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Objekt: 

Mörbylånga,  kv Lotsen 5, 7 och Sjömannen 5 

 

Revidering 2018-06-21: Lotsen 5 och 7 revs år 2015-2016. 

 
Ärende: 

Att på uppdrag av Mörbylånga  Kommun inventera och bedöma 

byggnadsteknisk status av  byggnaderna  på fastigheterna. Vidare göra en 

bedömning av möjligheter till  återanvändning av byggnaderna  och upprätta 

budgetkostnad för eventuell rivning. 

 
Handlingar: 

Inventering av byggnader 2004-07-22 Lotsen 7 samt Sjömannen 5 

Plan och fasadritningar Sjömannen 5 

Fasad och sektionsritning Lotsen 5 

situationsplan 1:500 

 
Genomförande: 

Okulär besiktning 2008-11-10 och 2008-11-12. 

Utredning och kalkylering. 

 
Inventering: 

Lotsen 5, "Gula Ladan" 

Grund: Oisolerad cementplatta 

Stomme: Btg pelare, stålfackverk med åsar av trä 

Yttervägg: Putsad ytong 

Tak: Råspant med papp, rötskadad och uttjänt ytskikt, inläckage förekommer 

allmänt. Oisolerat 

Övrigt: Högre del med panna och stålskorsten. Byggnadsår okänt . 

 
Lotsen 7, "Bruuns silo" 

Grund: Betonggolv med rännor 

stomme:  Pelare och balk av vfz stål 

Yttervägg: Bultade liggande korrugerade vfz stålplåtar samt stående trp plåt 

Tak: Trp plåt 

övrigt:  Byggnad oisolerad.  Fågelspillning i stor mängd. Byggnadsår 1968 

 
Sjömannen 5, "Silo Centralföreningen" 

Grund: Betong samt delvis källare 

Stomme: Platsgjuten betong 

Yttervägg: Platsgjuten oisolerad betong samt delvis träpanel och plåt 

Tak: Platsgjuten oisolerad betong belagd med papp 
Övrigt: Tunna bjälklag på balksystem i tornbyggnad. Silos med inv diam 3,8m. 

Fristående silo i plåt med inv rötskadad träpanel, tak i rötskadat trä och grund 

i betong 
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Sammanfattning: 

Lotsen 5: 

Byggnadsteknisk status/kvalite: Mycket låg 

Möjlig användning: Kallager efter byte av tak 

Förslag: Rives 

Budgetkostnad: För rivning kr 100 000:- 

 
Lotsen 7: 

Byggnadsteknisk status/kvalite: ståltomme  god, durkplåtsbjälklag  låg 

Möjlig användning: Invändig del av silos ingår i stabilisering av byggnad och 

går inte att riva utan ersättning med ny dito. Detta låser möjligheter till 

alternativ användning.  stomme  utgör ca 20% av totalkostnad  vid nybygge 

Förslag: Rives och stålvikter säljs. 

Budgetkostnad: För rivning kr 1 500 000:-, (skrotpriset är idag lågt, pga 

minskad efterfrågan på världsmarknaden) 

 
Sjömannen 5: 

Byggnadsteknisk status/kvalite: Platsgjuten betong god. Papp, plåt, ytong, 

fristående silo mycket låg. 

Möjlig användning: Mått i silos samt bjälklagens uppbyggnad  begränsar 

återanvändandet och kostnader för konvertering är troligen i storlek 

25 000 kr/m2/BTA 

Förslag: Utred behov av lokaler som kan inrymmas i denna typ av byggnad 

och med detta läge. 

 
Övrigt: 

Ev miljösanering  av mark har inte bedömts. 

Samtliga kostnader ex moms 

 
Kalmar 2008-11-21 
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