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Sammanfattning

Programområdet ligger i Borgholms inre hamn och omfattar parkeringen framför Strand 
Hotell inom fastigheten Strandbo 1 samt bostadsfastigheten Afrika 2 vid Villagatan. Ägaren av 
Strand Hotell önskar utveckla befi ntlig verksamhet och komplettera hotellverksamheten med 
bostadslägenheter.

Förtätning föreslås i form av ett nytt kombinerat hotell- och fl erbostadshus på befi ntlig 
parkeringsplats. Det nya huset byggs samman med befi ntlig hotellanläggning. Inom 
bostadsfastigheten Afrika 2 föreslås två nya parhus som kompletterar den befi ntliga villan samt 
en rationalisering av befi ntlig parkeringsyta.

För att i ett inledande skede belysa avgörande planeringsfrågor avseende bland annat kultur-
miljö, omgivningsbuller och översvämningsproblematik upprättas detta planprogram. Använd-
ningen för permanenta bostäder ställer andra krav på markens lämplighet jämfört med tillfälligt 
boende i form av hotell.

Programmet fokuserar på ett fåtal frågor och ska sätta den föreslagna byggnationen i ett 
sammanhang genom att beskriva relevanta värden i närområdet och redovisa programförslagets 
konsekvenser för dessa värden. Frågor avseende teknisk karaktär studeras vidare vid ett 
eventuellt fortsatt detaljplanearbete.

Bild 1. Kommunkarta

Programområde

Bild 2. Översiktskarta
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Process för planprogram

Planprogrammet anger mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet. Det fi nns inte något 
krav på att ett program ska tas fram vid detaljplanering utan det är kommunen själv som avgör 
om det behövs. När kommunen väljer att göra ett program gäller samma regler för samråd som 
när ett detaljplaneförslag upprättas.

Första steget i planprocessen kallas för samråd. Programförslaget ställs ut i stadshuset och på det 
bibliotek som ligger närmast programområdet. Samtliga handlingar fi nns även tillgängliga på 
kommunens hemsida. De fastighetsägare som bor närmast programområdet meddelas per post. 
Förslaget skickas även till myndigheter samt företag och föreningar som berörs av förslaget.

När samrådstiden gått ut sammanställer kommunen synpunkterna i en programsamrådsredogö-
relse. I ett sådant dokument kommenterar kommunen synpunkterna och tar ställning till even-
tuella ändringar av programförslaget. Därefter kan en detaljplan tas fram.

Programmet är inte juridiskt bindande utan utgör underlag för den fortsatta detaljplaneprocessen.

Mer information om planprocessen fi nns på kommunens hemsida: 
www.borgholm.se

Bild 3. Strand Hotell, foto Rådhuset Arkitekter.
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Bakgrund och syfte

Planprogrammet syftar till att pröva förutsättningarna för en nybyggnad i fem våningar med 
bostäder och hotellrum på befi ntlig parkeringsplats inom delar av fastigheten Strandbo 1, i 
direkt anslutning till befi ntlig hotellanläggning. Utöver detta prövas förutsättningar för 
kompletterande bostäder inom fastigheten Afrika 2 och en eff ektivisering av parkeringsytan 
inom samma fastighet. 

Avsikten är att utveckla hotellverksamheten samt att komplettera Strand Hotells befi ntliga 
verksamhet med bostadsändamål.

Den föreslagna kompletteringsbebyggelsen ligger inom ett område som berörs av riksintresse 
för kulturmiljö. Området ligger lågt i förhållande till havet och med närhet till ett större 
evenemangs- och småbåtshamnsområde. Med hänsyn till detta fokuserar programmet på 
nedanstående frågor:

- Visuell påverkan och stadsbild 
- Störning från kringliggande verksamheter och småbåtshamn gentemot tillkommande bostäder 
- Översvämningsrisker 
- Påverkan på närliggande kulturhistorisk bebyggelse längs Villagatan
- Fördelning av byggrätt mellan bostäder och verksamheter

Frågor av mer teknisk art behandlas endast översiktligt. Vidare studier avseende exempelvis 
dagvattenhantering, geoteknik, teknisk försörjning etc. kommer krävas inom ramen för ett 
eventuellt fortsatt detaljplanearbete.

Tidigare beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade positivt planbesked för tillbyggnad av Strand Hotell samt 
komplettering av bostadsbebyggelse längs Villagatan den 6 december 2018. Enligt beslutet ska 
möjligheten att placera teknikutrymmen så att tillbyggnadens höjd begränsas studeras. Vidare 
ska stigande havsnivåer i förhållande till byggnadens placering utredas.  
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Programområdet

Strand Hotell ligger i Borgholms inre hamn i direkt anslutning till Borgholms kallbadhus, 
gästhamnen, Societetsparken, Sjötorget och promenadvägar längs kajen i riktning mot 
Slottsskogen. 

Vid entrésidan av Hotellet, längs med Hamnvägen, fi nns en parkeringsplats som används för 
hotellets gäster och bostadsrättsinnehavare. Mot strandområdet trappas byggnaden ned kring 
en öppen gräsplan som periodvis, främst under sommarmånaderna, används för evenemang. 

Programområdet omfattar en del av fastigheten Strandbo 1 samt hela fastigheten Afrika 2. 
Fastigheterna ligger i korsningen mellan Hamnvägen, Badhusgatan och Villagatan.

Bild 4. Programområdet består av två delområden.

AFRIKA 2

STRANDBO 1
Kv. Verdandi

Societets-
parken

Villa
gatan

Stra
ndpromenad

H
am

nv
äg

en

Park-/eve-
nemangs-
yta

Badhusgatan

L
in

n
é
g

a
ta

n

Gästhanm



Dnr: B 2019-679
Datum: 2019-11-28

Samrådshandling

7Planbeskrivning för Strandbo 1 och Afrika 2 ”Strand Hotell” 

Förutsättningar

Markägoförhållanden
Fastigheten Strandbo 1 ägs av en bostadsrättsförening. Strand Hotell besitter huvuddelen av 
hotellrummen men en del hotellrum eller hotell-lägenheter ägs av privatpersoner. Ägandeformen 
innebär att hotellrummen kan användas under en större del av året och ger verksamheten 
ekonomisk bärighet. Det faktum att en del av hotell-lägenheterna upplåts som bostäder stämmer 
dock inte med gällande detaljplan som medger markanvändningen hotell (Handel). 

Hotellverksamheten ägs av den norska hotellkoncernen Norlandia Hotels & Resorts.

Historik 
Områdets historia präglas av Borgholms slott och småstadens framväxt kring slottsmiljöerna. 
Borgholms slott illustrerar tillsammans med den närliggande kungsgården och kungafamiljens 
sommarresidens, det långvariga och stora intresset som funnits för Öland hos statsmakten och 
kungligheterna. 

I anslutning till borgen har Borgholms stad vuxit fram. Fram till 1700-talet var orten i huvudsak 
ett mindre fi skeläge. Under 1800- och 1900-talet utvecklades staden till huvudort för Ölands 
järnvägstrafi k men även som livaktig badort med ångbåtsförbindelser till bland annat huvudsta-
den. Hotellfunktionen har således en historisk koppling till platsen.

Bild 5. Äldre del av Strand Hotell, foto Rådhuset 
Arkitekter.

Bild 6. Nyare del av Strand Hotell. Vy från 
småbåtshamnen, foto Rådhuset Arkitekter.
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Stadsbild
Området vid hamnen har en öppen och fl ack stadsbild med stora asfalterade ytor och 
säsongsbetonade sjöbodar vid kajen. Kvarteret Verdandi i fem till sex våningar (torndel) 
och Strand Hotell i fyra våningar är de högsta byggnaderna i det inre hamnområdet. 
Byggnadsvolymerna är genom sin storlek och höjd framträdande i det öppna hamnområdet. 
Stadsbebyggelsen i Borgholm är i övrigt låg, i huvudsak beståendes av tvåvåningshus.  

Borgholms slottsruin framträder i stadssiluetten genom sin placering på en höjd över staden. 
Bland annat syns slottsruinen i förlängningen av Hamnvägen och vid utblick från det yttre 
hamnområdet. Utmärkande är också den gröna ridå i form av parkmiljöer och uppvuxna 
villaträdgårdar som syns i förgrunden av staden. Nuvarande hotellbyggnad i fyra våningar når 
upp i nivå med trädtopparna. 

Stadsbilden kring hamnområdet och Villagatan bär tydliga spår av stadens roll som bad- och 
kurort under 1800-talet. Vid tiden fanns societetshus, badrestaurang och kall- och varmbadhus. 
En exklusiv villabebyggelse för fritidsbruk växte fram främst i Borgholms hamn. Välbevarade 
exempel på detta fi nns utmed Villagatan. Strandvillorna karaktäriseras av oregelbundna 
planlösningar, stora verandor, panelbeklädnad i varierande riktningar och tunna utskjutande 
tak. Färgsättningen var ursprungligen i bjärta sinsemellan avvikande färger men fl era villor är 
nu vitmålade. Villaträdgårdarna är generösa i sin storlek och har en tydlig inramning av häckar 
och naturstensmurar. Framför husen fi nns ett brett stråk av förgårdsmark vilket ger ett grönt 
intryck. 

Under avsnitt ”Kulturmiljö” i Fördjupad översiktsplan för Borgholm - Köpingsvik beskrivs 
följande: 

”Villagatan och kallbadhuset. Ekströmska, Gerlofssonska och Wollinska villorna är 
byggnadsminnen inom området. Hela gatan är viktig att bevara för förståelsen av Borgholm som 
badort. Vid ombyggnad/ommålning ska byggnadens ursprungliga utformning och färgsättning 
återställas i möjligaste mån....”

Bild 7. Vy från Hamngatan mot bebyggelse inom 
Afrika 2 och Borgholms slottsruin i fonden, foto 
Rådhuset Arkitekter.

Bild 8. Vy mot Societetsparken och KV. Verdandi, 
foto Rådhuset Arkitekter.
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Bebyggelse
Strand Hotell består av en äldre del ritad 1952 av arkitekt Gösta Gerdsiö samt en nyare del 
huvudsakligen ritad under 1970-talet. De två byggnadsdelarna skiljer sig gestaltningsmässigt åt. 
Den äldre byggnadsdelen har fl acka valmade tak, takpannor i rött tegel och fasad i gul och vit 
puts. Fönster- och balkongpartier med tillhörande smidesdetaljer är färgsatta i blå accentfärg. 
Gestaltningen är tidstypisk för 1950-talet men har också klassiska drag som är väl anpassad 
till strandvillorna längs Villagatan, exempelvis genom sin volymmässiga uppdelning och 
takutformning. Byggnadsdelen bedöms vara av kulturhistoriskt värde.

Den nyare delen av hotellet karaktäriseras av en huvudvolym som trappas ned mot vattnet 
och att hela byggnadskroppen gör en knäck längs hamnområdet. Den ursprungliga byggnads-
volymen har succesivt byggts ut med utskjutande lågdelar. Taket är platt och fasaden består 
av vitmålade betongelement där fasaduttrycket präglas av horisontella balkonglängder. Genom 
parkeringsytan, garageinfart och tillbyggnader i kombination med sjöbod och plank ges upple-
velsen av en baksida mot Societetsparken. 

Inom fastigheten Afrika 2 fi nns en sekelskiftesvilla i två fulla våningar med hög sockel i na-
tursten. Byggnaden har fasad av vit puts och valmat tegeltak. Utmed gatan fi nns ett stråk med 
grönskande förgårdsmark och i bakkant av fastigheten fi nns en rektangulär komplementbygg-
nad. Det fi nns även två mindre byggnader i anslutning till en större parkeringsyta, i form av en 
teknikbyggnad och ett cykelhus.

Trafi k
Vid Hamngatan framför Strand Hotell fi nns en inlastnings- och parkeringsyta med ett 60-tal 
parkeringsplatser. Inom fastigheten Afrika 2 fi nns ytterligare två parkeringsytor som är avdelade 
med stenmur och trädplanteringar. Infart/utfart till parkeringen sker i förlängning av Hamngatan 
samt från Linnégatan.

Bild 9. Villagatan och mötet mellan ny- och äldre bebyggelse, foto Rådhuset Arkitekter.
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Störningar/Omgivningsbuller
Strand Hotell ingår i ett större rekreations- och evenemangsområde tillsammans med 
Societetsparken, strandpromenaden, badplats/kallbadhus, fritidsbåtshamn och Sjötorget. Under 
sommartid kan störningsbuller uppstå från evenemang på Strand Hotell och övrig verksamhet 
på hamnplanen. Småbåtshamnen används mest för fritidsbåtar men det fi nns även fi skebåtar vid 
kajen. Störningar i form av slammer från master vid starka vindar och i form av motorljud från 
båtmotorer kan i viss utsträckning förekomma. 

De senaste åren har satsningar gjorts på Sjötorget, Vedkajen och Societetsparken, vilket bidragit 
till att verksamheterna kring hamnen har kunnat utvecklas. Enligt Fördjupad översiktsplan för 
Borgholm-Köpingsvik ska småbåtshamnen och evenemangsområdet kring hamnområdet även 
i fortsättningen utvecklas. Ljud i form av musik med mera från närliggande restauranger kan 
påverka planerade bostäder.

För bedömning av verksamhetsbuller har Boverket tagit fram en vägledning ”Industri- och 
annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning, 
RAPPORT 2015:21, Boverket”. Vägledningen kan användas för bedömning av buller från 
hamnar och teknisk utrustning men ska inte användas för musik och sorl från restauranger.  För 
denna typ av buller gäller att inomhusnivåer ska klaras, dessa regleras i Boverkets byggregler. 
Tekniska krav på byggnadernas utförande för att klara BBR:s nivåer inomhus ska inte ställas i 
detaljplanen utan hanteras i byggprocessen med tekniskt samråd, startbesked och slutbesked. 

Trafi kbuller
Föreslagen bebyggelse genererar mer trafi k i området, vilket ökar trafi kbullret. Störningar på 
grund av trafi kbuller förväntas dock vara begränsade då hastigheten är låg inom tätorten.

Markförhållanden
Marken inom området är fl ack och består främst av asfalterade ytor med visst inslag av grönska. 
Jordlager består av vittringsjord, ler-silt, i den södra/sydöstra delen och av fyllningsmaterial i 
den norra delen där nytt punkthus planeras. En geoteknisk utredning bör tas fram i samband 
med fortsatt detaljplanearbete för att utreda markens beskaff enhet och bärighet. Det fi nns inga 
kända föroreningar inom programområdet men småbåtshamnen intill är klassad som potentiellt 
förorenat enligt EBH-portalen (samlingsportal för information om förorenade områden).  

Teknisk försörjning 
Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för Vatten- och avlopp samt dagvatten. 
Kapaciteten att ta hand om dagvatten i Borgholms tätort är idag inte tillfredsställande vilket 
kan innebära att kust- och ytvattnets kvalitet kan påverkas negativt. Dagvattenhantering liksom 
kapacitet och anslutningsmöjligheter ska studeras vid fortsatt planarbete. 

Fastigheterna är anslutna till el- och telenät. En teknikbyggnad fi nns inom Afrika 2.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats i anslutning till programområdet.
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Bild 10. Översvämning i den inre hamnen, 
bild ur Ölandsbladet 2017.

Bild 11. Översvämningskartering, utsnitt ur 
FÖP för Borgholm - Köpingsvik. 

Översvämning
Befi ntligt hotell och planerade byggnader ligger på en nivå om ca 1,5-2,0 meter över havet. 
Redan idag är området utsatt för översvämningar vid högvattenstånd och hårda vindar. Höjt 
medelvattenstånd och översvämningar ger även försämrad markstabilitet och ökad risk för 
skred, sättningar och vågerosion. 

Enligt gällande riktvärden ska markens plushöjd vid nybyggnad av bostäder vara minst 2,80 
meter över dagens medelvattenstånd. Ny bebyggelse får placeras lägre än föreskriven höjd om 
utredning konstaterat att skyddsåtgärder är genomförbara samt att beslut om åtgärd fattats. 

Inom markområden med viss sannolikhet för översvämning, upp till 2,50 meter över medel-
vattennivå, får samhällsfunktioner av mindre vikt som servicebyggnader, sporthallar, 
campingstugor eller liknande placeras. 

Inom markområden med stor sannolikhet för översvämning, det vill säga markområden upp 
till 2,2 meter över dagens medelvattennivå, får endast enkla byggnader som garage, uthus, 
sjöbodar, utbyggnader av befi ntliga byggnader samt vägar med alternativa förbindelser 
förläggas. Strategin för byggnader i denna zon är att man tillfälligt ska kunna överge dem vid 
översvämningar. Byggnaderna måste också ha en säker evakueringsmöjlighet om en plötslig 
översvämning inträff ar.

I FÖP för Borgholm-Köpingsvik föreslås skyddsåtgärder för framtida stigande havsnivåer i 
form av upphöjda kajkanter och en vall. Eftersom vatten kan tränga in till bebyggelsen från 
områden där vallar inte fi nns, kan risken bli att vatten istället stängs inne vid höga vattenstånd 
och stigande havsnivåer. Tillsammans med avrinning från högre terräng i söder kan även 
ytvatten ansamlas. En nedsänkt parkeringsplats och dagvattendammar vid musikpaviljongen är 
åtgärder som skulle innebära att ytvatten från närområdet kan tas emot vid höga fl öden.
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Avvägningar enligt Miljöbalken 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Miljöbalkens tredje kapitel handlar om grundläggande  bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Mark- och vattenområden skall användas för det ändamål som de är 
mest lämpade till. Det fjärde kapitlet handlar om bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden (Öland anges). Det femte kapitlet handlar om miljökvalitetsnormer 
och miljökvalitetsförvaltning. Regeringen får ange föreskrifter angående mark, vatten, luft eller 
miljön, om det behövs för att bland annat skydda människors hälsa eller miljön. 

Riksintressen
Riksintresse är ett begrepp som avser ett geografi skt område eller enstaka objekt som är skyddat 
och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Riksintressen ska långsiktigt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada dess värde. 

Riksintresse för Rörligt friluftsliv och Obruten kust
Programområdet omfattas av bestämmelserna i 4 kap 1-3 § Miljöbalken. Dessa bestämmelser 
omfattar hela Öland p.g.a. sina samlade natur- och kulturvärden. Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 
§§ eller om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.

På Öland får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1-6 och 8-11 inte komma till 
stånd. Lag (2009:652). Planförslaget berör ingen sådan anläggning.

Hela Öland utgör ett riksintresse för rörligt friluftsliv på grund av sina samlade natur- och 
kulturvärden, och innefattas av bestämmelser i MB 4 kap 2 §. Turismen och friluftslivets 
intressen ska särskilt beaktas med betoning på det rörliga friluftslivet. Riksintresse för rörligt 
friluftsliv bedöms inte påverkas negativt då förslaget innebär en utveckling av tätorten.
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Riksintresse kulturmiljö
Borgholms slott och stad är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Helhetsmiljön med Borgholms kungsgård, Sollidens slott och dess nära sambandet 
med Borgholms småstad visar på den långvariga kungliga närvaron i staden. I slottets omedelbara 
närhet har småstaden och badorten Borgholm utvecklats med sin lågmälda trähusbebyggelse 
från 1800–1900-tal.  

Nedan ges en sammanfattning av vilka värden som ger uttryck för riksintresset:

� Stadssiluetten: Den karakteristiska stadssiluetten med Borgholms slottsruin som upplevs 
långväga ifrån, både från land och hav.

� Stadsplanen: Borgholm är en av landets få städer från 1800-talets början och har en bibehållen 
stadsplan. Staden baseras på enkel rutnätsplan från 1817 med regelbundna kvarter och breda 
gator kring ett centralstråk med kyrka, torg och stadshus. Inom stadsstrukturen fi nns ett stort 
inslag av trädplanteringar samt återkommande utblickar mot Kalmarsund. 

� Centrala trästaden: Borgholms centrala delar präglas av en låg och tät trähusbebyggelse från 
1800 – 1900-tal. Bebyggelsen består av villor och köpmansgårdar med stora trädgårdstomter 
samt av off entliga byggnader som är väl anpassade till den lilla staden. 

� Badortsbebyggelse och villatomter: Under 1800-talet utvecklades Borgholm allt mer till en 
populär badort, vilket framförallt kommit att prägla de södra och västra kvarteren av staden. 
I västra stadsdelen mot sundet växte badanstaltens stora karakteristiska träbyggnader upp. 
Trädgårdstomterna till den villabebyggelse som tillkom vid sekelskiftet är generösa och 
bidrar till områdets gröna karaktär.

Riksintresse för yrkesfi sket
Kalmarsund är riksintresse för yrkesfi sket enligt 3 kap. 5§ miljöbalken för fångstområde torsk 
och ål. Förslag på åtgärder för hantering och rening av dagvatten bör tas fram vid fortsatt 
planarbete.   

Strandskydd
Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till 
strandområden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten. Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och undervattensmiljö. Strandskyddet 
utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Länsstyrelsen 
kan utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets 
syften. I Borgholms kommun fi nns ett utökat strandskydd på 200 meter längs hela kuststräckan 
med några få undantag. 

Programområdet ligger inom 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet är upphävt i gällande 
detaljplan. Enligt miljöbalken återinträder dock strandskyddet automatiskt när en detaljplan 
upphävs eller ersätts. 

Strandskyddet kan enbart upphävas om det fi nns särskilda skäl. Dessa skäl redovisas i 
miljöbalkens sjunde kapitel. Särskilt skäl för upphävande inom programområdet är att marken 
redan tagits i anspråk och därför saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap. 18 § MB.
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Undersökning av betydande miljöpåverkan
Vid detaljplaneläggning ska kommunen göra en undersökning om planens miljöpåverkan. En 
undersökning är den analys som görs för att avgöra om planen eller projektets förslag kan antas 
påverka miljön så mycket att en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 
Vid betydande miljöpåverkan krävs en MKB enligt PBL 4 kap. 34 §. Syftet är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

En undersökning av miljöpåverkan baserad på visions-skisser för Strand Hotell har tagits fram 
av Borgholms kommun i oktober 2019. Förslaget bedöms innebära betydande miljöpåverkan 
med avgränsning till miljöfaktorer som klimatpåverkan, högre vattennivåer, hamnområdets 
verksamhet, skuggningseff ekter, hur ny bebyggelse förhåller sig till kulturmiljön, markens 
beskaff enhet gällande utfyllnadsmaterial och markradon samt dagvattenhantering.

Eftersom  projektet bedöms innebära betydande miljöpåverkan ska  en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) tas fram. I miljöbalken 6 kap. 35 § anges vad miljökonsekvensbeskrivningen 
ska innehålla.

Miljökvalitetsnormer för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, är en nationell lagstiftning som grundlades i 
ett EU-samarbete. Syftet är att ge en helhetsbild över ländernas vattenresurser och direktivet 
ska även utgöra ett skydd. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och är införlivat i svensk 
lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen. Grundvatten, sjöar, vattendrag och 
kustvatten omfattas av förordningen. 

Vattnets naturliga väg är uppdelat i så kallade avrinningsområden där höjder i landskapet 
avgränsar ett område. Beroende på händelse och dess beskaff enhet kan vattenmiljön påverkas 
i större eller mindre omfattning inom ett avrinningsområde. Vattnet i planområdet rinner ut till 
Kalmarsund. 

Borgholms kommun ingår i åtgärdsprogram för södra Östersjön, och planområdet ingår i 
Kalmarsunds utsjövatten (SE561400-161201) där god ekologisk status ska uppnås 2027. 
Vattenförekomsten bedöms idagsläget inte uppnå god kemisk status och den ekologiska statusen 
är måttlig. Vattenförekomsten har problem med övergödning.

Programområdet ingår även i grundvattenförekomsten Mörbylånga-Borgholms kalkberg 
(SE628596-154217) vilken sträcker sig längs Ölands västra sida från Risinge i söder upp till 
Vannborga i norr. Grundvattnets kvantitet är otillfredsställande pga vattenbrist och förändrade 
förhållanden. Den kemiska statusen är god.

I dagsläget kommer påverkan på miljökvalitetsnormer från omgivande bebyggelse, till exempel 
tvätt av bilar, oljespill från motorfordon, trädgårdsgödsel och dagvatten från tak och hårdgjorda 
ytor. Förslaget innebär i begränsad omfattning tillkommande hårdgjord yta jämfört med idag, 
då en stor del av marken utgörs av parkeringsytor. 
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Kapaciteten för att ta hand om dagvatten i Borgholms tätort är idag inte tillfredsställande vilket 
kan innebära att kust- och ytvattnets kvalitet kan påverkas negativt. Utredning med förslag på 
åtgärder gällande lokal dagvattenhantering krävs för att inte MKN för kust- och ytvatten ska 
påverkas negativt. 

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormer för buller berör endast kommuner med över 100 000 invånare.

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte påverkas.
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Tidigare ställningstaganden enligt PBL

Detaljplan
Gällande detaljplan för programområdet är ”Förslag till ändring av stadsplanen för KV. 
Strand Hotell m.f.l”, fastställd av Länsstyrelsen 23 augusti 197. Fastigheten Strandbo 1 är 
planlagt för handelsändamål samt fordonsparkering. Användningen Handel medger även 
Hotellverksamhet. 

För fastigheten Afrika 2 medger gällande detaljplan fristående bostadshus i två våningar. 

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Borgholms kommun från 2002 fi nns inga närmare rekommendationer 
för hur bebyggelseutvecklingen ska ske inom tätorten. Istället anges att den framtida mark- 
och vattenanvändningen för Borgholms tätort kommer redovisas i en fördjupad översiktsplan. 
En sådan fördjupning för området Borgholm-Köpingsvik har arbetats fram och antagits av 
kommunfullmäktige 2018-06-18. Den fördjupade översiktsplanen har dock ännu inte vunnit 
laga kraft. 

Några beröringspunkter för programmet fi nns dock i den kommunövergripande översiktsplanen 
från 2002. Under avsnittet ”Borgholms stad” beskrivs vikten av verksamheter med anknytning 
till turismen för Borgholms näringsliv. Det tätortsnära hamnområdet beskrivs som en tillgång. 
Det beskrivs också att tillkommande bebyggelse så långt som möjligt bör anpassas till den be-
fi ntliga miljön på platsen vad det gäller placering, utformning och färgsättning. 

I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik anges en ambition om att skapa en 
framgångsrik fritidsbåtshamn och levande hamnområde. För att utveckla hamnområdets kon-
takt till staden uppmuntras aktiviteter och utveckling av verksamheter omkring Sjötorget och 
hamnpromenaden. Strand Hotell beskrivs som en befi ntlig verksamhet där förbättringsåtgärder 
och utveckling av verksamheten kan tillåtas. Det påtalas att hamnområdet kommer att ses som 
en del av Borgholms entré sett från havet och att det därmed är av betydelse hur siluetter för ny 
bebyggelse utformas. 

Fyra utredningsområden inom tätorten pekas ut som lämpliga för nya stadsdelar. Programområ-
det angränsar till område 10, ”Hamnområdet” som är utredningsområde för verksamheter, han-
del, bostäder, hamn och rekreation. Utredningsområdet ses som en utvidgning av Borgholms 
centrum, där kopplingen till torget och promenaden längs vattnet anges som viktiga utgångs-
punkter. Stor hänsyn ska tas till omgivande kulturmiljövärden samt att ny bebyggelse ska få 
en högklassig gestaltning med hänsyn till att området ligger inom riksintresse för kulturmiljö. 
Hänsyn ska även tas till att området kommer att ses som en del av Borgholms entré sett från 
havet och det därmed är av betydelse hur siluetten utformas. För Småbåtshamnen och det inre 
hamnområdet anges ”rekreation”.

I en sammanställning av FÖP:ens huvuddrag beskrivs utbyggnadsstrategier för hållbar 
utveckling. Tre av dessa bedöms direkt beröra programförslaget.
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Värna kultur- och naturområden.
Öland har ett sällsynt rikt natur- och kulturarv.  Detta är inte minst en tillgång i fördjupnings-
området. Invånarna får dagligen storslagna upplevelser av natur och kultur. Området drar också 
mängder av turister varje år, vilket kan ändras om inte arvet förvaltas väl. Det är ytterst viktigt 
att bevara dessa miljöer för efterkommande generationer.

Förtäta bebyggda områden
Genom att bygga nya bostäder centralt i samhällena ökar underlaget för off entlig och 
kommersiell service samt kollektivtrafi ken. De korta avstånden gör att alla inte behöver vara 
beroende av bil i vardagen. Förtätning kan bestå såväl av att hitta luckor i samhällena som 
att hitta och möjliggöra eff ektiva användning av redan ianspråktagen mark. Genom förtätning 
minskar behovet av att bygga i det unika landskap som omger Borgholm-Köpingsvik.

Förlängd turistsäsong
Öland har idag en turistsäsong som är begränsad i tid. För att utnyttja de resurser som går åt till 
att bygga upp turistanläggningar vore det önskvärt att de användes en längre tid av eller hela året. 
Detta kan också göra att anläggningar som annars bara har anställda en del av året kan komma 
att ha åretruntanställda. Ett annat sätt att utnyttja de resurser som besöksnäringen tar i anspråk 
är att fritidshus byggs efter en standard så att de också kan användas för permanentboende. 
Kommunen försöker att möjliggöra permanentboende i alla nya bebyggelseområden. 
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Bild 12. Karta över siktlinjer och gångstråk, utsnitt ur FÖP Borgholm 
-Köpingsvik
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Programförslag 

Bebyggelse
På parkeringen inom Strandbo 1 föreslås ett nytt Hotell- och fl erbostadshus i fem våningar 
innehållandes cirka 30 lägenheter/hotellrum. Den nya byggnaden byggs samman med Strand 
Hotell längs kajen i norr via en lågdel innehållandes lokaler och parkering. Ovan lågdelen 
föreslås en takterrass.

Tillbyggnadens gestaltning vad gäller volym, fönstersättning och fasadutformning hänger 
samman med den befi ntliga hotellbyggnaden. Antalet våningar trappas, likt befi ntlig 
hotellbyggnad, ned mot strandområdet.

Inom Afrika 2 föreslås två mindre bostadshus, exempelvis parhus. De nya bostadshusen 
placeras på var sida om den befi ntliga strandvillan i form av två rektangulära fl yglar. Placeringen 
tillsammans med den rektangulära volymen innebär att de två tillkommande byggnaderna 
läses som komplement-bostadshus till huvudbyggnaden inom fastigheten, snarare än två nya 
konkurrerande strandvillor. Föreslagen byggnadsutformning/gestaltning är klassicistisk och 
anpassas till den befi ntlig huvudbyggnaden med fl ackt valmat tak, ljus fasadkulör och markerad 
sockel. 

Befi ntligt bostadshus inom fastigheten Afrika 2 byggs om till fyra lägenheter. 

Markanvändning
Med nuvarande allmänna råd faller hotellverksamhet inom användningen ”Tillfällig vistelse” 
Användningen ”bostäder” ställer andra krav på markens lämplighet då de utgör en permanent 
boendemiljö. Enligt boverket kan det ibland vara svårt att avgöra var gränsen går mellan tillfällig 
vistelse och bostäder. Det avgörande vid bedömningen är syftet med verksamheten och hur den 
är tänkt att bedrivas. Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte 
är av varaktig karaktär. 

Föreslagen markanvändning baseras på att hotellrum samt uthyrningsbara bostäder i 
bostadsrättsform ska kunna upplåtas i de övre våningsplanen. Således avses även bostäder 
tillåtas. I det nedre våningsplanet föreslås kompletterande verksamheter  och ytor som till 
exempel garage, kontor, butiker, restaurang, spa, gym med mera. 

Trafi k och parkering
Förslaget innebär att parkeringsytan inom Afrika 2 eff ektiviseras. Efter eff ektivisering kan 
cirka 50 parkeringsplatser inrymmas inom fastigheten. Eff ektiviseringen syftar till att ersätta 
befi ntliga parkeringsplatser inom fastigheten Strandbo 1 där nybyggnad föreslås. Ett avtal 
upprättas mellan bostadsrättsföreningen inom Strandbo 1 och ägaren av Afrika 2 avseende 
parkering. 

Parkering föreslås även i bottenplan på den föreslagna nybyggnaden inom Strandbo 1. Infart till 
parkeringsgaraget sker från Villagatan och Hamngatan.
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Bild 14. Situationsplan, Molin och Nyberg Arkitekter.
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Bild 15. Sektion A-A, Molin och Nyberg Arkitekter.

Bild 16. Sektion B-B, Molin och Nyberg Arkitekter.
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Bild 17. Vy från det yttre hamnområdet, Molin och Nyberg Arkitekter.

Bild 18. Vy från Villagatan mot tillkommande parhus/tvålägenhetshus, Molin och Nyberg Arkitekter.
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Konsekvenser och målkonfl ikter

Överrensstämmelse med översiktsplanen
Förslaget bedöms beröra tre av de utbyggnadstrategier som anges i den fördjupade översikts-
planen för Borgholm-Köpingsvik. Måluppfyllelse beskriv under respektive rubrik nedan.

Förtäta redan bebyggda områden

Förslaget bidrar positivt till målet om att förtäta redan bebyggda områden. Programområdet 
är centralt beläget och ett genomförande av programförslaget innebär en förtätning på redan 
ianspråktagen mark. 

Förlängd turistsäsong

Förslaget bidrar även positivt till målet om en förlängd turistsäsong genom att bostäder 
i bostadsrättsform föreslås. Användningen gör att hotellbyggnaden kan utnyttjas på ett mer 
eff ektivt sätt samt att verksamheten blir bärkraftig och får en längre säsong. 

Ur stadsmiljösynpunkt kan en utbyggnad på parkeringen bidra till att skapa ett mer levande 
hamnstråk. Fler människor rör sig i området under större del av året och lokaler längs med 
hamnpromenaden bidrar till liv och rörelse. Tillkommande verksamhetslokaler i form av 
exempelvis restauranger eller butiker i bottenvåningen bidrar till att stärka evenemangsstråket 
vid småbåtshamnen. I det fall enbart garage eller bostadskomplement placeras i bottenplan 
(med hänsyn till översvämningsrisker) motverkas dock målet om att skapa en levande hamn- 
och evenemangsmiljö. Det är därför önskvärt med en blandning av funktioner.

Värna kultur- och naturvärden

Gestaltningen av tillbyggnad och nya bostadshus har betydelse för hur kulturvärden påverkas. 
Aktuellt förslag på tillbyggnad utgör en anpassning till befi ntlig hotellbyggnad och ligger 
höjdmässigt i nivå med befi ntlig byggnad. Aktuellt utformningsförslag innebär dock att siluetten 
av Borgholms Slotts ruin från vissa vy-punkter skyms från havet och utblickar i gaturum. 

Den föreslagna placeringen av bostadshusen inom Afrika 2 bryter till viss del mot det historiska 
stadsplanemönstret, där villorna är luftigt placerade utmed gröna villagator. Genom att de till-
kommande bostadshusen utformas som två fl yglar tillhörande befi ntlig huvudbyggnad får de 
dock ett annat sammanhang, vilket är en fördel. Karaktären av grön villabebyggelse kommer 
fi nnas kvar och gestaltningen av de nya bostadshusen kan anpassas till den befi ntliga strand-
villan.

Störningar
Området ligger intill ett aktivt hamn- och evenemangsområde som är betydelsefullt för staden.   
I nya bostäder fi nns god möjlighet att genom tekniska åtgärder uppnå god ljudmiljö inomhus. 
För buller utomhus fi nns inga vedertagna riktvärden för omgivningsbuller från restauranger 
och musik. Störningar från närliggande småbåtshamn bedöms som begränsade då det främst 
består av mastslammer och punktvis höga motorljud. Störningarna är säsongsbetonade och 
förekommer i första hand sommartid. 

För att begränsa störningar fi nns olika utformningsalternativ. Bostäderna närmast närliggande 
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restauranger där livemusik förekommer kan utformas så att sovrum anordnas mot skyddad 
fasadsida. Fasad och fönster kan även utformas med förhöjd ljudreduktion. Öppningar mellan 
husen kan förses med ljudtäta plank i syfte att minska ljudinfall. Andra möjligheter är att glasa 
in balkonger, eller arbeta med bullerdämpande åtgärder på takterrassen. Förslag på hur bostäder 
utformas för att på bästa sätt utformas med hänsyn till störningar bör studeras vid fortsatt 
planarbete och inför bygglov.

Risk för höga vattennivåer
Programområdet ligger lågt i förhållande till havet, under rekommenderad nivå för bostäder.  

Säker passage i en översvämningssituation kan ordnas genom passage via den äldre delen av 
hotellbyggnaden som enligt översvämningskarteringen ligger på en något högre nivå. Detta bör 
dock studeras inom ramen för en mer detaljerad kartering av markhöjd och översvämningsnivåer. 

Lösningar för att förhindra översvämningar bör inarbetas i en ny detaljplan. Exempelvis kan 
garage, bostadskomplement och verksamhetslokaler placeras i markplan och bostäder/hotell 
endast i de övre våningsplanen. Vidare kan bottenvåningen utformas vattensäker. Det är även 
möjligt att reglera lägsta golvnivå i detaljplan.

Påverkan på riksintresse kulturmiljö
Föreslagen tillbyggnad på parkeringen inom Strandbo 1 innebär att en mindre del av Borgholms 
slott kan komma att skymmas sett från den yttre hamnen och havet. Byggnadskroppen sträcker 
sig över landskapssiluetten av trädtoppar och Borgholms slottsruin. En gestaltningsmässig 
anpassning av tillkommande bebyggelse är viktigt för att inte skada riksintresset.

Huvudbyggnaderna längs Villagatan har en luftig placering med grönskande förgårdsmark. Fö-
reslagen placering av parhus inom Afrika 2 skiljer sig något mot omgivande struktur genom att 
byggnaderna placeras med ett tätare avstånd sinsemellan och närmre gatan jämfört med omgi-
vande bebyggelse, detta hanteras genom att byggnaderna utformas som två fl yglar. Höjdmäs-
sig och gestaltningsmässigt kan bebyggelsen anpassas till befi ntlig tvåvåningsbebyggelse. De 
nya bostadshusen inom Afrika 2 kan, beroende på placering, göra att utblickar mot Borgholms 
slottsruin i förlängning av Hamngatan försvinner. Med redovisad placering bevaras dock till 

Bild 19. Vy från Hamnvägen mot tillkommande 
parhus, Borgholmsruinen inringad i rött. Molin 
och Nyberg Arkitekter.

Bild 20. Vy från Hamnvägen mot tillkommande 
parhus och ny tillbyggnad, Molin och Nyberg 
Arkitekter.
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Bild 21. - 31. Solstudier, morgon och eftermiddag, Molin och Nyberg Arkitekter.

kl. 18:00

Solstudie

Vårdagjämning

kl. 15:00

kl. 09:00 kl. 12:00

stor del utblickar mot slottsruinen, se bild 19-20.

Ombyggnad av parkeringsplatsen inom Afrika 2 bedöms inte påverka omgivande 
kulturmiljövärden mer än marginellt. Förutsättningar fi nns att spara avgränsande stenmurar och 
trädrader inom parkeringen samt mot angränsande gator. 

Visuell påverkan och stadsbild
Upplevelsen av den småskaliga Villagatan förändras något genom att en femvåningsbyggnad 
tillkommer som en gestaltningsmässig förlängning av den befi ntliga hotellbyggnaden. 
Hotellbyggnaden kommer att göra ett större avtryck i stadsbilden jämfört med idag då befi ntligt 
hotellkomplex ökar i storlek. Ett alternativ för att minska byggnadens totala avtryck är att dela 
upp volymen och anpassa gestaltning till den äldre delen av Strand Hotell samt bebyggelsen i 
stadskärnan, exempelvis kvarteret Verdandi. 

Solstudier som redovisas nedan och på nästkommande sidor har utförts av Molin och Nyberg 
arkitekter. Solstudierna visar att parkmarksområdet i öster delvis skuggas under kvällstid, vår 
och höst.  Kajkanten strax norr om Strand Hotell kan komma att påverkas under höst under 
eftermiddagen. Övrig tid påverkas omkringliggande bebyggelse och allmän plats i liten 
omfattning.
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Fortsatt arbete
Följande frågor behöver särskilt hanteras vid fortsatt arbete med detaljplan:
� Förslag på hur bostäder på bästa sätt kan utformas med hänsyn till störningar.
� Översvämningsrisker och förslag på klimatanpassningsåtgärder.
� Förslag på dagvattenhantering och rening samt påverkan på MKN för vatten.
� Utredning av markförhållanden och geoteknik.
� Gestaltning och utformning med hänsyn till omgivande bebyggelse och kulturmiljövärden.

Medverkande tjänstemän
Programhandingen har upprättats av Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt och Helena Bråtegren, 
arkitekt på Rådhuset Arkitekter.

Kommunledningsförvaltningen

Thomas Nilausen    Magnus Karlsson
Planarkitekt    Miljöstrateg

Magnus Juhlin 
Plan- och byggchef


