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§ 55 Dnr KTN 2019/000089  

Medborgarförslag - Ny broförbindelse mellan 
Mörbylånga och Kolboda 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har inkommit med förslaget att bygga en ny bro mellan 
Kolboda (Kalmar) och Mörbylånga, detta motiveras med att trycket på den 
befintliga bron skulle minska och en tågförbindelse mellan Kolboda och 

Mörbylånga skulle kunna upprättas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 mars 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om en ny bro 

ligger på nationell nivå.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Ny broförbindelse mellan 
Mörbylånga och Kolboda 

Beskrivning av ärendet 

En medborgare har inkommit med förslaget att bygga en ny bro mellan 
Kolboda (Kalmar) och Mörbylånga, detta motiveras med att trycket på den 

befintliga bron skulle minska och en tågförbindelse mellan Kolboda och 
Mörbylånga skulle kunna upprättas.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 mars 2019.    

Överväganden 

Enligt en uträkning från Trafikverket skulle en ny bro kosta cirka 3,5 
miljarder kronor att uppföra. Utöver investeringskostnaderna i en ny bro 
tillkommer byggnation på landfästena och tillfartsvägar. Denna fråga är på 

regeringsnivå och Trafikverket väntar på ett politiskt uppdrag att utreda en 
ny bro. 

Förslaget att anlägga en bro mellan Kolboda och Mörbylånga är enligt 
förvaltningen ytterst tveksamt. Förutom brokostnaderna behöver det byggas 
landfästen, och påfarter. Det befintliga vägnätet i Mörbylånga behöver 

byggas om för att göra brotrafik möjlig, vilket också leder till ökad tung 
trafik i närområdet.   

Gällande en eventuell placering av ny bro, blir detta aktuellt så kommer 
Trafikverket göra en utredning och ta fram förslag för bästa placering ur ett 
ekonomisk, realistisk och relevant perspektiv för att gynna Öland och dess 

trafikanter på bästa sätt. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om en ny bro 
ligger på nationell nivå.    

Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnads chef 

Christina Hysing Borrhed 
Gatutekniker 
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Fattat beslut expedieras till: 

Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga 
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§ 198 Dnr 2018/001408 530 

Anmälan av Medborgarförslag - Ny broförbindelse 
mellan Mörbylånga och Kolboda 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om en ny broförbindelse mellan 
Mörbylånga och fastlandet, orten Kolboda.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 26 september 2018. 
Ålderspresidentens § 50/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget inkom till kommunen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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