och fysisk hälsa, Miljö och estetik, variation i
landskapet, Kunskap och information, Kulturhistoriskt
värde, arkeologi

Flertalet av ekosystemtjänster som nämns i tabellen ovan berörs på ett eller annat sätt.
De viktigaste ekosystemtjänsterna att ta hänsyn till i föreliggande fall bedöms dock vara
livsmiljöer för arter, bördig jordbruksmark, livsmedel samt kulturarv. Detta eftersom
jordbruksmarken med omgivande landskap erbjuder en mångfald av miljöer där många
arter trivs. Bryn, diken, stenmurar, odlingsrösen, vägkanter, trädor och åkerkanter kan
utgöra livsmiljöer för insekter, fjärilar, fåglar, växter och vilt. För att bibehålla de
ekologiska processer som förekommer i ett landskap krävs att områden inte isoleras ifrån
varandra och att antalet goda livsmiljöer är tillräckligt högt. Bland annat har arter mer eller
mindre behov av genetiskt utbyte mellan populationer för att kunna överleva.

Bördig jordbruksmark är även av stor vikt när det kommer till livsmedels- och/eller
energiförsörjning. Även odlingslandskapets variation ger god livskvalitet och skapar
förutsättningar för turism och annat företagande på landsbygden. Kulturlämningar och
spår i form av boplatser och annat berättar om hur landskapet har brukats samt ger
förklaring och koppling bakåt i tiden (Naturvårdsverket, 2015).

Det finns även ekosystemtjänster som kommer bli viktigare framöver, exempelvis kan
områdets vattenrenande och vattenreglerande funktion bli viktigare med ett förändrat
klimat (Naturvårdsverket, 2015).

6.2.2 Föreslagna skyddsåtgärder

Inga skyddsåtgärder vad gäller ekosystemtjänster bedöms nödvändiga att vidta, utöver
det rekommendationer som anges för naturmiljö i avsnitt 5.1.2, för resurshushållning av
jordbruksmark i avsnitt 5.5.2 samt för vattenmiljö i avsnitt 5.6.2.
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6.2.3 Miljöeffekter och konsekvenser

Nollalternativet

Ett genomförande av nollalternativet innebär att ingen exploatering kommer att ske inom
området, och därmed kommer ingen jordbruksmark tas i anspråk. Ingen påverkan, och
därmed inga konsekvenser, kommer ske på jordbrukets ekosystemtjänster inom
planområdet.

Planförslaget

En förutsättning för att odlingslandskapet ska kunna leverera ekosystemtjänster, och
därmed vår grund för bland annat matproduktion och livsmiljö, är ett aktivt lantbruk. Ett
genomförande av planförslaget medför att jordbruksmark tas i anspråk och hårdgörs där
den nya vägen dras. Exploatering av jordbruksmark medför en minskad
jordbruksproduktion eftersom ianspråktagen mark inte längre kan användas av
jordbrukare. Dock har vägdragningen i planförslaget tagits fram utifrån att ta så lite
jordbruksmark i anspråk som möjligt, samtidigt som exploatering av stenmurar,
fornminnen, befintliga träd och andra natur- och kulturvärden undviks.

Sammantaget bedöms planförslaget inte medföra några nämnvärda miljöeffekter med
avseende på ekosystemtjänster och därmed heller inga konsekvenser.
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7 Hänsyn till miljö- och hållbarhetsmål

7.1 Globala mål
Vid FN:s toppmöte 2015 antogs 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling
(United Nations Development Programme (UNDP), 2020). De mål som bedöms beröras
av detaljplanens genomförande redovisas i Tabell 7-1.
Tabell 7-1 Globala hållbarhetsmål som bedöms relevanta för planförslaget.

Globala hållbarhetsmål

3 God hälsa och
välbefinnande

Förbifarten innebär ökad trafiksäkerhet och minskade
bullerstörningar för den boende i kyrkbyn, med undantag
av några enstaka bostäder. Utsikten över
odlingslandskapet från bostäderna och promenadstråket i
väst kommer dock att påverkas negativt. Föreslagen
exploatering bedöms dock inte medföra att områdets
förutsättningar för turism eller tillgång till friluftsliv skadas
påtagligt. Sammantaget bedöms detaljplanen bidra till
uppfyllandet av det globala målet.

6 Rent vatten och
sanitet

Planförslaget medger hårdgörande av åkermark, vilket
medför ökad dagvattenavrinning och ökad
föroreningsbelastning. Föreslagen dagvattenhantering
bedöms ge en god föroreningsreduktion som uppfyller
kvalitetskraven. Om dessa åtgärder vidtas bedöms
påverkan på vattenkvaliteten i yt- och
grundvattenrecipienten på grund av den nya
exploateringen vara försumbar.

8 Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Vid ett genomförande av planförslaget och anläggning av
förbifart ökar förutsättningarna för utveckling av
verksamhetsområdet i sydväst. Genom att främja befintliga
verksamheter och ge dem möjlighet till utveckling skapas
arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Därmed bedöms
detaljplanen bidra till det globala målet.

13 Bekämpa
klimatförändringarna

Förbifart Mörbylånga kyrkby kommer högst sannolikt ge
upphov till trafikalstring och därmed ökade utsläpp av
växthusgaser. Detaljplanen anses därmed försämra
möjligheten att uppfylla det globala målet.

15 Ekosystem och
biologisk mångfald

Exploatering av jordbruksmark medför en minskad
jordbruksproduktion eftersom ianspråktagen mark inte
längre kan användas av jordbrukare. Därmed uppstår även
en risk för påverkan på de ekosystemtjänster som
odlingslandskapet bidrar med. Eventuell påverkan på
skyddade arter, biotopskydd eller andra naturvärden som
kan förekomma inom planområdet kommer att beskrivas
och bedömas efter utförd naturvärdesinventering.
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7.2 Nationella, regionala och lokala mål
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen bedöms detaljplanen påverka uppfyllelsen av sex
miljökvalitetsmål, se Tabell 7-2.

De mål som pekats ut som särskilt relevanta för Mörbylånga kommun i översiktsplanen är
Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt
odlingslandskap, Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö. De regionala
målen överensstämmer till stora delar med de nationella målen och redovisas inte
separat.

Tabell 7-2 Nationella miljökvalitetsmål som bedömts vara relevanta för detaljplanen

Miljökvalitetsmål Detaljplanens inverkan på måluppfyllelse

Begränsad
klimatpåverkan

Förbifart Mörbylånga kyrkby kommer högst sannolikt ge upphov till
ökade utsläpp av växthusgaser. Detaljplanen anses därmed försämra
möjligheten att uppfylla miljömålet.

Frisk luft Förbifart Mörbylånga kyrkby medför en viss ökning av luftutsläpp i det
öppna landskapet utanför kyrkbyn, men minskade utsläpp inne i
kyrkbyn i och med omledning av trafiken. Detaljplanen bedöms inte
försämra möjligheten att uppnå MKN.

God bebyggd miljö Förbifarten innebär ökad trafiksäkerhet och minskade bullerstörningar
för de boende i kyrkbyn, med undantag av några enstaka bostäder.
Utsikten över odlingslandskapet från bostäderna och promenadstråket
i väst kommer dock att påverkas negativt. Sammantaget bedöms
detaljplanen bidra till uppfyllandet av miljömålet.

Ett rikt växt- och
djurliv

Eventuell påverkan på skyddade arter, biotopskydd eller andra
naturvärden som kan förekomma inom planområdet kommer att
beskrivas och bedömas efter utförd naturvärdesinventering. Generellt
sett innehåller jordbruksmark inte höga naturvärden. Utöver det har
vägdragningen anpassats för att skydda två ekar.

Ett rikt
odlingslandskap

Detaljplanen innebär att jordbruksmark kommer att tas i anspråk och
exploateras vid utbyggnad av vägen. Detaljplanen anses därmed
försämra möjligheten att uppfylla målet.

Grundvatten av god
kvalitet

Planförslaget medför ökad dagvattenavrinning och ökad
föroreningsbelastning. Föreslagen dagvattenhantering ger en god
föroreningsreduktion som uppfyller kvalitetskraven. Påverkan på
vattenkvaliteten i grundvattenrecipienten bedöms därmed vara
försumbar.
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8 Sammanfattning av överväganden, valda alternativ med mera
I arbetet med detaljplanen har överväganden främst gjorts i samband med val av
vägdragningens placering, bland annat:

· Övervägande gällande huruvida vägdragningen ska gå längst med kyrkbyn i
planområdets västra del, eller om vägdragningen ska gå längst med diket i öst.
För mer information om valda och bortvalda alternativ, se avsnitt 4.

· Övervägande avseende hänsyn till befintliga träd i relation till ianspråktagande av
jordbruksmark. Det som diskuterades var huruvida en eller två ekar i
planområdets sydöstra del bör avlägsnas i syfte att kunna dra vägen på ett sätt
som till viss del hade kunnat minska ianspråktagandet av jordbruksmark.
Kommunen fattade därefter ett beslut om att bevara träden, med argumentet att
de enstaka träd som finns på platsen är ett viktigt och karaktäristiskt inslag i det
öländska landskapet samt att de utgör avstånds- och skal markörer och stoppar
ögat. Ett vägalternativ där vägen går öster om träden arbetades därmed fram.
Detta alternativ bedöms även spara på mer jordbruksmark, jämfört med om
vägen hade dragits mellan träden.

· Övervägande avseende hur vägen ska dras vid anslutningen till korsningen
Fraktvägen/Väg 942 i sydväst. Första alternativet utgjordes i princip av en
raksträcka från korsningen rakt ut mot diket i öst. Dock visade sig detta alternativ
innebära för små avstånd mellan förbifart och befintlig bebyggelse, och därmed
hög risk att bullernivåer för dessa fastigheter överskrids. Därmed beslutades om
en mindre justering av vägdragningen, där vägen böjs av en bit runt
bebyggelsen.

En miljökonsekvensbeskrivning till en detaljplan ska även innehålla en redogörelse för
eventuella problem i samband med upprättande av dokumentet. Denna
miljökonsekvensbeskrivning baseras på ett omfattande utredningsarbete och innehåller
detaljerade effekter och konsekvenser för miljön. I samband med upprättade av denna
handling har samråd genomförts med Länsstyrelsen i Kalmar län, vilka även har inkommit
med synpunkter.

Att få fram uppgifter till detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning har inte inneburit några
problem. Miljökonsekvensbeskrivningen har varit en integrerad del i planarbetet.

9 Uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innefatta en redogörelse
för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. Syftet med uppföljningen är bland
annat att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett samt att upptäcka
och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser.

Uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen
innebär bör kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem eller till
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befintliga arbetsprocesser inom Mörbylånga kommun, till exempel bygglovshandläggning/
tillsyn och tillsyn enligt miljöbalken.

Åtgärder för uppföljning och övervakning redovisas i Tabell 9-1.

Tabell 9-1 Åtgärder för uppföljning och övervakning.

Aspekter att följa upp Vad som ska följas upp

Naturmiljö Dispens från biotopskyddsbestämmelserna

Ev. dispens från artskyddsförordningen

Landskap, bebyggelse och kulturmiljö Skyddsföreskrifter

Ev. anmälan enligt kulturmiljölagen om fornlämning
påträffas

Buller Bullernivåer vid berörda fastigheter

Genomförande av föreslagna bullerdämpande åtgärder

Vattenmiljö Genomförande av föreslagna dagvattenlösningar

MKN för grund- och ytvatten

10 Sammanfattande bedömning
Detaljplanen möjliggör markanvändning i form av anläggning av väg. Detaljplanen medför
miljöeffekter och konsekvenser, vilka har beskrivits och bedömts i enlighet med
bedömningsmatrisen som redovisas i avsnitt 2.1.4. Tabell 10-1 visar en sammanställning
av de olika betydande miljöaspekterna och bedömningen avseende deras miljöeffekter
och konsekvenser i relation till nollalternativet.

Under förutsättning att rekommenderade skadeförebyggande åtgärder genomförs
bedöms detaljplanen medföra måttligt negativa konsekvenser för aspekterna landskap,
bebyggelse och kulturmiljö samt resurshushållning avssende jordbrusmark.
Konsekvenserna för vattenmiljön bedöms som små negativa. För buller och människors
hälsa och säkerhet bedöms detaljplanen medföra små – måttliga positiva konsekvenser.
För resterande miljöaspekter innebär detaljplanen inga nämnvärda konsekvenser.
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Tabell 10-1 Sammanfattande tabell över miljöaspekter och bedömningen av miljöeffekter.

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ Bedömning av sammantagen miljöeffekt

Naturmiljö Obetydliga
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Skyddade områden bedöms inte påverkas. Eventuell
påverkan på skyddade arter, biotopskydd eller andra
naturvärden kommer att beskrivas och bedömas efter
utförd naturvärdesinventering. Preliminär bedömning
att planförslaget medför obetydliga konsekvenser för
naturmiljön.

Landskap,
bebyggelse
och kulturmiljö

Måttliga
negativa
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Risk att stöta på fornlämningar, dock utförs en
arkeologisk undersökning innan planerad exploatering.
Vägen klyver värdefullt odlingslandskap på ett negativt
sätt. Sammantaget måttliga negativa konsekvenser för
landskapsbilden.

Buller Små –
måttliga
positiva
konsekvenser

Små negativa
konsekvenser

Majoriteten av bostäderna i kyrkbyn bedöms få en
bättre ljudmiljö. Endast två bostadshus intill korsningen
för väg 942 och den nya vägen påverkas.
Sammantaget små – måttligt positiva konsekvenser
avseende buller.

Människors
hälsa och
säkerhet

Små –
måttliga
positiva
konsekvenser

Små negativa
konsekvenser

Ökad säkerhet/trygghet för oskyddade trafikanter som
vistas längst med väg 942. Bullernivåerna minskar för
de flesta bostadsfastigheterna. Utsikten över
odlingslandskapet från bostäderna och
promenadstråket i väst påverkas dock negativt.
Sammantaget små – måttliga positiva konsekvenser
för människors hälsa och säkerhet.

Resurshushåll
ning avseende
jordbruksmark

Måttliga
negativa
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Vägdragningen innebär att brukningsbar åkermark tas
i anspråk. Eftersom ett tydligt behov finns samt att
flera möjliga alternativ och lokaliseringar har utretts
under projektets gång där huvudalternativet pekats ut
som mest lämpligt, bedöms tillräcklig grund finnas för
att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.
Sammantaget måttliga negativa konsekvenser för
jordbruksmarken.

Vattenmiljö Små negativa
konsekvenser

Obetydliga
konsekvenser

Planförslaget medger hårdgörande av åkermark, vilket
medför ökad dagvattenavrinning och ökad
föroreningsbelastning. Även ett fåtal diken påverkas av
planförslaget. Sammantaget små negativa
konsekvenser för vattenmiljön.
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