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Utredning av alternativ för ombyggnad/nybyggnad av 
Brandstation i Mörbylånga tätort. 

Bakgrund 

ÖKF:s förbundsdirektion beslutade 2017-12-04 att uppdra till Förbundschefen 

att ta fram lämplig placering för ny brandstation i Mörbylånga tätort. En 
Lokaliseringsutredning har arbetats fram av Plan- och byggenheten.  

Detta uppdrag innebär att Lokaliseringsutredningen kompletterats med 
genomförandefrågor, såsom ekonomi, kostnader och tidplaner för vissa valda 
placeringar. Detta uppdrag har erhållits från Kommundirektören. 

Kravspecifikation 

Kravspecifikation på ytor har erhållits av Räddningstjänsten, ca 850 m2, fördelat på: 

Vagn- och tvätthall 440 m2 

Konferensrum 75 m2 

Gym 50 m2 

Omklädning 100 m2 

Kontor 35 m2 

Övrigt (korridorer, förråd mm) 150 m2 

En diskussion bör ske med ÖKF om möjligheten att samutnyttja utrymmen och 
därmed minska lokalbehovet, exempelvis konferensrum, gym etc 

Gemensamt för alla alternativ 

 Driftskostnader för de olika alternativen bedöms vara likartade. 

Gemensamt för nybyggnadsalternativen 

 Vid nybyggnad har kommunen möjlighet av själv äga fastigheten, alternativt 

låta en extern part äga och hyra ut fastigheten direkt till ÖKF. Om 
brandstationen hyrs av extern part, måste samtliga kostnader för projektet 
såsom markköp, detaljplan/förhandsbesked, viss projektering samt 

upphandling, bekostas av ÖKF. Där inte kommunen äger marken måste 
denna köpas in. Där ny detaljplan behövs måste denna färdigställas. 

 Beräknad hyra i de olika alternativen avser att Brandstationen ägs av 
Mörbylånga kommun. Hyreskostnaden vid externt ägande bedöms vara 

högre, och sätts i samband med upphandlingen. 
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Gemensamt för alla alternativ utom om- och tillbyggnad av 

nuvarande brandstation 

 När brandstationen flyttas kan nuvarande lokaler hyras ut till extern aktör 

eller avyttras till exploatör, exempelvis för bostadsbyggelse. Vid annan 
användning måste nuvarande detaljplan ändras. 

Kortfattad beskrivning av alternativa lösningar 

Nedanstående alternativ har studerats: 

 Brandstationen – Om- och tillbyggnad av befintlig brandstation 

 Zokker - Ombyggnad av del av Zokker och tillbyggnad av vagnhall 

 Nybyggnadsalternativ – I östra delen av Mörbylånga, nära väg 943 
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Brandstationen – Om- och tillbyggnad av befintlig brandstation 

Fastighet:  Merkurius 2 

Fastighetsägare: Mörbylånga kommun 

Storlek:  ca 1000 m² 

Planförutsättningar: Detaljplan medger allmänt ändamål. Byggrätt och 
byggnadshöjd finns inte reglerat.  

Omfattning 

Om- och tillbyggnad på nuvarande fastighet, ingen ändring av detaljplan. 

Tillbyggnad av ny vagnhall söder om nuvarande byggnad, ca 150 m2, samt 

ombyggnad och renovering av nuvarande byggnad. 

Tidplan 

Projektering: 2020 

Ombyggnad: 2020 

Ekonomi 

Bedömd totalkostnad för om- och tillbyggnad är ca 6,0 Mkr, vilket innebär en 

extra årlig hyra på ca 580 tkr. Total årlig hyreskostnad blir då ca 1,020 Mkr. 

Sammanfattning 

Snabb och kortsiktig lösning med begränsad kostnad. En större investering 

skjuts på framtiden. Livslängden för detta alternativ beräknas till ca 10-15 år, 
beroende på utvecklingen inom Räddningstjänsten. 

Zokker - Ombyggnad av del av Zokker och tillbyggnad av vagnhall 

Fastighet:  Mörbylånga 11:27 

Fastighetsägare: Mörbylånga kommun 

Storlek:  Befintlig byggnad 2 000 m².  

Planförutsättningar: Detaljplan saknas. Planprogram pågår. 
Detaljplaneläggning kan påbörjas när 

planprogrammet är godkänt. 

Kommentarer till Lokaliseringsutredningen: 

Zokker används till mindre delar idag av Kulturskolan, fritidsgården är i 
dagsläget flyttad till Skansenskolan. Byggnaden används till största delen som 

förråd, förenings- och konstnärlig verksamhet. Ny uthyrning av lokaler sker i 
dagsläget inte. 

Framtida användning av byggnaden måste utredas ihop med Skansenskolan, då 
den nya högstadieskolan i Färjestaden kommer att påverka skolans lokalbehov i 
Skansenskolans byggnader.  

Byggnaden är i behov av renovering och underhåll. Kulturskolans och 
fritidsgårdens f.d. lokaler är endast i behov av ytskiktsrenoveringar. För övriga 

delar av fastigheten krävs omfattande underhållsåtgärder. Stort behov finns för 
att se över byggnadens skal, dvs yttertak och fönster/väggar. Tekniska lösningar 
behöver installeras, ny ventilation och uppvärmningssystem. 
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Omfattning 

Om- och tillbyggnad av delar av Zokker till ny Brandstation. 

Tillbyggnad av ny vagnhall norr om nuvarande byggnad, ca 450 m2, samt 
ombyggnad och renovering av del av nuvarande byggnad. Separat 

utryckningsväg mot öster måste utredas och anordnas. Den publika delen av 
Zokker kommer att använda en ny entré på den södra sidan av byggnaden och 
Räddningstjänsten den norra. 

Tidplan 

Planprogram, klart 2020 

Detaljplan, klar 2021-2022 

Projektering: 2021-2022 

Ombyggnad: 2023  

Ekonomi 

Bedömd totalkostnad för om- och tillbyggnad bedöms vara densamma som 
nyproduktion vilket beroende på omfattning innebär ca 25,0-30,0 Mkr, vilket 

innebär en total årlig hyreskostnad blir då ca 2,3 – 2,7 Mkr. Projektet minskar 
kostnaden för en framtida renovering av Zokker med ca 6,0 – 10,0 Mkr. 

Kostnader för trafiklösningar tillkommer, med en bedömd kostnad av ca X Mkr. 

Sammanfattning 

Då lokalytor på Skansensskolan kommer att frigöras 2022, kan dessa användas 
av kulturskola och fritidsverksamhet. Större lokalytor i Zokker frigörs för 

framtida användning som måste utredas. 

En eventuell lokalisering av brandstationen bidrar till att medfinansiera 
underhållsåtgärder på fastigheten och en långsiktig hyresgäst etableras i Zokker. 
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Nybyggnadsalternativ – I östra delen av Mörbylånga, nära väg 943 

Storlek:  yta mellan ca 6.500 – 8.000 m2,  

Planförutsättningar: Vissa placeringsalternativ saknar detaljplan. Där kan 

placering prövas med förhandsbesked. Andra 
alternativ kräver ändring av detaljplan. 

Kommentarer till Lokaliseringsutredningen: 

Kostnader och konsekvenser för trafiklösningar måste utredas vidare. Tillstånd 

måste erhållas från Trafikverket vid ny utfart till väg 943. 

Markinköp måste ske före att en ändring av detaljplan påbörjas, eller processen 

med förhandsbesked inleds, vilket kan påverka tidplanen för projektet. 
Geoteknisk undersökning av marken måste ske i samband med köp. 

Eventuellt befintliga arrendeavtal måste sägas upp och omförhandlas. 

Omfattning 

Ny byggnad av Brandstation, ca 850 m2. 

Tidplan (Ny detaljplan) 

Markförvärv, 2020 

Detaljplan, klar 2021-2022 

Projektering: 2021-2022 

Nybyggnad: 2023 

Tidplan (Förhandsbesked) 

Markförvärv, 2020 

Förhandsbesked 2020 

Projektering: 2021 

Nybyggnad: 2021/2022  

Ekonomi 

Bedömd totalkostnad för nyproduktion, ca 25,0-30,0 Mkr, vilket innebär en total 
årlig hyreskostnad blir då ca 2,3 – 2,7 Mkr. Kostnader för markköp och 

trafiklösningar tillkommer, med en bedömd kostnad av ca 1 – 3 Mkr. 

Sammanfattning 

Kostnader och konsekvenser för trafiklösningar måste utredas vidare. 
Markinköp måste ske före den fortsatta processen (detaljplan/förhandsbesked). 
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Fastighetsavdelningens sammanfattning 

Oavsett alternativ bör en förhandling ske om hur stora ytor en brandstation 
kräver för att om möjligt minska lokalbehovet genom att samutnyttja utrymmen. 

Om- och tillbyggnad av nuvarande brandstation, ger mindre investeringskostnad 
än övriga alternativ. Den beräknade livslängden är däremot kortare än de andra 
alternativen. 

Om brandstationen flyttas kan nuvarande lokaler hyras ut till extern aktör eller 
avyttras till exploatör, exempelvis för bostadsbyggelse.  

En placering av brandstationen i Zokker ger följande fördelar: 

 Minskar kostnaden för en framtida renovering av Zokker. 

 Möjliggör en tidigarelagd renovering av byggnaden. 

 Ger en stabil och långsiktig hyresgäst. 

 Kommunen äger mark och byggnad. 

För alla rena nybyggnadsalternativ gäller: 

 Om en ny brandstation ska byggas på mark som inte ägs av kommunen, bör 
alternativ placeringar inte presenteras i detta skede. Inledande mark-

förhandlingar för de olika alternativen bör genomföras, för att minska 
kostnaden för markinköp. 

 Om en ny brandstation ska byggas med en utfart mot väg 943, bör inledande 

samtal hållas med Trafikverket, för att erhålla förhandsbesked om möjliga 
utfartsalternativ. 

 Vid nybyggnad har kommunen alternativet att äga fastigheten eller att ÖKF 
hyr fastigheten av extern aktör. Hyreskostanden vid externt ägande bedöms 

vara högre än när kommunen själv äger fastigheten., 

 Vid nyproduktion går det att producera mer ändamålsenliga och moderna 

lokaler med lägre energiförbrukning. 

 

 

Bengt Johansson 
Mark- och Exploateringschef 

Jonas Everbrand 
Vd, Mörbylånga Bostad AB 

 














