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KOMMUNALA MÅL
- Hela vår kommun är attraktiv att bo och verka 
i och har väl utbyggd samhällsservice.

- Kommunikationerna är välutvecklade 
i hela kommunen

- Boende i en i övrigt god infrastruktur 
i hela kommunen

- Kollektivtrafi ken ska tillgodose behovet 
för alla grupper

- Utvidga tätortstrafi ken

- Utveckla den digitala infrastrukturen

- Miljöanpassade kommunikationer 
och fl er gång- och cykelvägar

- God infrastruktur

REGIONALA MÅL
- Mål: 2020 ska restiden med tåg eller buss till 
arbetsmarknadsregionens huvudort understiga
60 minuter. (RUS - rund och gränslös region)

- Mål: Alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bred-
band senast 2020.
(RUS - rund och gränslös region)

NATIONELLA MÅL
- Det övergripande målet för transportpolitiken 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet.

- Funktionsmål: Tillgänglighet
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklings-
kraft i hela landet. Transportsystemet ska vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov.

- Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas så att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också 
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att 
ökad hälsa uppnås.

- Förutsättningarna för att välja kollektivtrafi k, 
gång och cykel förbättras (Trafi kverket m fl )

- IT ska bidra till att förbättra livskvalitet och 
till att förbättra och förenkla vardagen för 
människor och företag.

- IT ska användas för att främja hållbar tillväxt.

- Sverige ska ha bredband i världsklass. 
Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter 
att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband.

EU:s MÅL
- Lika tillgång till kunskapsinfrastruktur
(regional utvecklingsplanering i ett europeiskt 
perspektiv, 1999)

- Uppnå varaktiga ekonomiska och sociala 
vinster från en digital inre marknad baserad 
på snabbt och ultrasnabbt Internet 
och interoperabla tillämpningar
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Teckenförklaring

Förbifart Skogsby
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INFRASTRUKTUR 

Inledning 
Den fysiska infrastrukturen och dess kapacitet och skötsel spe-
lar en avgörande roll för att kommunikationer och transporter 
av varor och människor kan fungera effektivt. Ölandsbron har 
kommit att spela en allt mer avgörande roll för att människors 
dagliga liv ska fungera och fl era tusen personer färdas dagligen 
över bron till och från arbete och skola. Kommunikationernas 
kapacitet och framkomlighet styr till stor del var människor 
väljer att bosätta sig, vilket är en av förklaringarna till varför 
området kring brofästet är den mest expansiva delen av Öland. 
Genom att verka för goda kommunikationer även söder- och 
österut kan kommunen växa åt fl era håll och möjliggöra 
boende i attraktiva miljöer i hela kommunen. Tillsammans 
med utbyggnaden av vatten och avlopp så är vägfrågan högt 
prioriterad för att hela kommunen ska leva. Kommunen vill 
arbeta för att få in sina prioriterade infrastrukturprojekt i den 
regionala transportplanen som är länets gemensamma beslutan-
de verktyg för att genomföra infrastrukturåtgärder

Kommunen vill aktivt arbeta för att styra ny bebyggelse och 
verksamheter så att dessa passar väl in i befi ntliga strukturer. 
Närheten till befi ntlig infrastruktur och vägar är en tungt vä-
gande faktor i samband med lokaliseringen av ny bebyggelse. 
Stor restriktivitet råder när det gäller spridd bebyggelse. Dels 
för att kommunen ser det som viktigt av att skydda befi ntliga 
strukturer och det typiskt öländska men också för att en mer 
samlad bebyggelse för med sig synergieffekter som minskat 
transportbehov och mer samlat befolkningsunderlag till 
kollektivtrafi kstråk.

Vägar 
Trafi kverket har huvudansvaret för de allmänna vägarna i Sve-
rige. Ansvaret innefattar bl.a. trafi ksäkerhet, framkomlighet, 
miljöpåverkan och tillgänglighet. Väg 137 och väg 136 utgör 
primära länsvägar medan väg 943 är en av fl era sekundära 
länsvägar i kommunen. Väg 137 och väg 136 från trafi kplats 
Algutsrum och norrut mot Borgholm klassas som riksintresse 
för kommunikation, enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Väg 136 och 
137 är även rekommenderade vägar för transport av farligt 
gods. Väg 137, 943 och delar av väg 136 är utpekade som del i 
det funktionellt prioriterade vägnätet i Sverige enligt Trafi kver-
ket Region Syds remissutgåva av ”Värnade vägar, 2011-08-
24”. Tanken med att peka ut ett ”funktionellt prioriterat vägnät” 
är att kommuner, regioner och Trafi kverket gemensamt ska ta 
ett ansvar för att det vägnät som är särskilt viktigt, har god och 
säker framkomlighet. 

Fyrstegsprincipen

Alla åtgärder på det nationella vägnätet sker idag i enlighet 
med ”fyrstegsprincipen” där påverkansarbetet för att skapa ett 
mer effektivt användande av befi ntligt vägnät är prioriterade 
(s.k mobility management åtgärder).  Enligt principen ska 
trafi kåtgärder analyseras i följande ordning:

Steg 1. Tänk om

 - Detta omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och 
informationskampanjer för att minska transportefterfrågan 

eller föra över resor och transporter till effektivare 
transportslag.

Steg 2. Optimera

 - Detta steg är insatser planering och påverkan för att 
använda befi ntligt vägnät effektivare, säkrare och 
miljövänligare. Bussfi ler på trafi kintensiva gator är 
exempel på åtgärder inom detta steg.

Steg 3. Bygg om

 - Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befi ntligt 
sträckning till exempel trafi ksäkerhetsåtgärder eller 
bärighetsåtgärder. Mötesfria vägar med wireräcken är 
exempel på åtgärder inom detta steg.

Steg 4. Bygg nytt

 - Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som ofta tar 
ny mark i anspråk, till exempel nya vägsträckningar. 
(http://www.trafi kverket.se/Foretag/Trafi kera-och-
transportera/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/
Fyrstegsprincipen/)

Ölandsbron är kommunens högst trafi kerade trafi kled med en 
årsdygnstrafi k (ÅDT) på ca 17 200 fordon per årsmedeldygn 
(2012)

 medan sträckan norrut från Algutsrum har en årsdygnstrafi k 
på ca 7500 fordon (2012). På Brovägen eller väg 943 är trafi k-
fl ödet över 8700 fordon per årsmedeldygn i norra Färjestaden 
(2012). 

Ökande trafi k

Trafi ken har ökat mycket de senaste åren och det är högst tro-
ligt att den utvecklingen fortsätter. På Ölandsbron har ökningen 
i genomsnitt mellan åren 2005 - 2010 varit ca 2,2 % per år. 
Prognosen är enligt Trafi kverket att trafi kfl ödet för personbilar 
bedöms öka med 1,4 % per år fram till år 2020 och med 1,1 
% per år för lastbilar. Siffrorna gäller generellt för Kalmar län 
men bedömningen är att trafi kökningen kommer bli ännu större 
på vägarna i och runt Färjestadsområdet.

Förbifart Färjestaden

Förkortad restid för resande söder- och österut är en prioriterad 
fråga för att hela kommunen ska leva och utvecklas. En ny för-
bifart öster om Färjestaden kommer att förkorta restiderna från 
södra Öland till Kalmar eller norra Öland och dessutom bidra 
till en mer attraktiv stadsmiljö i bl.a. Färjestaden, Skogsby 
och Torslunda vilka idag trafi keras av större genomfartsleder 
genom centrala delar av samhällena. Den ena sträckningen 
av förbifarten är tänkt att ansluta till kustvägen 943 medan 
en annan sträckning är tänkt väster om Skogsby på väg 136. 
Förbifart Färjestaden kan med fördel byggas ut i etapper. När 
det gäller sträckningen till kustvägen (väg 943) så förespråkar 
Mörbylånga kommun att man väljer den kortaste möjliga 
vägen runt Färjestaden eftersom man på så vis tar bäst hänsyn 
till bevarande av sammanhållna odlingsskiften samt natur- och 
kulturmiljöer som är värda att bevara (se även g3 i förslaget för 
Färjestaden/Skogsby). 
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Väg till östra sidan

Österut kommer det på sikt att krävas förbättringar av någon av 
de vägar som utgår från väg 136 vid Almérs och fortsätter över 
till östra sidan via Tveta. Boendetrycket är högt kring Gårdby 
och under förutsättning att vatten- och avloppsfrågan kan 
lösas ser kommunen att kommunens nordöstra del tillsammans 
med Borgholms sydöstra del kan komma att expandera. Om 
den nya bebyggelsen blir omfattande medför det samtidigt 
förutsättningar för en standardhöjning av ett vägalternativ till 
östra sidan.

Förbi Glömminge

Norrut från Trafi kplats Algutsrum till Stora Rör fi nns behov av 
förbättringar av väg 136 som är en regionalt och nationellt pri-
oriterad vägsträcka. Åtgärder utmed denna sträcka fi nns med i 
den regionala transportplanen för Kalmar län som Mörbylånga 
kommun har varit delaktig i att ta fram som remissinstans. Den 
regionala transportplanen är länets gemensamma beslutande 
verktyg för att genomföra infrastrukturåtgärder. Planen innebär 
förbättringar av sträckan norrut från Algutsrum till Borgholm. 
Den mest omfattande förändringen på sträckan för Mörbylånga 
kommuns del skulle sannolikt bli de planerade trafi kåtgärderna 
i anslutning till Glömminge. Förbifart Glömminge har funnits 
med som ett namngivet projekt i tidigare länsplaner men har 
trots detta inte färdigställts ännu. Projektet och den pågående 
åtgärdsvalsstudien går numera under namnet ”Förbi Glöm-
minge” och innebär att man i en projektgrupp tittar på olika 
möjligheter till trafi kförbättrande åtgärder som skulle underlät-
ta trafi ken genom Glömminge. En förbifart Glömminge skulle 
skapa helt nya förutsättningar inne i Glömminge samhälle då 
huvuddelen av genomfartstrafi ken skulle försvinna. Trafi ksitua-
tionen för planerad bebyggelse i Strandskogen skulle troligtvis 
också gynnas av den planerade förbifarten. Kommunen är 
positiv till trafi ktekniska åtgärder i anslutning till Glömminge, 
inte minst eftersom detta skulle underlätta trafi ken till norra 
Öland och Borgholms kommun.

Trafi kåtgärder i och omkring Glömminge fi nns fortfarande 
med i den regionala transportplanen för Kalmar län men har 
skjutits fram i tiden. Den regionala transportplanen för Kalmar 
län för 2014-2025 styr hur vägarna ska komma att utvecklas på 
sikt. Enligt nämnda plan planeras för följande åtgärder utmed 
sträckan från Algutsrum upp till Borgholm. 

”Ombyggnad av länsväg 136 mellan Algutsrum och Borgholm. 
Den stora ombyggnaden på denna sträcka är förbi Glömminge. 
På övrig sträcka handlar det om trafi ksäkerhetshöjande åtgär-
der, förbättra korsningar och öka säkerheten för gångtrafi kanter 
och cyklister. Mindre delar i projektet kan byggas 2014-2016, 
medan större ombyggnader kan påbörjas 2018-2020. Vägen 
har hög trafi kbelastning och är ett av länets största turiststråk”. 
(Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025, s.22)

”Åtgärdsvalsstudie för sträckan ska genomföras. Målet är 
minskad restid för genomfartstrafi ken, ökad trafi ksäkerhet och 
positiva effekter på boendemiljön längs befi ntlig väg. Avsikten 
är att göra åtgärder för ökad framkomlighet och trafi ksäkerhet, 
framförallt med tanke på den omfattande sommartrafi ken. För 
pendling på sträckan mellan Borgholm och Kalmar behövs 
möjlighet för kollektivtrafi ken att minska restiden, till exempel 
genom nya knutpunkthållplatser. Planerna på utbyggnad av 
bostäder vid Rälla, Stora Rör och Ekerum kräver åtgärder för 
ökad trafi ksäkerhet, bland annat med tanke på semestertrafi ken 
och barns skolvägar”
(Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025, s.28)

Kommunen ställer sig positiv till att de pengar som avsatts för 
sträckan, kan hjälpa till att fi nansiera en knutpunkt för kollek-
tivtrafi ken kring Brofästet samt de nödvändig förbättringar 
i anslutning till trafi kplats Färjestaden. Kommunen är också 
positiv till att pengar avsätts för trafi ksäkerhetshöjande åtgärder 
i anslutning till Algutsrum och Glömminge. Vid Algutsrum ser 
kommunen behov av ombyggnader. Befi ntlig trafi kplats bör 
förbättras och en planskild korsning vid infarten till Algutsrum, 
för både fordon och gång- och cykeltrafi k är en fråga som 
kommunen prioriterar. 

Väg 136

Då det gäller väg 136 i övrigt anser kommunen att man måste 
titta på de olika delarna och dess specifi ka förutsättningar i 
samband med utveckling av vägområdet och den omgivande 
miljön. Vägens behov av åtgärder ser helt olika ut utmed olika 
delar av vägens sträckning. På samma sätt anser kommunen att 
den fysiska planeringen i anslutning till väg 136:s vägområde 
ska ta hänsyn och anpassa sig till den aktuella vägsträckans 
trafi kmängd, hastighet kringliggande bebyggelse och 
markanvändning. Något generellt byggnadsfritt avstånd vill 
kommunen inte ha utmed vägen eftersom förutsättningarna 
skiljer sig så mycket mellan de norra och de södra delarna. De 
många radbyarna och andra skyddsvärda kulturmiljöer som 
fi nns utmed vägen är ytterligare ett starkt skäl till varför det är 
orimligt att instifta några generella regler för ett byggnadsfritt 
avstånd. För att kulturmiljöerna i Mörbylånga kommun ska 
kunna leva vidare och utvecklas, krävs att utvecklingen kan 
ske i enlighet med befi ntliga strukturer och utifrån de faktiska 
förutsättningar som råder på den specifi ka platsen. Kommunen 
ser vidare ett behov av att vissa anslutningsvägar till väg 136 
kan stängas för att ersättas av bättre fungerande vägalternativ, 
ett exempel på en sådan vägsträcka är Sönnerborgsvägen i 
Strandskogen söder om Glömminge. Anslutning till väg 136 
är idag brant och har dålig sikt, en fl ytt av anslutningen längre 
söderut skulle vara lämplig ur trafi ksäkerhetssynpunkt.

Byggnadsfritt avstånd

Enligt ett beslut från länsstyrelsen gäller ett byggnadsfritt 
avstånd på 30 meter från väg 136 och väg 943. I övrigt gäller 
ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter från alla vägar för vilka 
Trafi kverket är huvudman. I enlighet med ovanstående moti-
vering ser kommunen behovet av en differentierad bedömning 
av vägnätet utifrån bl.a. trafi kfl ödenas storlek, kringliggande 
strukturer och platsspecifi ka förhållanden. 

En breddning av kustvägen mellan Färjestaden och Mör-
bylånga (väg 943) har länge varit ett önskemål från kommunen. 
Vägsträckan är smal och relativt olycksdrabbad. Kommunen 
räknar med att trafi kverket ser över sträckan i samband med 
en utökad stråktrafi k för bussar på sträckan. Åtminstone bör 
busshållplatserna åtgärdas för att följa de krav som KLT ställer 
på hållplatser i det regionala bussnätet. 

Huvudmannaskap

Behov fi nns av att göra en översyn av huvudmannaskapet för 
vägarna i kommunen, dvs det statliga, kommunala och det 
enskilda vägnätet. Skall kommunen ta över enskilda vägar eller 
statliga vägar ställs givetvis krav på kommunal vägstandard. 
En översyn över vilka vägar kommunen sköter är en prioriterad 
fråga för kommunen.
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Cykelvägar 
Enligt den nationella planen för transportsystemet för 2014-
2025 så är ett av huvudmålen att förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafi k, gång och cykel ska förbättras. Det nationella 
hänsynsmålet för svensk transportpolitik innebär att säkerhet, 
miljö och hälsa ska beaktas. Vidare ska transportsystemet 
och dess utformning, funktion och användning anpassas så 
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. En god och säker 
utformning för oskyddade trafi kanter och säkra cykelvägar är 
ett led i arbetet mot att uppnå detta mål. Uppfyllande av hän-
synsmålet ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och att ökad hälsa uppnås Ett annat mål är att barns möjligheter 
att själva vistas i trafi kmiljöer och använda transportsystemet 
på ett säkert sätt ska öka. (Hänsynsmål: säkerhet, miljö och 
hälsa – tillgänglig på: http://www.boverket.se/Vagledningar/
PBL-kunskapsbanken/Teman/Nationella-mal/Infrastruktur/
Transport/). 

För att kunna uppfylla dessa mål förutsätts satsningar på gång- 
och cykeltrafi ken. Satsningar på gång och cykeltrafi k är en 
förutsättning för att skapa en levande stadsmiljö där människor 
kan röra sig på ett säkert sätt. Andra fördelar med en ökad 
andel gång- och cykeltrafi k är samhällsekonomiska förtjänster i 
samband med en stärkt folkhälsa och friskare befolkning. 

Cykelvägnätets utformning

Framför allt är det de kortare resorna som lätt skulle kunna 
ersättas av gång- och cykel. En viktig förutsättning för att öka 
andelen resor till fots och med cykel, är att skapa säkra och 
attraktiva färdvägar för dessa trafi kslag. Vägarnas utformning, 
orienterbarhet, genhet och omgivande miljö är viktiga faktorer 
som ska beaktas i samband med utformandet av cykelvägar. 
En annan avgörande parameter för att förmå människor att 
välja denna typ av miljövänliga transportsätt, är att gång- och 
cykelvägar fi nns i anslutning till viktiga målpunkter. De resur-
ser som satsas på gång- och cykeltrafi ken bör koncentreras till 
ett antal viktiga stråk där GC-trafi k kan komma att utgöra ett 
reellt alternativ till bilen. Hur man prioriterar utbyggnad och 
underhåll av gång- och cykelvägar är också en central fråga för 
att höja statusen på dessa transportsätt. I första hand bör man 
satsa resurser på de sträckor som är högt frekventerade och där 
fl est människor rör sig.

Jämlikhetsfråga

Goda förutsättningar att gå och cykla är också en fråga om 
jämlikhet då det framför allt är svaga grupper utan tillgång till 
bil som är hänvisade till dessa transportslag. Barn är en sådan 
grupp som måste beaktas i planeringen. Säkra cykelvägar 
till och från skolor och förskolor är prioriterade sträckor för 
utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Även skötsel och 
underhåll, framför allt snöröjning, bör prioriteras på sträck-
ningar som trafi keras av oskyddade trafi kanter. Möjligheten 
till cykelparkering i anslutning till kollektivtrafi kstråk är en 
förutsättning för att underlätta att resa kollektivt och för att fl er 
ska välja att resa hållbart.

Prioriterade sträckor

Stort behov av förbättringar för fotgängare och cyklister fi nns 
på fl era av de vägar där trafi kverket idag är huvudman. Bl.a. 
bör Köpmannagatan som utgör entrén in till kommunens 
centralort Mörbylånga ses över. Cykelbana saknas helt på 
kritiska delar av vägen, bl.a delen öster om Trollhättevägen 

och västerut från ICA. En separerad cykelväg behövs även 
längs väg 136 mellan trafi kplats Algutsrum förbi Almérs och 
genom Skogsby/Torslunda. Även en fungerande koppling 
över till östra sidan skulle behövas, inte minst med tanke på 
den utvecklingspotential som kommunen ser i området kring 
Gårdby i samband med den planerade överföringsledningen 
med vatten och avlopp till östra sidan.

Trafi ksäkerhet

Trafi ksäkerheten för oskyddade trafi kanter måste förbättras 
med åtgärder längs Storgatan i Färjestaden till Almérs, 
eftersom trottoarerna är smala och cykelbana saknas helt 
utmed större delen från Brandstationsgatan österut. Vägen 
ägs av Trafi kverket. Även trafi kmiljöåtgärder i anslutning till 
gaturummet krävs. Kommunen arbetar kontinuerligt med att 
vidta åtgärder på de delar av gång- och cykelnätet som inte har 
tillfredsställande säkerhet. Speciellt i punkter där gång- och 
cykelvägar korsar bilvägar ska sådana åtgärder prioriteras. 
Belysning ska uppföras på vissa av de sträckor där utbyggnad 
av cykelväg görs. 

Den sträcka som idag är prioriterad i den regionala transport-
planen är en cykelväg norrut mellan Färjestaden mot Borg-
holm. En förstudie är inledd och själva arbetet med sträckan 
förväntas komma igång någon gång mellan 2015 och 2020.

Sjöfart och hamnar 
I kommunen fi nns tre hamnar som är av riksintresse för 
yrkesfi sket enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken. Hamnarna ligger 
i Grönhögen, Gräsgård och Bläsinge. Det fi nns även ett par 
havsområden av riksintresse för yrkesfi sket. Området Öland 
södra omfattar större delen av kommunens havsområde söder 
om långe Jan och området Öland ost omfattar kommunens 
nordöstra havsområde och är ett mellankommunalt intresse 
med Borgholms kommun. Det fi nns i dagsläget tre hamnar som 
ägs och drivs av kommunen; Mörbylånga hamn, samt hamnar-
na i Grönhögen och Färjestaden. Dessa kommunala hamnar 
är huvudsakligen gäst- och småbåtshamnar. Kommunen ser 
gäst- och småbåtshamnarna som en viktig del i att stimulera 
besöksnäringen och för att stärka sin roll som natur- och 
kulturkommun. Grönhögens hamn är en viktig mellanhamn 
för fritidsbåtar som går upp öster om Öland och vidare mot 
bl.a. Gotland, Stockholm, Åland och Finland. Fritidsintresset 
måste här samsas med sjöräddningens intressen. Grönhögen 
är dessutom den enda hamnen med möjlighet att tanka diesel 
vid kajen. Andra hamnar i kommunen hittar man i Bläsinge, 
Gårdby, Degerhamn och vid Kalvhagen i södra Mörbylånga. I 
Degerhamn är en av ortens två hamnar industrihamn. 

Farleder

Ett par farleder fi nns kring kommunen, vilka är klassade som 
riksintresse för sjöfarten och därmed ska skyddas från åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
sjöfartens anordningar enligt 3 kap 8 § i miljöbalken. En av 
de farleder som är utlagd som riksintresse för sjöfarten är ett 
så kallat trafi kseparationssystem vid Ölands södra grund ett 
par mil söder om Ölands sydspets. Viktigt att poängtera är att 
denna led dessutom ligger inom område för riksintresse för 
yrkesfi sket (se karta kust- och havsområden).

Farleden mellan Färjestaden och Kalmar används fl itigt under 
sommarhalvåret då person- och cykelfärjan går fram och 
tillbaka över Kalmarsund under större delen av dagarna. Under 
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resten av året (oktober-april) används farleden mer sparsamt. 
Trafi ken med privata båtar är också som mest intensiv under 
några veckor eller som mest ett par månader under högsom-
maren. Kommunala gästhamnar som ägs och underhålls av 
kommunen fi nns i Färjestaden, Mörbylånga och Grönhögen. 
Även i Bläsinge fi nns en gästhamn som drivs i privat regi.

Nörfärjeläge

I Färjestadens hamn fi nns ett nödfärjeläge i det fall färjetrafi k 
skulle behöva ersätta den funktion som Ölandsbron fyller 
idag. Enligt den beredskapsplan för Ölandsbron som var ute 
på remiss under 2013 föreslås att persontrafi k i samband med 
att en eventuell blockering av bron ska gå via nödfärjeläget 
i Färjestadens hamn, medan tyngre trafi k och transporter 
skulle ledas om och gå via nödfärjeläget i Grankullavik på 
norra Öland. Ett antal större ytor för parkering i samband med 
att nödfärjeläge tas i bruk fi nns markerade i första hand på 
Köpstaden i Färjestaden, i andra hand på Ölands djurpark och i 
tredje hand på marknadsplatsen i Algutsrum.

Kommunens enda industrihamn fi nns i Degerhamn och ägs och 
används idag av företaget Cementa. En av kajerna i Färjestaden 
kan även fortsättningsvis ta emot enstaka transporter med 
större båtar.

Småbåtshamnar 

Utöver nämnda hamnar fi nns ett antal småbåtshamnar 
som används av fritidsbåtägare. Dessa fi nns i Mörbylånga, 
Degerhamn, Gårdby, Skärlöv och Bläsinge. Skärlövs hamn är 
intressant ur ett historiskt perspektiv, eftersom den har använts 
som utgångshamn för dykningar vid vraket Kronan. Detta 
skulle kunna uppmärksammas och lyftas som en attraktion 
för besökare. Gästhamnarna är en viktig fråga för att utveckla 
besöksnäringen i kommunen.

Kommunen vill värna längre kajsträckor (djup ca 3 m och 
längd 30-40 m) i varje hamn där man kan ta in lite större 
båtar som gästande skutor och fartyg. Den aspekten bör också 
beaktas i samband med nödsituationer för möjlighet till varu-
transporter. Idag fi nns den möjligheten främst i Degerhamn.

Hamnmiljöer

Intresset för hamnmiljöerna har på senare år ökat kraftigt bland 
exploatörer och näringsidkare. Många ser den potential som 
hamnarna för med sig tack vare att de ofta är centralt belägna 
i tätorterna och ligger i direkt anslutning till havet. Hamnom-
rådet i Färjestaden är idag ett av kommunens mest attraktiva 
utvecklingsområden. Flera lägenhetshus har byggts och 
planer fi nns på ytterligare förtätning och utveckling av såväl 
bostadsbebyggelse som områden för verksamheter. Hamnen i 
Mörbylånga utgör även den ett av de mest attraktiva lägena i 
kommunen. Kommunen är generellt positiv till utvecklingen i 
hamnområdena. Viktigt att påpeka i samband med exploatering 
och utvecklande av dessa områden är dock anpassningen till 
framtida klimatförändringar och en förestående höjning av 
havsnivån (läs mer i kapitlet KLIMAT/ENERGI)

Bredband 
Numera ser många daglig tillgång till ett snabbt bredband som 
en förutsättning för ett gott liv. Mycket av vår kommunikation 
och vårt intag av nyheter sker idag via internet som på många 
sätt har kommit att ersätta såväl tidningar, telefonin, tv som den 
traditionella posten. Även handeln har förfl yttat en stor del av 
sin försäljning till den virtuella världen. Ett snabbt och pålitligt 
bredband är en förutsättning för det goda boendet och därför 
en viktig utvecklingsfråga, inte minst på landsbygden där 
tillgången historiskt har varit mindre bra.

Stimulera företagande

Utbyggnaden av snabbt och pålitligt bredband är också en helt 
avgörande fråga för många som vill bedriva företagsverksam-
het. Egen hemsida och möjlighet att presentera sig och kunna 
ta emot beställningar och kommunicera via e-post är nästan 
en förutsättning för att kunna driva ett företag. Bristen på 
snabbt bredband kan i många fall vara en begränsande faktor 
för företag som vill etablera sig i delar av kommunen där det 
saknas snabbt bredband. 

Alla ska ha tillgång till snabbt bredband

För att kunna möta framtida behov krävs en omfattande ut-
byggnad av fi berkabelnätet. Kabel med optofi ber är den teknik 
som har tveklöst högst kapacitet. Kommunens fi berkabelnät 
är idag begränsat till tätorterna Mörbylånga och Färjestaden 
(se karta BOENDE/SERVICE). Idag är det bara lite mer än 
tio procent av kommuninvånarna som har tillgång till snabbt 
bredband med en hastighet högre än 50Mbit/sekund. Det högt 
satta målet är att samtliga kommuninvånare ska ha tillgång 
till snabbt bredband senast år 2020. Som en jämförelse har 
idag 53% av svenskarna tillgång till snabbt bredband och det 
nationella målet från den nationella bredbandsstrategin från 
2009 anger att 90 % ska ha möjlighet att ansluta sig till fi bernät 
innan år 2020.  För att underlätta utbyggnaden av snabbt 
bredband ska kommunen verka för att fi berbaserad IT-infra-
struktur i största möjliga mån säkerställs vid nyexploatering 
av bostads- och industriområden. Kommunen ska i tillämpliga 
delar bistå samfälligheter, byalag och andra typer av föreningar 
vid utbyggnad av optofi bernät

Tomrör

Potentiell utbyggnad av bredbandsnätet kan utgå från befi ntliga 
telestationer vilka idag fi nns i de fl esta samhällena runt om i 
kommunen. Ett sätt att utöka nätet på sikt är genom att se till 
att s.k. tomrör läggs ut i samband med exploatering av nya 
områden. Genom tomrören kan man sedan dra fi berkabel i 
den mån som de kringboende är beredda att bekosta detta. 
Kommunen ska arbeta för att tomrör läggs i samband med 
exploatering och aktivt samarbeta med bolag som gräver och 
drar ledningar inom kommunens gränser. Viktiga förutsättning-
ar för bredbandsutbyggnaden på södra Öland är annars lokalt 
engagemang och medfi nansiering samt privata initiativ på lokal 
nivå.

Många använder idag Internet via mobiltelefonen. Denna typ 
av internetåtkomst ska ha blivit bättre under senare år tack vare 
utbyggnaden av 4G-nätet. 
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El-ledningsnät
I kommunen fi nns ett regionalt ledningsnät för elförsörjning. 
Ledningsnätet består av ledningar på 130 kV respektive 50 
kV samt ett antal fördelningsstationer i Linsänkan, Norra 
Möckleby, Torslunda, Mörbylånga, Kastlösa, Degerhamn och 
Grönhögen (redovisas i kartan ovan). Det regionala nätet är 
kopplat till ett förgrenat lokalnät som i slutändan når brukaren. 

Ledningsgatan

För att skydda ledningarna fi nns rekommenderade avstånd 
vilka bör hållas fria från högre träd. För 130 kV ledningarna 
gäller rekommenderas en skogsgata på 40 meter, medan 50kV 
ledningarna bör omgärdas av ett 35 meter skogsfri gata. Utöver 
det vill ledningsägaren ha en gata på 80 meter där enstaka träd 
som kan vara farliga för ledningarna kan tas bort. För lokalnä-
tet ska det fi nnas en skogsgata på 6-8 meter med möjlighet till 
att ta bort ytterligare träd som kan vara farliga för ledningarna, 
även utanför den zonen. Generellt så vill kommunen verka 
för nedgrävning av luftledningar. I de fall det inte är möjligt 
eller huvudmannen inte vill bekosta sådana åtgärder så tycker 
kommunen att det är rimligt att beakta Transportstyrelsens 
rekommendationer avseende de avstånd som förespråkas 
mellan luftledningar och vertikala element (t.ex. vindkraftverk 
eller master). Detta medför att master och vindkraftverk med 
en totalhöjd under 50 meter ska placeras minst 100 meter 
från en kraftledning och minst 200 meter från en kraftledning 
om verkens/masternas totalhöjd överstiger 50 meter eller för 
vindkraftverk med stag. 

Då master eller vindkraftverk ska uppföras inom 250 meter 
från luftburna kraftledningar har kommunen som avsikt att 
underrätta nätägaren i ett tidigt skede. Eventuella kostnader för 
fl yttning, ombyggnad eller andra åtgärder nätägarens ledningar 
bör bekostas av den som så begär denna åtgärd. 

Luftfart 
Mörbylånga kommun berörs av riksintresse för luftfarten, en-
ligt 3 kap 8 §. Hela Mörbylånga kommuns landyta ligger inom 
den MSA-påverkade zonen för Kalmar Öland Airport. Inom 
MSA-zonen ska en fl yghinderanalys utföras av Luftfartsverket 
för alla byggnadsverk som är högre än 20 meter. En mindre del 
av kommunens markområde och en större del av havsområdet 
ligger inom påverkansområdet för Kalmar Öland Airport (se 
karta). Att området ligger inom påverkansområdet för luftfarten 
får främst konsekvenser för byggnadshöjder och i viss utsträck-
ning för markanvändningen, i syfte att fl ygsäkerheten inte ska 
äventyras.

Regional fl ygplats

I februari 2013 bytte Kalmar fl ygplats namn till Kalmar 
Öland Airport och blev därmed en regional fl ygplats för 
ölandskommunerna och Kalmar med kringliggande kommuner. 
Från Mörbylånga kommun fi nns goda kommunikationer till 
Kalmar Öland Airport som ligger cirka fyra kilometer väster 
om Kalmars stadskärna. Tanken med namnbytet är bl.a. att 
stimulera turismen i regionen, eftersom Öland är ett för många 
bekant varumärke som förväntas sälja ytterligare fl ygresor. 
Framför allt förväntas besöksströmmarna från Tyskland öka, då 
den tyska marknaden är viktig för turismen på Öland.

Kalmar Öland Airport satsar i första hand på goda kommuni-
kationer till och från Stockholm dit förbindelserna markvägen 

inte är lika väl utbyggda. Tanken är att det ska vara enkelt och 
tillgängligt att ta sig till och från huvudstaden, även för den 
som bara reser över dagen. Viktigt är att kollektivtrafi ken i 
anslutning till fl ygplatsen är pålitlig och punktlig. Idag går det 
att ta sig från Färjestaden till fl ygplatsen två gånger i timmen 
med en restid på strax över 30 minuter. Från Mörbylånga är 
restiden cirka en timme och avgångarna något glesare. Resan 
förutsätter dock ett bussbyte i Kalmar.

Mellankommunala intressen
Förbifart Glömminge är ett mellankommunalt intresse som 
framför allt skulle förkorta restiden till Kalmar och Mör-
bylånga kommun för många boende och besökare i Borgholms 
kommun. Även framtida utveckling av östra delen i anslutning 
till kommungränsen, dvs. Gårdby till Norra Möckleby/
Runsten/Gärdslösa är av intresse för båda Ölandskommunerna. 
Borgholms kommun och dess utveckling skulle främst gynnas 
av en upprustning av vägen till Norra Möckleby.

Fyr till fyr projektet är ett kommunövergripande turistcykelvä-
gsprojekt som syftar till att skapa sammanhängande cykelvägar 
från Långe Erik i norr till Långe Jan i söder. Den delsträcka 
i projektet som är mest akut att se över är kopplingen mellan 
Färjestaden och Borgholm. Förutom att skapa en attraktiv 
turistcykelväg så fi nns här en möjlighet att knyta samman de 
två största tätorterna på Öland. För Mörbylånga kommuns del 
är det i första hand sträckan norrut från Röhällakrysset som 
behöver förbättras och tydliggöras. En samfi nansiering av 
sträckan med Borgholms kommun skulle vara befogad med 
tanke på Borgholms kommuns expansionsplaner kring Rälla 
där många av de boende skulle få Färjestaden som närmst 
belägna tätort.

En kollektivtrafi kknutpunkt i anslutning till Kalmar Öland 
Airport skulle stärka fl ygplatsen samt generera mindre biltrafi k 
om det gick att ta sig till fl ygplatsen utan byten.
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Cykelvägen mellan Färjestaden och Mörbylånga används fl itigt av såväl pendlare som besökare. 
Behovet av trafi kseparerade cykelvägar för pendlare är stort i norra delen av kommunen.
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KOMMUNIKATIONER

Inledning 
Goda kommunikationer är en förutsättning för att alla ska ha 
möjlighet att ta sig till och från arbete, skola och fritidssyssel-
sättningar, vilket kräver en planering som sätter den enskilda 
människan i fokus. I Mörbylånga kommun är det Kalmar 
Länstrafi k, KLT som är huvudman för kollektivtrafi ken och 
har ansvar för att kommunikationerna fungerar. Det är en stor 
utmaning att möjliggöra resande i hela kommunen och att 
kunna tillhandahålla någorlunda täta kommunikationer under 
hela veckan och huvuddelen av dygnet också i de mer glest 
befolkade delarna. I Mörbylånga kommun är det framför allt 
östra sidan och södra delen som är mest eftersatta vad gäller 
möjlighet att resa kollektivt. Samma förhållande gäller också 
för möjligheten att nyttja andra kommunikationsmöjligheter. 
Tillgång till ett snabbt bredband och ett väl fungerande mobil-
telefonnät är också kraftigt eftersatta funktioner i kommunens 
glest befolkade delar. 

Politiska visioner på nationell och regional nivå handlar till stor 
del om att centralisera och koncentrera samhälleliga insatser 
till prioriterade stråk och områden. Mindre och perifert belägna 
kommuner riskerar att bli nedprioriterade och förbisedda. 
För att tillgodose de intressen som fi nns på kommunal nivå 
tar målen för Mörbylånga kommun upp att hela kommunen 
ska leva och att alla ska ha bästa möjliga förutsättningar att 
kommunicera och använda allmänna färdmedel. Incitamentet 
med hundraprocentsmål för kollektivtrafi k och snabbt bred-
bandsutbyggnad innebär att frågorna ges en hög prioritet. 

Kollektivtrafi k 
Kalmar Länstrafi k, KLT är huvudman för kollektivtrafi ken 
i länet och därmed den myndighet som är ansvarig för att 
försörja Mörbylånga kommun med kollektivtrafi k. Sedan den 
1 januari 2012 är KLT en egen förvaltning inom Landstinget i 
Kalmar län.

Regionala kollektivtrafi k

Enligt den regionala trafi kförsörjningsplanen för Kalmar län 
så ska kollektivtrafi ken koncentreras till vissa starka stråk där 
bussar ska avgå minst varannan timme och ännu oftare under 
de tider av dygnet då fl est människor reser. Befi ntliga och 
planerade starka stråk i Mörbylånga kommun är i första hand 
sträckningen mellan Kalmar och Mörbylånga via Färjestaden 
(idag linje 103 och105) samt linje 101 mellan Kalmar och 
Borgholm som gör uppehåll i Glömminge, Algutsrum och 
i vissa fall på Träffpunkt Öland vid brofästet. Då det gäller 
anknytningen mellan Kalmar och Mörbylånga är det främst 
sträckan längs kustvägen, vilken idag trafi keras av linje 105, 
som är tänkt att utvecklas. 

Färjestaden är sedan några år tillbaka införlivat i Kalmars 
stadstrafi k tack vare buss 404 som går över bron via handel-
sområdet trafi kplats Ölandsleden (E22) och vidare in mot 
Kalmar centralstation. Under högtrafi k avgår bussar två gånger 
i timmen på fasta tider. Utvidgandet av Kalmars stadstrafi k har 
gjort att fl er har börjat ta bussen till Kalmar.

Övriga linjer i kommunen fungerar främst som matartrafi k 
till linjerna längs de starka stråken. Bl.a. linje 115 som går 
mellan Mörbylånga och Norra Möckleby via Gårdby, Stenåsa 

och Alby, linje 522 mellan Degerhamn och Mörbylånga via 
Grönhögen, Ottenby och upp längs östra sidan via Alby samt 
linje 518 som går mellan Träffpunkt Öland och Algutsrum via 
Saxnäs och Glömminge. Den senare är en linje som kommunen 
själva är med och fi nansierar och som kan komma att bli en 
ordinarie tur om beläggningsgraden på sikt ökar. 

Skolsbuss

Utöver de ordinarie turerna fi nns också ett fl ertal skolbussturer 
som avgår i anslutning till skoldagens början och slut. Skolbus-
sarna kan också med fördel användas av arbetspendlare eller 
andra resenärer. Skolbussturerna fi nns inte med i de tryckta 
tidtabellerna, men är sökbara för den som söker sin resa på 
Internet.

Kollektivtrafi ken erbjuder goda förbindelser med den regionala 
fl ygplatsen Kalmar/Öland Airport. Det tar ca en timme från 
Mörbylånga och en halvtimme från Färjestaden att ta sig till 
fl ygplatsen med buss. Ett byte krävs till lokaltrafi ken i Kalmar 
och buss 402. I samband med en utökning av linjetrafi ken på 
de starka stråken förväntas tillgängligheten till fl ygplatsen öka 
ytterligare då turtätheten ökar.

Även till Kalmar tågstation är förbindelserna goda. Hit går 
bussarna direkt utan byten och restiden är ca 25 minuter från 
Färjestaden och 45 minuter från Mörbylånga.

Närtrafi k 
Närtrafi ken är ett viktigt komplement till de ordinarie turerna 
för de kommuninvånare som är reser utanför de viktigaste 
stråken och för besökare. Närtrafi k ska beställas ett par timmar 
innan avgång och hämtar då upp resenären på önskad plats för 
att köra den till kollektivtrafi kens starka stråk för vidare resa 
eller ärenden på avlämningsorten. På samma vis går det att 
beställa närtrafi k för att komma åter till resans startpunkt. Just 
nu fi nns närtrafi ken endast i samband med vissa avgångar och 
enbart under veckodagarna måndag till fredag. Förhoppningen 
är att närtrafi ken på sikt ska utökas så att det blir möjligt att 
resa från och till hela södra Öland även på helger och kvällar. 
Många boende på södra och östra Öland har kommit med öns-
kemål om att kunna resa även helgtid. Nästa steg verkar därför 
bli en utökning av närtrafi ken till i första hand lördagar. En 
förhoppning med närtrafi ken är också att den ska utmåla vilka 
rutter som är mest frekventa bland de boende utanför de starka 
stråken för att det på sikt kunna utvecklas permanent stråktrafi k 
på dessa sträckor. Kommunen ser mycket positivt på närtrafi -
ken som ett komplement till befi ntlig stråktrafi k. En utveckling 
av närtrafi ken innebär att hela kommunen blir tillgänglig för 
kollektivtrafi ken. Kommunen vill tillsammans med huvudman-
nen för kollektivtrafi ken arbeta aktivt för att närtrafi ken kan 
utvecklas ytterligare. Under slutet av 2014 utökades närtrafi ken 
till att omfatta även vissa helg- och kvällsturer. En viktig del 
av arbetet med att stärka närtrafi ken är att nå ut med tydlig 
information som är riktad och anpassad till de målgrupper som 
har störst behov av en fungerande kollektivtrafi k.

Ytterligare ett komplement till kollektivtrafi ken kan vara 
upprättande av bilpooler där andra fungerande alternativ inte 
fi nns. Kommunens viljeinriktning är att nya planområden inte 
nödvändigtvis ska behöva innebära ett absolut beroende av 
egen bil.
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Knutpunkter 
Idag fungerar träffpunkt Öland som nod för många kommunens 
busslinjer. På träffpunkten kan man byta mellan de gula regi-
onbussarna och de blå stadsbussarna. Planer fi nns på att skapa 
en ny knutpunkt för kollektivtrafi ken som även ska innefatta 
goda anslutningar och parkeringsmöjligheter för gång- och 
cykeltrafi ken, parkeringsplatser för bilar i nära anslutning till 
bussarna samt enklare service. Serviceutbudet ska i första hand 
bestå av möjlighet att köpa biljetter och resekort, men även att 
kunna få sig någonting enklare till livs. 

Algutsrum

Som kortsiktig lösning för att skapa en knutpunkt för buss-
trafi ken i kommunen förespråkas anläggandet av bytesplats i 
västra delen av Algutsrum, i nära anslutning till väg 136. En 
knutpunkt i Algutsrum är ett bra alternativ, inte minst för de 
som vill vidare österut mot Norra Möckleby och Gårdby, där 
kommunen förväntas expandera. För södra Ölands och Fär-
jestaden anser kommunen att det är mer gynnsamt om det på 
sikt går att skapa en knutpunkt för kollektivtrafi ken i anslutning 
till Brofästet. 

Vid Brofästet

Mörbylånga kommun ser många möjligheter med att förlägga 
knutpunkten i nära anslutning till brofästet. Träffpunkten idag 
ligger i anslutning till turistbyrån och till ett framväxande han-
delsområde där en ny större matvarubutik planeras öppna våren 
2015. Träffpunkten ligger i ett fungerande läge men med en 
sämre fungerande tillfart. Kommunens ambition är att på sikt 
komplettera den befi ntliga knutpunkten Träffpunkt Öland eller 
att kunna skapa en ny knutpunkt med antingen tillfartsramp för 
bussarna eller alternativt en placering där det på ett säkert sätt 
går att ta sig över eller under väg 137.

Om kommunens planer norr om Brofästet ska kunna förverk-
ligas kommer troligtvis åtgärder på södra delen av väg 958 
(Saxnäsvägen) att krävas. Kommunen tror att en påfartsramp 
på väg 137 kommer att krävas västerut (upp på väg 137) från 
väg 958. Troligtvis skulle det bästa alternativet vara om den 
trafi k som kommer söderifrån (Färjestaden) och som vill ta 
sig ut på väg 137, kan prioriteras före den trafi k som kommer 
norrifrån (Saxnäs och Strandskogen), exempelvis genom ska-
pandet av en rondell eller annan lämplig lösning. Kommunen 
vill verka för att fi nansieringen av en knutpunkt vid brofästet 
på sikt kan komma med i den regionala transportplanen som 
är länets gemensamma beslutande verktyg för att genomföra 
infrastrukturåtgärder.

Mobiltelefoni 
Ett väl utbyggt mobiltelefonnät är en förutsättning för att kunna 
kommunicera med sin omvärld. Dagens smarta mobiltelefoner 
är en stor hjälp i vardagen och används för allting från att ringa 
till att läsa nyheter eller betala räkningar. Många människor, 
framför allt ungdomar, har skapat sig en livsstil och en identitet 
som till viss del förutsätter tillgång till ett väl fungerande 
mobiltelefonnät. Det är också en säkerhetsfråga att kunna ringa 
varifrån man än befi nner sig för att be om hjälp i nödsituationer 
eller larma SOSalarm.

Enligt samtliga mobiltelefonoperatörer fi nns det redan idag 
full täckning på södra Öland. Verkligheten är dock en helt 
annan med boende i många kommundelar som klagar över att 

de har dålig eller obefi ntlig täckning på sina mobiltelefoner 
där de bor. Detta är en ytterst viktig trygghetsfråga speciellt 
som larm till kommunens hemtjänst kommer vara kopplade 
till mobil telefoni inom en nära framtid. För att komma till 
rätta med problemet vill kommunen aktivt arbeta gentemot 
mobiltelefonoperatörerna för att se hur man tillsammans kan 
hitta lösningar som fungerar för alla. T.ex. genom att bjuda 
in till samtal och dialogmöten för att se hur man tillsammans 
med operatörerna skulle kunna underlätta upprättandet av nya 
master i kommunen. Kommunen ska därför arbeta aktivt med 
att bjuda in berörda aktörer och uppmuntra till samverkan 
mellan operatörer samt mellan operatörer och kommun.

Enligt uppgifter från fl era operatörer ska 4G-nätet ha full 
täckning i kommunen efter utbyggnad under 2012. Ett problem 
med 4G är dock att mottagarens kapacitet avtar snabbt då 
avståndet till masten växer. Än så länge används 4G i främst 
för bredbandsuppkoppling.

Mellankommunala intressen
Flygplatsen och tågstationen är viktiga regionala knutpunkter 
för vidare färd norrut till Stockholm respektive söderut till Skå-
ne och Danmark. De fl esta fl yg som avgår från Kalmar/Öland 
Airport går direkt till Stockholm men det fi nns även ett fl ertal 
utrikes destinationer. En hög turtäthet på Stockholmsfl ygen är 
ett av de mål som formuleras i den regionala utvecklingsstra-
tegin då frekvensen för turerna har en avgörande betydelse för 
resenärernas möjlighet att göra arbetsresor till Stockholm över 
dagen. Direktbussar till fl ygplatsen skulle underlätta tillgäng-
ligheten och medföra att fl er skulle välja att resa kollektivt till 
och från fl yget.

Kollektivtrafi ken är en viktig del i att stärka det mellankom-
munala samarbetet mellan Ölandskommunerna då den skapar 
fl er resmöjligheter mellan södra och norra Öland. Trafi ken är 
idag väldigt inriktad på Kalmar som målpunkt och Mörbylånga 
kommun ser det som en angelägen mellankommunal fråga 
att så många bussar som möjligt på sikt kan göra uppehåll i 
anslutning till brofästet.

En utökad färjetrafi k mellan Färjestaden och Kalmar är ett 
mellankommunalt intresse av vikt för att öka tillgängligheten 
mellan de båda orterna och deras respektive hamnområden. 
En förlängning av säsongen för personfärjetrafi ken går hand 
i hand med en förlängning av turistsäsongen, inte minst för 
cykelturister som önskar besöka Öland och boende på de 
respektive orterna som vill ta sig över sundet för att uppleva, 
äta eller dricka något på den andra sidan.
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STÄLLNINGSTAGANDEN

IT

- Kommunen ska verka för att utveckla 
den digitala infrastrukturen.

- Kommunen ska arbeta aktivt för ett bättre 
mobiltelefoninät i hela kommunen

- År 2020 bör 100 % av kommunens 
medborgare och näringsliv ha möjlighet 
att ansluta sig till bredband med hög 
överföringshastighet (100 Mbit/s). Kommunen 
ska avsätta medel för att främja utbyggnaden.

- möjligheten att lägga tomrör för optofi ber ska 
alltid beaktas i samband med utbyggnad och 
nedgrävning av vatten- och avloppsledningar 
och utbyggnad av cykelvägar

GÅNG/CYKEL

- utbyggnad och underhåll av cykelvägnätet 
ska prioriteras i anslutning utmed högt 
frekventerade sträckor.

- Kommunen ska verka för att det alltid ska 
vara möjligt att ta med cykeln på kollektiva färd- 
medel, framför allt på sträckan över Ölandbron.

- möjligheten att bygga ut gång- och cykelväg 
ska alltid beaktas i samband med utbyggnad 
och nedgrävning av 
vatten- och avloppsledningar

VÄGAR

- Kommunen ska verka för ett transportnät som 
tillgodoser både invånarnas och näringslivets 
behov.

- Vägprojekt av större betydelse är enligt
kommunens prioritering:
* Förbifart Färjestaden
* Sträckan från Arontorp till Norra Möckleby
* Väg 136 norrut från Algutsrum 
(inkl. förbi Glömminge)
* Förbifart Mörbylånga kyrkby

HAMNAR

- Den stora attraktiviteten av hamnanläggningar 
för bostadsbyggelse kan medföra att det sker 
en omprioritering av befi ntlig markanvändning 
inom och nära hamnområdena 
i t ex Grönhögen och Mörbylånga.

KOLLEKTIVTRAFIK

- Kollektivtrafi ken ska tillgodose behov för alla 
grupper.

- Kommunen ska verka för att knutpunkten för 
regionala och kommunala bussar ska ligga kvar 
i nära anslutning till brofästet

- Kommunen ska verka för att samtliga bussar 
på sträckan Kalmar - Borgholm ska göra 
uppehåll i anslutning till brofästet.

- Kommunikationerna ska vara välutvecklade i 
hela kommunen för att möjliggöra en positiv 
befolkningsutveckling. Huvuddelen av 
invånarnas dagliga resor till och från arbete, 
studier och fritidsaktiviteter ska kunna 
tillgodoses med allmänna färdmedel.

- Kommunen ska verka för att resenärerna 
dagligen ska kunna ta sig fram längs hela östra 
sidan och södra delen av kommunen.

EL-LEDNINGSNÄT

- kommunen förespråkar nedgrävning av större 
luftledningar.
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