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Dnr 2017/000965 -512 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla 
körfält på Ölandsbron - Återremiss 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen tar upp förhandling med berörd 

myndighet angående att ha flexibla och flödesanpassade körfält på 

Ölandsbron, detta för att kunna minska köer och eventuella olyckstillfällen. I 

motionen nämns trycket på bron under turistsäsong och vid speciella 

tillfällen som exempelvis påsk, midsommar, tävlingar och skördefest.       

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 21 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 29 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 24 april 2018, 

återremiss.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att kommunen anser att dialogen 

med Trafikverket är god och att ta upp en förhandling med Trafikverket 

gällande Ölandsbron och flexibla och flödesanpassade körfält inte är 

aktuellt då beslut om en åtgärdsvalsstudie redan är fattat.      

_____ 
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Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla 
körfält på Ölandsbron - Återremiss 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen tar upp förhandling med berörd 

myndighet angående att ha flexibla och flödesanpassade körfält på 

Ölandsbron, detta för att kunna minska köer och eventuella olyckstillfällen. I 

motionen nämns trycket på bron under turistsäsong och vid speciella 

tillfällen som exempelvis påsk, midsommar, tävlingar och skördefest.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 21 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 29 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 24 april 2018, 

återremiss.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.    

Överväganden 

Trafikverket är väghållare för Ölandsbron väg 137.  

Problematiken med köerna ligger i att det är på landfästena som de bildas. 

Särskilt från Öland mot Kalmar där det högra körfältet leder in mot Kalmar 

och trafikanterna tvingas då byta fil till det vänstra för att komma ut på 

motorväg E22. Till Öland är köproblematiken inte lika uttalad men på sikt 

kan Trafikplats Färjestaden behöva göras om. Trafikverket har en dialog 

med såväl Mörbylånga som Borgholms och Kalmar kommun och 

Regionförbundet i Kalmar län för att kunna hitta en förbättrande åtgärd. 

Eventuella åtgärder är av den natur att de omfattas av den regionala 

transportplanen vilket innebär att den måste prioriteras av länets politik. 

På Värmdö har denna trafikomledning fungerat med ett utmärkt resultat. På 

morgonen två körfält till Stockholm och ett mot Värmdö, sedan omvänt på 

eftermiddagen. En bra utgångs punkt för att ett projekt såsom flexibla körfält 

ska fungera är förutsättningen att det finns körfält att använda. Det krävs 

minst tre (3) körfält, vilket Värmdö har.  

När det kommer till Ölandsbron så har bron fyra (4) fält medan 

anslutningarna till och från Kalmar endast har två (2) fält.  

Under vintern 2018/2019 kommer Trafikverket göra en åtgärdsvalsstudie där 

man granskar tänkbara lösningar på problemet. Trafikverket menar i frågan 

om flexibla körfält att ”det spelar ingen roll hur många körfält vi har på bron 

om problemet uppstår på land”. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsen 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att kommunen anser att dialogen med 

Trafikverket är god och att ta upp en förhandling med Trafikverket gällande 

Ölandsbron och flexibla och flödesanpassade körfält inte är aktuellt då beslut 

om en åtgärdsvalsstudie redan är fattat.    

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Margaretha Lööf-Johanson 
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§ 65 Dnr 2017/000965 512 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 
Flexibla körfält på Ölandsbron  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Lööf-Johanson har lämnat in en motion där hon vill att kommunen 

tar upp frågan med berörd myndighet angående att ha flexibla och 

flödesanpassade körfält på Ölandsbron, detta för att kunna minska köer och 

eventuella olyckstillfällen. I motionen nämns trycket på bron under 

turistsäsong och vid speciella tillfällen exempelvis påsk, midsommar, 

tävlingar, skördefest.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 21 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 december 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens § 39/2018 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) yrkar på återremiss för att ärendet ska beredas 

på nytt.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 

ska avgöras idag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet återremitteras.  
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Omröstningsresultat 

29 ja-röster, 16 nej-röster och 1 avstår.  

Då mer än en tredjedel av ledamöterna röstar på återremiss återremitteras 

ärendet (KL 5:36).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för att beredas på nytt. 

_____ 
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Kommunstyrelsen  
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Thorbjörn Hagström (M)  X   

Kent Ingvarsson (M) Ludvig Hasselbom (M) X    

Elisabeth Schröder (M)  X   

Günter Ruchatz (M) Lars Paradis (M) X   

Gun Karlesand (M) Hedy Johansson (M) X   

Simon Sjöstedt (M)  - - - 

Roger Jonsson (M)  X   

Lena Norlander (M)  - - - 

Pia Schröder (-)   X  

Per Fredriksson (-)   X  

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X    

Hans Sabelström (C) Johan Sigvardsson (C) X    

Monika Löfvin-Rosen (C)   X    

Gerd Åstrand (C)  X    

Göran Backrot (C)  X    

Berne Klysing (L)  X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Vakant (MP) Bo Sjölin (MP) X   
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Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)   X   

Henriette Koblanck (S) Seita Riikonen (S)   X   

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S) Tommy Eriksson (S)  X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Stig Salebäck (S) Håkan Lindqvist (S)   X  

Veronika Hildingsson (S)    X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X   

Ulf Magnusson (S)  - - - 

Kurt Arvidsson (S)   X  

Roger Hedh (S)    X  

Ella-Britt Andersson (S)     X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X   

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (V) X   

Claus Zaar (SD)  X   

Anne Oscarsson (SD) Olof Nilsson (S) X   

Eric Rosenlund (SD)  X   

Bertil Eriksson (SD)    X  

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)  X    

  29 16 1 
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§ 39 Dnr 2017/000965 512 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla 
körfält på Ölandsbron  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Lööf-Johanson har lämnat in en motion där hon vill att 

kommunen tar upp frågan med berörd myndighet angående att ha flexibla 

och flödesanpassade körfält på Ölandsbron, detta för att kunna minska köer 

och eventuella olyckstillfällen. I motionen nämns trycket på bron under 

turistsäsong och vid speciella tillfällen exempelvis påsk, midsommar, 

tävlingar, skördefest.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 21 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 december 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning att Trafikverket är medveten om 

problemet och har redan en dialog med Kalmar, Mörbylånga och 

Borgholms kommuner samt Regionförbundet i Kalmar län för att lösa 

frågan.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla 
körfält på Ölandsbron  

Beskrivning av ärendet 

Margaretha Lööf-Johanson har lämnat in en motion där hon vill att 

kommunen tar upp frågan med berörd myndighet angående att ha flexibla 

och flödesanpassade körfält på Ölandsbron, detta för att kunna minska köer 

och eventuella olyckstillfällen. I motionen nämns trycket på bron under 

turistsäsong och vid speciella tillfällen exempelvis påsk, midsommar, 

tävlingar, skördefest.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 5 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 december 2017.    

Överväganden 

Trafikverket är väghållare för Ölandsbron väg 137. Problematiken, enligt 

Trafikverket, ligger i att det är på landfästena som köerna bildas. Särskilt 

från Öland mot Kalmar där det skapas köer då det högra körfältet leder in 

mot Kalmar och trafikanterna tvingas då byta fil för att komma ut på E22an. 

Till Öland är köproblematiken inte lika uttalad men på sikt kan Trafikplats 

Färjestaden behöva göras om. Trafikverket har uppmärksammat denna fråga 

och har en dialog med såväl Mörbylånga som Borgholms och Kalmar 

kommun och Regionförbundet i Kalmar län för att kunna hitta en lösning på 

problemet. Dock så är eventuella åtgärder av den natur att de omfattas av den 

regionala transportplanen vilket innebär att den måste prioriteras av länets 

politik (Källa: Trafikverket). 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsen 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning att Trafikverket är medveten om problemet 

och har redan en dialog med Kalmar, Mörbylånga och Borgholms 

kommuner samt Regionförbundet i Kalmar län för att lösa frågan.    

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatuingenjör 
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Fattat beslut expedieras till: 

Margaretha Lööf-Johanson 
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Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 
Beslutsdatum 

2017-08-29 
Dnr 

2017/000965-512 

Ärende 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla körfält på Ölandsbron 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 21 augusti 2017.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande 

 
 

 



  

 

 

 

2017-08-05 

 

 

 

 

Trafiken på Ölandsbron blir allt tätare på bron från påsk, över turistsäsongen och 

fram till Skördefesten. Under den gångna sommaren har det exempelvis varit kö både 

till och från Öland vid ett flertal tillfällen. Köer som sträckt sig både genom 

Färjestaden och norrut bortom kommungränsen vilket skapat problem och olyckor 

för såväl turister som fastboende.  

 

Det går att fördela trafikbelastningen så att bron får fler filer i ena riktningen när 

trycket är som störst. Exempelvis till Öland vid midsommartid och från Öland efter 

stora tävlingar. Liknande lösningar finns på flera ställen i landet, exempelvis Värmdö.  

 

 

Med anledning av ovan yrkar jag: 

 

- Att kommunen tar upp förhandlingar med berörd myndighet om att inrätta 

flexibla, flödesanpassade körfält på Ölandsbron. 

 

 

Margaretha Lööf-Johanson (S) 

Socialdemokraterna på södra Öland 

 


