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Förord
Följande arbete är ett examensarbete om 20 poäng på programmet för Fysisk Planering vid
Blekinge Tekniska Högskola. Det har pågått under hösten 2003 och våren 2004. Arbetet har
gått ut på att föreslå utbyggnad i det numera nedlagda sockerbruksområdet i Mörbylånga.
Hamnen som gränsar till det området har också tagits med i arbetet. Trots att sockerbruket
lades ned 1991 kallas platsen än idag för sockerbruksområdet.
Arbetet har fortlöpt i stort sett enligt planeringen. Det som varit lite synd är bland annat att
kartmaterialet har varit begränsat och inte helt optimalt från Mörbylånga. Möjligheten att
besöka Mörbylånga har även den varit begränsad, då jag inte bott i närheten under tiden för
detta arbete. Besöken i Mörbylånga har varit begränsade till tre och vid det sista besöket
visades pågående projekt för hamnarna i Mörbylånga, Färjestaden och Borgholm.
Det finns ett antal personer som det bör riktas ett tack till, för att detta arbete har kunnat
genomföras. De första är min handledare Gunnar Nyström och biträdande handledare Anita
Larsson som inledningsvis hjälpte mig att snäva in ämnet från att ha varit för vidlyftigt till att
bli ett mer lämpligt avgränsat ämne.
Under arbetets gång har även Gunnar och Anita varit behjälpliga med handledning och jag har
därigenom alltmer känt att arbetet har antagit en form som jag hade tänkt mig, när jag hade
bestämt mig för ämnesvalet. Eftersom jag inte har bott i Karlskrona under tiden för
examensarbetet har vi fått planera in tillfällena till handledning i samband med mittseminarier
och det har gått bra. En del ytterligare handledning har förekommit via e-post och telefon.
En tredje person som varit behjälplig i den mån han haft tid, är stadsarkitekten i Mörbylånga,
Johan Lunde. Vid det första besöket på orten och i området fick jag guidning av honom. Han
har dessutom varit bussig nog att bjuda på lunchen vid mina besök. Viss kontakt har även
med honom och Mörbylånga kommun skett via e-post.
Även Tobias Nordström ska ha ett tack för att han ställde upp som opponent vid
mittseminarietillfället 29 januari 2004. Hans opponering har liksom handledningen varit till
stor hjälp under processen med examensarbetet. Tobias hade en väldigt pedagogiskt upplagd
opponering. Förhoppningsvis har de största frågetecknen som fanns vid tillfället då han
opponerade rätats ut.
På Vimmerby kommun har några personer varit behjälpliga med mångfaldigandet av
plankartorna och denna rapport. Framförallt tre personer bör nämnas. De är Gunilla Berglind,
Ingmar Almén och Annica Karlsson. Gunilla och Annica arbetar på
Samhällsbyggnadsförvaltningen medan Ingmar är vaktmästare.
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Inledning
Mörbylånga är centralorten i Mörbylånga kommun, som är en av två kommuner på Öland.
Ölands andra kommun är Borgholms kommun. Kommungränsen mellan de båda
kommunerna går grovt sett vid brofästet. I Mörbylånga kommun finns de två huvudorterna på
södra Öland, Mörbylånga och Färjestaden. Öland ingår i sin helhet i Kalmar län.
Mörbylånga som ort är idag mest känt för Forsheda gummifabriker som är beläget en bit
söder om tätorten samt Guldfågeln, ett slakteri som också det ligger en bit söder om
Mörbylånga. När sockerbruket var i drift var det ett kännetecken för Mörbylånga. Eftersom
Mörbylånga kommun innefattar Ölands södra delar är kommunen känd för Långe Jan,
Ottenby fågelstation samt Alvaret.
När det gäller det aktuella planområdet, finns det långt framskridna planer på att bygga en
golfbana med tillhörande hotell. Den främsta anledningen till att detta förslag vunnit gehör
hos kommunens politiker är att det finns en intressent som är beredd att stå för kostnaderna
för projektering och färdigställande.
Det här arbetet är framtaget som ett alternativ till den föreslagna golfbanan. Arbetet skulle
kunna användas som ett led i politikernas strävan att göra Mörbylånga mer attraktivt som
bostadsort men även som turistort.
Vart och ett av de tre förslag som detta arbete innefattar är fullt genomförbara, om rätt intresse
finns från någon för att bygga ut området. Det kan vara en extern intressent som anser att
orten behöver fler bostäder, fler mindre verksamheter eller kontor, alternativt utbyggda
friluftsaktiviteter.

Problemformulering
Mörbylånga sockerbruksområde är idag dåligt utnyttjat och används mest för promenader,
många gånger för att rasta hunden. I övrigt förekommer inte någon direkt aktivitet i området.
Det finns i och för sig verksamheter i de fåtalet större byggnader som är kvar sedan
sockerbrukets tid, men den största delen av området skulle behöva ges en funktion. Att
behålla området som det är idag, flackt, öppet, mestadels obebyggt och med ytterst lite högre
vegetation, är inte att rekommendera. Den vackra utsikten över Östersjön kommer idag inte
alls till sin rätt. Det är endast någon enstaka strövstig med intilliggande rastplats som kan
erbjuda den vackra bilden av Ölandsbron som förbinder ön med fastlandet och som en silhuett
i bakgrunden Kalmar stad med slottets majestätisktiska silhuett.
Min teori är att tätorten Mörbylånga skulle gynnas av att området runt det nedlagda
sockerbruket gjordes mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten. Runt de byggnader som
finns förekommer ett visst folkliv, men som helhet är det aktuella området dåligt utnyttjat
sedan bruket lades ned.
Det finns några aspekter att beakta vid en utbyggnad i området. Det är sådant som vad man
ska göra med dammarna som idag finns i området. De kanske ska involveras mer i
användningen av området? Andra frågor man möter inför en utbyggnad av detta område är
hur man ska lösa trafikförsörjningen till de utbyggda delarna.
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De konstgjorda vallar som finns runt området där dammarna ligger är också en fråga som är
värd att beakta. Samt vad man kan exploatera området med utan att det skadar området eller
de boende i närheten.
Platsen ligger inom världsarvet Södra Öland. Någon djupare diskussion kring om
världsarvsbegreppet påverkar möjligheten att bebygga området görs inte här. Det är upp till
var och en att tolka vilket intrång i världsarvet som i detta fall görs och om det uppvägs av
nyttan som förslagen innebär. En del begrepp brukar ingå när man talar om världsarvet Södra
Öland och de beskrivs senare i denna rapport. Det kan inte anses att något av dessa i någon
högre grad påverkas av en eventuell ny utbyggnad i området.
Hamnen som idag knappt används alls för större båtar är ett annat problem att försöka lösa. I
och med det och att hamnens historik diskuteras har den också tagits med i planförslagen.
Hamnen har ju också haft stor och viktig betydelse för sockerbruket, vars verksamhetsområde
detta arbete fokuserar kring. Sockerbruket har också haft stor nytta och tidigare varit beroende
av ortens hamn för sin existens.
Utifrån frågor som dessa ovan nämnda har några riktlinjer satts upp för områdets utveckling.
De bör man sträva efter att följa oavsett vad man exploaterar området med. Riktlinjerna går
främst ut på att områdets starka kvaliteter ska bevaras i mesta möjliga mån och att man ska
bygga ut området succesivt och ansluta till befintligt vägnät på ett ekonomiskt sätt.
Genom alternativa planförslag som avslutar rapporten visas det på utvecklingsmöjligheter av
detta område med utgångspunkt i de riktlinjer som angetts. Det visas i plankartor och
beskrivande text. Innan planförslagen utreds ortens historik kring Mörbylånga och det
aktuella området. Det ges också en ordentlig nulägesbeskrivning där bland annat trafiknätet
visas i schematiska kartor.
Det kan anses rimligt att Mörbylångas invånare får fortsatta möjligheter att ströva i området
kring dammarna. Bättre iordninggjorda strövstigar och möjlighet att sitta ner på bänkar bör
ges. En definition av park från Bra Böckers Lexikon anses lämplig att använda för att
beskriva lösningen för det området:
”Större trädgårdsanläggning där ett system av gångar delar upp gräs-, blomster-, trädoch buskplanteringar i större eller mindre ytor. I parker ingår även ofta konstgjorda
bäckar, kanaler eller dammar, liksom skulpturer, fontäner och växthus. Park används
också i betydelse område, som nationalpark, samt med innebörden uppsättning,
samling, som exempelvis fordonspark.” (Bra Böckers Lexikon 2000)

Syfte
Syftet är att genom att genom historik och nulägesbeskrivning av området introducera platsen
för läsaren och därefter genom alternativa planförslag visa på några olika
utbyggnadsmöjligheter för Mörbylånga sockerbruksområde.

5

Trafiknätsanalys
Analysen inleder stort och går sedan in mer i detalj. Det första som visas är hur Öland
förbinds med övriga Sverige trafikmässigt. Det är schematiska kartor som visar de viktigaste
trafiklederna.
Nästa del i analysen utgörs av trafiknätskarta över orten Mörbylånga samt de närmaste
trafiklederna som förbinder orten med sitt omland. Denna analys syftar till att visa hur
trafiknätet i Mörbylånga samt till och från orten är indelat.

Begreppet trafiknätsmodell
Kunskap om olika trafikslags rörelsemönster genom en trafiknätsmodell. I näten koppas startoch målpunkter samman till en kedja av möjliga förflyttnar, ett trafiknät. Det går att bilda
trafiknät för gång- och cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik, lastbilar och farligt gods som ofta
också transporteras med lastbilar.
Trafiknäten i en trafiknätsmodell ska inte förväxlas med gatunätet. De är två olika begrepp
och i en trafiknätsmodell kan samma gata användas av flera trafikslag. Varje nät kan sedan
delas in hierarkiskt och biltrafiknätet är uppdelat i huvudnät och lokalnät. Det går sedan att
dela in nätet ytterligare i underliggande hierarkiska steg. Det är de stegen som varit ledande
för indelningen som gjorts av trafiknätet i Mörbylånga tätort.
Ett huvudnät bör utformas så att det prioriterar biltrafik. Det bör även vara anpassat för att
trafiken ska undvika för många stopp. Det får inte bli så att biltrafiken lockas att leta andra
gator som genvägar.
Lokalnätet bör utformas så att det prioriterar oskyddade trafikanter och deras säkerhet. Korta
färdvägar och låga hastigheter ska vara sådant som kännetecknar lokalnätet. Hastigheterna ska
vara anpassade till såväl de oskyddade trafikanterna som den omgivande miljön. Inom
grannskap bör nätet utformas med återvändsgator för att genomfartstrafik ska undvikas. Korta
gator är annat som bör känneteckna lokalnätet och det gör att fordonshastigheterna hålls nere.1

Om Mörbylångas trafiknät
Kollektivtrafiken trafikar en gata i Mörbylånga och det är Köpmangatan. En resa till eller från
Kalmar tar en knapp timme. Det finns hållplats för bussar mittemot det aktuella området.
Kartan över kollektivtrafik i regionen är hämtad från KLT:s2 linjekartor för aktuellt område.
Enligt KLT:s linjekarta så går bussar söderut endast sommartid. Övrig tid på året vänder
bussarna i Mörbylånga för resa tillbaka till Färjestaden och senare Kalmar. Mörbylånga är
alltså den ort längst söderut på Öland som KLT kör kollektivtrafik till året runt.
Det finns inget utbyggt cykelvägnät i Mörbylånga, men enstaka vägar har utrymme avsett för
cykel. Detta gäller framförallt Esplanaden som har cykelfält i båda riktningarna. Utöver det
finns det cykelvägar som förbinder vissa bostadsområden i södra delen av orten. De två
sträckorna med cykelväg binds inte ihop till en sammanhängande enhet.

1
2

Holmberg och Hydén, Trafiken i samhället (1996)
KLT är förkortningen för Kalmar länstrafik. Buss- och tågtrafiken inom Kalmar län.
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Regional trafik3

33

E22

34

138
23
23

136
E22
31
25

943

136

3

Kartan hämtad från KLT:s (Kalmar länstrafikens) tidtabell giltig till juni 2004
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Lokal kollektivtrafik

N

Kollektivtrafik
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Trafiknätskarta

N

Förbifart, genomfart, infart
Huvudgata
Lokalgata
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Historik
Mörbylångas framväxt
Mörbylånga köping anlades under 1600-talet på Edholmen, ursprungligen i form av en skans4.
Skansen anlades för att kunna försvara sig mot danskarna. Det anlades ett antal skansar under
1600-talet, de finns inte kvar idag. Den första skansen låg en bit söder om nuvarande torget.
Den person som anses vara viktigast i arbetet då Mörbylånga fick köpingsrättigheter, var Axel
Adelsparre. Han gjorde generellt stora insatser för Ölands utveckling och hade fått in en fot
bland rikets styrande personer. Adelsparre var en kortare tid landshövding för Öland som en
under en period var ett eget län.
Innan köpingen anlades fanns det ingen bebyggelse på platsen. Det enda som fanns var
resterna av den skans som tidigare omnämnts. Det som avgjorde placeringen av köpingen på
just den aktuella platsen, var möjligheten att också anlägga en ordentlig hamn, ortens post mot
yttervärlden.
Mörbylånga fick aldrig någon självklar ställning som centralort för södra Öland. Orsaken till
detta kan vara att de mycket klena vägförbindelser som fanns. Det tog lång tid innan köpingen
blev någon betydande samhällsbildning och det dröjde länge innan köpingen fick ordentliga
vägar. Det var enligt de redogörelser som finns i historiska skrifter om Mörbylånga, först en
bit in på 1900-talet som Mörbylånga hade ett någorlunda respektabelt vägnät.

Vatten och avlopp
Vattenförsörjningen har inte varit någon munter historia för Mörbylånga. År 1842 grävdes en
brunn som kom att kallas torgbrunnen. Ur den fick man endast upp bräckt vatten vilket var
otjänligt som dricksvatten. Ett nytt försök gjordes år 1877 då det borrades ett 30 meter djupt
hål men inget dricksvatten gick att få därifrån heller.
När man år 1892 hittade bättre dricksvatten var tillgången klart begränsad. 1895 skaffades en
större mer ändamålsenlig pump och 1915 fann man möjligheten att hämta vatten från Resmo
källa som var belägen 28 m över köpingen. Denna källas höga placering innebar att det inte
behövdes något vattentorn. Tillgången på bra dricksvatten från källan var god men
kostnaderna för vattenledningar, nödvändiga för att kunna dra nytta av vattnet, var mycket
höga. De höga kostnaderna fick till följd att invånarna i Mörbylånga inte kunde få tillgång till
det fina vattnet och den goda tillgången på vatten förrän 45 år senare, 1960, då det äntligen
gavs möjlighet att få sitt vatten från Resmo källa.
Även avloppsfrågorna var besvärliga för Mörbylånga med sin mycket platta stadsbild. Diken
för avlopp grävdes såväl i öst-västlig riktning som i nord-sydlig riktning för att bereda avlopp
för en del av köpingens tomter. Avloppet släpptes direkt ut i Kalmarsund, utan någon rening.

Köpingens genombrott
Genombrottet för köpingen kom i början av 1900-talet med sockerbruket och järnvägen. De
stödde varandra och Mörbylånga fick en helt annan centralitet och blev sockerbetans metropol
i södra Sverige. Järnvägen i Mörbylånga anlades strax innan sockerbruket.
4

Skans är en permanent befästning (Bonniers Lexikon 2000)
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Den anlades för att kunna transportera säd och andra jordbruksprodukter till hamnen för
vidare transport med båtar. Ett extra brett spår anlades sedan mellan sockerbruket och hamnen
för att med speciell färja kunna transportera produkter över sundet till fastlandet.
Köpingens ursprungliga stadsplan bildar ett rätvinkligt rutmönster helt i stil med den tidens
ideal. I södra delen finns kvar en del stug- och villabebyggelse. Nära torget finns i den planen
några bankhus i herrgårdsstil samt vid hamnen ett tornprytt hotell. Mörbylånga stadsplan
innehöll 44 tomter, av dem var 42 upptagna år 1877.

Första stadsplanen från 1821

Senare utvidgades köpingen och innehöll sedan såväl området Kalvhagen 1909, Prästmarken
1920 och området upp till Trollhättevägen 1950. Ortens äldsta del är alltså den runt torget,
sedan har orten byggts ut succesivt i östlig riktning. Anledningen till att det var svårt att
bygga ut orten på annat sätt än i östlig riktning var valet av lokaliseringsplats på holmen i
Kalmarsund. Östersjön omger orten och det enda möjliga var en utbyggnad österut.
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Plan över Kalvhagen 1908

Plankarta över Prästmarken från 1920
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Sista inkorporeringen 1950

1952 bildades Mörbylånga kommun och Mörbylånga köping inkorporerades i kommunen.
Färjestaden som ingick i Torslunda tidigare, togs vid kommunsammanslagningen på 70-talet
upp i Mörbylånga kommun. Två relativt stora företag har etablerat sig i utkanten av
Mörbylånga, efter en del kontroverser blev det så att slakteriet Guldfågeln och Forsheda
gummiindustrier etablerade sig söder om orten och inte norr om orten som egentligen borde
vara bättre med tanke på kommunikationer. Enligt lokalnyhetssändningar i TV under våren
2004 går det än idag väldigt bra för Forsheda.
.
Den äldsta byggnaden i Mörbylånga är den Sparringska stugan i korsningen Esplanaden och
Västerlånggatan. Byggnaden ska vara från 1700-talet och ska ha funnits på plats innan
köpingen. Byggnader uppfördes sedan under 1800-talet och i början av 1900-talet kom
järnvägen till Mörbylånga. 1908 startade sockerbruket på orten. Det byggdes ett hotell i
Mörbylånga 1909, i parken strax intill järnvägstationen.
Förslagsställare för stadsplanerna:
1821 års stadsplan: Ordförande i föreningen som skulle ta fram stadsplanen var Axel
Adelsparre
1908: O.E Johansson
1920: Kommuningenjör Svantesson

Hamnens grundande, utveckling och tillbakagång
I och med att Mörbylånga fick köpingsrättigheterna 1820 fick de också rätt att ta ut bro- och
hamnavgifter. Tanken var vid denna tidpunkt att Mörbylånga skulle vara södra Ölands
centralort. Hamnen ligger på ett näs i Kalmarsund. Det var i det sydvästra hörnet av orten som
skansar anlades som skydd mot danskarna.
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I ortens nordvästra del (där hamnen ligger idag) hade bönderna i trakten varsin lott i två
bryggor. Det föll sig så att bryggorna låg inom köpingens gräns, vilket innebar att bönderna
var tvugna att betala bropengar för att kunna nyttja sin egen brygga. Det var orsaken till en
konflikt mellan bönderna och Mörbylånga, en konflikt som varade i 17 år.
De första byggnationerna av hamn i Mörbylånga skedde åren 1851-1855. Det var en tid med
nedgång för köpingen under andra halvan av 1800-talet vilket gjorde hamnförhållandena i
stort sett oförändrade. Hamnbassängen var grund, omkring två meter djup. Den var inte
lämplig för den ångbåtstrafik som fanns på Kalmarsund. Tillkomsten av järnvägen och
framförallt sockerbruket i början av 1900-talet gjorde att en utbyggnad av hamnen blev
nödvändig. Förutom att en förlängning av västra piren skedde 1921 och en rivning av den sk
Karlshamnsbryggan skedde 1953 innebar ombyggnaden i början av 1900-talet att hamnen
fick det utseende den har än idag.
1912 byggdes hamnkontoret på den västra piren och1928 gjordes det en del förbättringar av
hamnen. Det var ett 60-tal arbetare från Skånska cementgjuteriet sysselsatta hela tiden mellan
februari och oktober 1928. Samma år anslöts hamnbelysningen till det elektriska nätet och
1936 elektrifierades inseglingslyktorna.
Under 30-40 talen genomfördes förbättringar av hamnbassängen och farleden. 1952-1953
gjordes kajen i sydöstra delen av hamnbassängen klar. I regi av hamnstyrelsen men på
bekostnad av Sockerbolaget, byggdes ett färjeläge i hamnens nordöstra del. En färja köptes
1954 av Sockerbolaget för att transportera fullastade normalspåriga järnvägsvagnar från
Mörbylånga till Bergkvara. Den förbindelsen upphörde dock 1957. Mellan bruket och
färjeläget gick under dessa år Ölands enda bredspåriga järnväg. Färjeläget togs bort när
trafiken upphörde.
1965 fördjupades farleden och blev 5 meter djup. Det kostade 495 000 kronor och av dem
stod staten för 291 000 kronor, sockerbolaget bidrog med 100 000 och resten stod kommunen
för. 1979 upphörde hamnstyrelsen att existera som egen enhet, deras arbetsuppgifter övertogs
av kommunstyrelsen. Hamnen kom därefter att skötas av personer som kanske inte hade
samma intresse för hamnen eller samma kunskaper om dess skötsel.
1980-1981 gjordes den senaste stora hamnförbättringen. Hela överdelen av norra piren
förstärktes medan delen under vattenytan konstruerades så att det krävdes att man tippade
stora mängder sten som stöd för piren. Hamnens yta minskade med i runda slängar 1000
kvadratmeter. Båtar kunde inte förtöjas eller förhalas på norra piren, då det inte fanns
förtöjningsringar där.
Södra kajen grävdes upp till i nivå med vattenytan, en armerad betongplatta gjöts och ovanpå
den tippades grus och kajen stensattes på nytt. Järnspont slogs ner på den västra piren
eftersom den var på väg ut i hamnen. I samband med det togs också den träbrygga som hade
byggts 1920-21 bort.
Trafiken i Mörbylånga hamn hade sin storhetstid från 1900-talets början och fram till slutet av
50-talet då ångbåtstrafiken upphörde. 1953 angjordes hamnen av 453 fartyg, 1973 angjordes
hamnen endast av 63 fartyg. Det var dock inte någon större skillnad på godskvantiteten,
40 000 ton skeppades både 1953 och 1973. Idag angörs hamnen endast av enstaka fartyg per
säsong, de lossar melass. Hamnen är däremot attraktiv för turister som provianthamn.
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Järnvägen på Öland
A.P Danielsson var den person som tog initiativet till ett möte kring byggandet av järnväg på
Öland. Det mötet skedde 16 november 1896 i Borgholm. Danielsson dog året efter, vilket
innebar att planerna på at bygga ut järnväg låg stilla några år.
Orsaken till att järnvägen eftersträvades var på södra Öland främst de skåningar som var
intresserade av betodling men som såg transporterna av betorna som alltför besvärliga utan en
järnväg. Vägarna på Öland såg nämligen ut som åkrar på hösten. Inledningsvis tänkte man sig
järnväg endast från de bördiga betdistrikten till de olika hamnarna, men förslaget fick inte stor
uppslutning.
1905 inleddes istället byggnadet av järnväg mellan Borgholm och Böda. Diskussioner fördes
även om en järnväg mellan Färjestaden och Solberga. När betodlingen tog fart på södra Öland
krävdes det en järnväg för att ett sockerfabrik skulle etablera sig där.
2 mars 1907 bildades Södra Ölands järnväg och 1909 lades den sista rälsen av södra Ölands
järnväg. 1925 gick det järnväg från Ottenby i söder till Böda i norr. 1928 bildades bolaget
Ölands järnvägar och de fick Carl Svensson som sin förste trafikchef.
I början av 1940-talet ersattes ångloken av rälsbussar och poesin kring tågrafiken försvann till
stor del. Staten fick överta järnvägen 1947 och det innebar att den snabbt avslutades, den 1
juli 1947 slutade en epok på 40 år i Ölands och Mörbylånga köpings historia. Lördagen den
30 september 1961 rullade det allra sista tåget på Öland då 15 mil långa järnväg.
Sträckan motsvarar det fullt utbyggda järnvägsnätet på Öland5

5

Källa: www.ojb.nu Ölands Järnvägsbank april 2004
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Sockerbrukets uppgång, stagnation och fall
1906 vid ett möte med södra Kalmar läns lantmannaklubb väckte frågan om ett sockerbruk i
Mörbylånga första gången. Man hade tidigare behövt frakta betorna till Karlshamns
sockerbruk, något som inte var bra med tanke på lönsamheten. Öland var alltså en stor
producent av sockerbetor men hade inget bruk som kunde förädla dem.
Mörbylånga sockerbruk etablerades 1907. Brukets plats valdes både av geografiska och
ekonomiska skäl. Sockerbetorna levererades till Mörbylånga hamn över sundet och järnvägen
användes för olika frakter. Betorna kom från Småland, Öland och Blekinge samt även från
Gotland som levererade betor i 10 års tid. Säsongen för betorna var mellan september och
fram till jul. Då jobbade man treskift hela veckan.
I början av seklet var sockersituationen i Sverige likt Klondyke. Det fanns då tio raffinaderier,
ett betbruk som tillverkade strösocker men ändrades till ett råsockerbruk. Styrelsen för
sockerbruket i Mörbylånga flyttades till Lidköping 1916, vilket gav bättre ekonomi men
krångligare beslutsväg.
Transporten av betorna skedde mestadels på järnväg. Under 20-30 talen kunde man se tågsätt
med 40 vagnar vilket innebar en längd på 300 m. Till bruket kom ca 130 järnvägsvagnar
dagligen. 9 ton betor som var lika med en järnvägsvagn förbrukades i sockerbruket på tio
minuter. Det var 350 personer som arbetade på bruket eller i anslutning till bruket. 250 av
dem arbetade på fabriken och 100 personer på betvågarna och med lastningen och lossningen
av betorna i hamnen.
En stor händelse vid denna tidpunkt, 1926, var en brand som skedde i arbetarkasernen. På
kvällen den 17 januari detta år stod hela byggnaden i brand. Alla signaler som fanns för att
signalera brand aktiverades, fabrikens ångvissla, brandlurarna och kyrkklockorna ska ha
hörts. De tio inneboende räddade sig med nöd och näppe men kunde inte rädda lösöret.
Kasernföreståndarens förlust var störst, då kasernen var hans fasta bostad. Hans piano
förstördes bland annat i branden. Ett piano som återkommer i skildringar av branden, vilket
tyder på att det var en ovanlig pryl i öländska hem på den tiden.
1949 inleddes en cirka 12 år lång period av ombyggnad på sockerbruket. Man byggde
betfortorken som kunde torka betmassa och melass och skapa betfor som var mer
transportvänligt. 1951 gjordes bruket om för tillverkning av strösocker. 4 stora silo för att
förvara strösocker byggdes intill betformagasinet.
I strösockertillverkningen bildades också en del biprodukter. Bland annat fick man melass
och betmassa. En del av betmassan kom tillbaka till jordbrukarna som djurfoder. Resten av
den blandades med melass och bildade betfor. Det såldes sedan över hela landet, också det
som djurfoder. Till stor hjälp då var järnvägen och hamnen som tillsammans utgjorde en bra
transportled för varor från bruket. Det var en järnväg mellan bruket och hamnen, en kort
sträcka. Man skulle kunna fortsätta transportera betorna på järnväg när man nådde fastlandet.
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Sockerbruket som det såg ut 1951
Foto: W Olsson
1960 stod det första hamnmagasinet klart. Det var byggt för det nya pallhanteringssystemet.
Bolaget som drev bruket hade också ett flaggskepp, Tanto, som var anpassat till samma
system. Största delen av sockret transporterades till huvudstaden. 1961 startades det en ny
bettvätt på bruket, det var starten på en ökad mekanisering och många arbetstillfällen
försvann.
Under 60-talet hade det genom de goda skördeåren skapats ett ”sockerberg”, ett överskott av
socker. Det höll priserna nere. Man fick i och med det inte ihop lönsamhet i tillverkningen,
endast 2792 av de 3100 ha mark som behövdes för lönsam tillverkning kunde användas.
Sockerbruket var flera gånger nedläggninghotad under 1960-talet. Det räddades de gångerna
av subventioner. Det levde vidare trots nedläggningshotet under 70-80 talet. Under 1980-talet
hade bruket en årsomsättning på 100 miljoner samt cirka 125 årsanställda och 80
kampanjanställda. 1991 blev det dock så att bruket lades ned definitivt. 1994 revs
fabriksbyggnaden och idag återstår några byggnader som tillhörde bruket.

Buket efter nedläggningen. Byggnaden revs 1994

Dagens byggnaders ursprungliga användning
Enligt den sammanställning av förutsättningar för sockerbruksområdet och hamnen som
gjorts av en grupp från Mörbylånga kommun användes den byggnad som idag är bland annat
ungdomsgård ursprungligen till sockermagasin. Lågprishotellet användes ursprungligen som
bostäder för arbetare på bruket. Det har brunnit ner och sedan återuppbyggts på samma plats
igen.
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Det är mycket svårt att hitta exakta uppgifter om byggnationsår för de byggnader som idag
finns kvar på området från brukstiden. En äldre gentleman vid namn Allan Adolfsson, som
arbetat på bruket i över 40 år, kunde berätta mycket om byggnaderna och deras omgivningar.
Han ansåg sig dock inte kunna åldersbestämma dem exakt.
Vissa ledtrådar till byggnadernas ålder ges i Hembygdsföreningens skrift Mörbylånga – en
öländsk socken i ord och bild, i helg och söcken. När det gäller sockerpacketeringsbyggnaden
som idag är ungdomsgård så är den byggd efter det att bruket togs i drift 1908. Den är byggd
före 1934, eftersom den finns med på fotografier från 1934 men inte på fotografier i samband
med brukets uppstartande.
Det som idag är lågprishotell byggdes i slutet av 1920-talet då bruksområdet hade drabbats av
en brand och den gamla kasernen hade brunnit ned. Ursprungliga kasernen byggdes i
samband med starten av bruket 1908.
Den byggnad som idag används av Kommunal och SKTF står inte angivet något byggnadsår
för i beskrivningar av brukets historia. Allan Adolfsson tror att byggnaden byggdes tidigt men
efter fabriksbyggnaden. Uppskattningsvis byggdes den kring 1915, menar Adolfsson.
Dagens återvinningsstation användes tidigare som magasin för betfor. Det är även gällande
den byggnaden osäkert vilket år den byggdes.
Byggnadsåren som anges nedan är endast ungefärliga. Exakta uppgifter verkar väldigt svårt
att få tag på. Helt klart är att den byggnad som idag är lågprishotell inte är den ursprungliga
kasernen för brukets anställda. Den brann ner vid en brand 1926 och byggdes sedan upp på
nytt på samma plats. Enligt Allan Adolfsson är den byggnad som idag är Zokker,
ungdomsgården, ursprungligen magasin för råsocker och därmed bör den vara byggd ungefär
samtidigt med fabriksbyggnden 1908. Byggnaden där Kommunal och SKTF idag håller till
var brukets kontor och den byggnaden lär vara byggd runt 1915. Dagens återvinningsstation
är byggd betydligt senare än fabriken. Den finns inte med på fotografier från 1934 över bruket
och bör ha byggts i samband med att bruket övergick till strösockertillverkning från att
tidigare tillverkat råsocker. Ombyggnaden av bruket till strösockerbruk skedde 1950-1951.

Ungdomsgård/sockermagasin.
1908

Lågprishotell/Arbetarkasern.
1909, återuppbyggd ca 1930
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Kommunal och SKTF kontor.
Byggd ca 1915 som brukskontor

Återvinningsstation/Betformagasin.
Troligen byggd 1950-1951

Nulägesbeskrivning
Geografiskt läge
Mörbylånga ligger på västra sidan av Öland. Det är från Mörbylånga några mil ner till Ölands
södra udde. En bit öster om orten utbreder sig det välkända alvaret som täcker en ganska stor
del av södra Öland och därmed även Mörbylånga kommun. Öland är annars till stora delar
odlingsmark, så även trakten kring Mörbylånga.

Geotekniska förhållanden
Mörbylångadalen där orten är belägen anses vara en av landets allra bästa odlingsmarker.
Jordarten som dominerar i Mörbylånga och dess närmaste omgivning är en kalrik moränlera.
De geotekniska förhållandena inom sockerbruksområdet och hamnen anses relativt goda över
stora delar av de delar som går att bebygga.

Vad är världsarvet södra Öland och vad ingår i begreppet?6
Hela södra Öland från Färjestaden och söderut ingår i världsarvet. Det är alltså upptaget på
UNESCO:s lista över världsarv som idag utgörs av knappt 700 platser i världen. I Sverige har
vi tiotalet av dessa platser.
Öland har en mycket kalrik jord och den tillsammans med det milda klimatet ger mycket goda
odlingsmiljöer. På södra Öland har bönderna alltid brukat jorden på ett så effektivt sätt som
möjligt. Odlad jord och betesmarker är än idag indelade på samm sätt som på medeltiden.
Stenmurarna ger landskapet en speciellt karaktär.

Alvaret
Alvaret som täcker stora delar av södra Öland, har till mer än hälften jordar som inte är mer
än några centimeter tjocka. Det har gjort och gör att det inte kan växa någon skog i egentlig
mening. Det är klimatet, berggrunden och människans betesdjur som gör att Alvaret ser ut på
det sätt det gör idag. Kanske ser Alvaret ut att vara opåverkat av människan, men så är inte
fallet. Betesdjuren som strövar där är helt nödvändiga för att den unika miljö som Alvaret
utgör ska kunna finnas kvar.
6

Beskrivning av och karta över världsarvet södra Öland hämtat från www.södraoland.com. April 2004
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Sjömarker
Sjömarker är de marker som finns mellan åkermarken och stranden. De nyttjas till stor del
som betesmarker. Det finns många sällsynta fågelarter som är beroende av de kustnära
gräsmarkerna.

Borgar och gravfält
Det var funnits människor bosatta på södra Öland sedan forntiden. Det utsatta läget, samt inre
motsättningar gjorde att bönderna slöt sig samman och lät uppföra fornborgarna. Av
fornborgarna blev det i vissa fall permanenta boplatser som användes fram till 1000-talet.
Eketorps borg är ett känt exempel på hur fornborgarna kan ha sett ut.

Radbyarna
Definitionen på en radby är att alla gårdarna ligger tätt intill varandra på en rad utmed gatan.
Alltså som radhus fast det istället gäller gårdarna. Det fanns under medeltiden regler för hur
radbyarna skulle läggas ut. De var inskrivna i Östgötalagen. Tomtbredden mot bygatan skulle
motsvara gårdens storlek.

Växtlivet
Det är den kalkrika berggrunden samt betesdjuren som är de viktigaste orsakerna till att så
många växter trivs på Öland. Den kalkrika jorden är väldränerad och berggrunden exponerad
vilket gör att den bevarar värme länge. Det ger i sin tur en lång vegetationsperiod. Växter och
djur blir tvugna at anpassa sig därefter för att överleva. Växter som är unika för Öland är
ölandssolvändan och alvarmalörten. Det finns även 32 arter orkidéer på Öland.

Fågellivet
Mångfalden av miljöer på södra Öland gör det till ett eldorado för såväl flyttande som
häckande fåglar. Det finns flera arktiska fågelarter som provianterar på Öland under sin färd
till och från Arktis. Bland de arterna finns kärrsnäppan och prutgåsen.
Småfåglar som kungsfågel och lövsångare gör även de uppehåll på södra Öland. Kring Långe
Jan, fyren på södra udden trivs såväl fåglar som fågelskådare bra.
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Kartan visar ”Världsarvet södra Öland”
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Ortens lokala trafik och service
Lokal trafik
Inom orten är de viktigaste vägarna Köpmangatan i öst-västlig riktning, Esplanaden också den
i öst-västlig riktning och Trollhättevägen som går i nord-sydlig riktning. Korsningen mellan
Trollhättevägen och Köpmangatan ligger i direkt anslutning till planområdet.

Esplanaden åt öster...

...och åt väster mot vattnet

Köpmangatan åt öster...

...och åt väster in mot centrum

Ortens service
Mörbylånga har den mesta nödvändiga service på orten. Som man ser på kartan nedan så
finns skola, förskola, vårdcentral och servicehus för de äldre. I ortens centrum söder om
hamnen finns biblioteket och strax öster om centrum ligger systembolaget, apoteket och en
bank. Ytterligare kommersiell service finns också på orten, i form av en till livsmedelsbutik
samt en del detaljhandel som bokhandel och dyl.
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Ett axplock av Mörbylångas serviceutbud: ICA-butiken med liten Svensk kassaservice intill
planområdet, Bokhandeln vid torget, Systembolaget längs Köpmangatan, Bibloteket i
nordöstra delen av torget, Försäkringskassan längs Köpmangatan och Apoteket också det
längs Köpmangatan. Allt inom korta avstånd från planområdet. Se kartan nedan för
serviceutbudets lokalisering.
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Byggnaderna i hamnen
Byggnaderna i hamnen används också idag. Kommunen anser dock att användningen i dessa
byggnader inte på något sätt är fastslagen, den går att förändra. Idag är byggnaderna i hamnen
främst lagerbyggnader. Invändigt är byggnaderna åtminstone till en del mycket sjaskiga i
skicket, en sanering kan krävas för att kunna använda byggnader till nya ändamål. Vid eget
besök i en av byggnaderna syntes flertalet döda fåglar och högar av fågelfjädrar. Dessutom är
trapporna och hissen i den byggnaden av undermåligt skick med dagens standard. En
ordentlig upprustning skulle krävas även gällande funktioner i byggnaderna.
Enligt Mörbylånga kommun finns det intresse från de som disponerar byggnaderna i hamnen
idag att flytta därifrån. Problemet för dem är att det blir billigast för verksamheten att vara
kvar. Verksamheterna har absolut ingen egentlig anledning till att ligga just i hamnen.
Samtidigt passar inte byggnaderna i hamnen till så mycket annat än vad de används till. Det är
ett stort projekt om man skulle vilja riva dem.

Kommunens syn på planområdet
En generell synpunkt som kommunen har framfört i sin utredning är att hela området ska
iordningställas så det ökar Mörbylångas attraktivitet, det ska vara målet med planeringen. Här
följer nu kommunens syn på området, det som är planområdet är uppdelat på tre delområden.
Vad som passar in för området kan inte kommunen definitivt säga. De menar att det viktiga är
att skapa attraktivitet för området genom den utbyggnad som sker. Kommunen är osäker på
vad som egentligen efterfrågas, men tror att flera olika användningar av området kan
efterfrågas om det görs attraktivt.
Dammområdet
Området närmast dammarna har stor potential som frilufts- och rekreationsområde med
utgångspunkt i det rika fågellivet. Det kan inte anses lämpligt för någon slags bebyggelse,
anser kommunen.
Sockerbruksområdet
I sockerbruksområdet kvarstår i marken mycket grunder från rivna byggnader. Svårigheterna
som det innebär vid nybyggnation och anläggande av VA är svårbedömda, menar kommunen.
De anser att de verksamheter som idag finns i byggnaderna till stor del kan kvarstå framöver.
En strukturering av området med hjälp av grönska anses krävas.
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Sockerbruket
Området närmast Köpmangatan bör få en ordentlig ansiktslyftning, kommunen anser att det
kan ske i form av information kring sådant som världsarvet och sockerbruksområdet. Det
anses inte krävas några större byggnadsåtgärder. Stråket längs Resmobäcken anses viktigt för
att länka sockerbruksområdet med dammområdet och hamnen.
Söder om dammarna finns mest hårdgjorda ytor. De används idag för utrymmeskrävande
aktiviteter som hästtävlingar, cirkus etc. Enligt kommunens syn på området kan det fortsätta
användas till ungefär samma aktiviteter, men det kan då utökas med bollplaner och andra
utrymmeskrävande aktiviteter. Strukturering blir viktig även inom denna del av området, det
kan ske genom vegetation och ska göra området mer attraktivt.7

Områdets geotekniska förhållanden
Vägverket Konsult i Kalmar har gjort en mycket översiktlig geoteknisk kartering av
Mörbylånga sockerbruksområde. Den karteringen visar även byggbarheten på marken i
området. Enligt denna kartering är det bäst byggbarhet i områdets södra delar. I områdets
norvästra delar är det enligt karteringen relativt goda förutsättningar för att bebygga, men då
under förutsättning att man gör stora initiala arbeten. Närmast Östersjön är det mycket
besvärligt att bebygga.
De delar av sockerbruksområdet som är minst lämpliga för byggnation är de allra närmast
Östersjön, samt området kring dammarna. I nordöstra och norra delen av planområdet är det
också relativt goda förutsättningar för byggnation. Där är det idag jordbruksmark, men
karteringen bekräftar att marken kan vara ganska lämplig för ytterligare byggnation i ett
framtida skede.
Närmast hamnen i väster är förhållandena för byggnation mindre goda enligt karteringen.
Denna enkla geotekniska karta har varit till stöd för att föreslå exploatering i södra delen
först. Hur de geotekniska förhållandena framgår tyvärr inte av nedanstående kartaser ut i
själva hamnen är osäkert, men ett antagande säger ju att de är ganska goda då så stora
byggnader som idag finns där har lokaliserats just på den platsen.
Trots att förhållandena är mindre goda kan det vara fullt möjligt att bebygga på den platsen,
det kan behövas lite mer arbete med att kontrollera markens bärighet och dessutom får man
tänka mer på byggnadshöjder och sådant vid exploatering. Vid dammarna kan man anta att
anledningen till att det anses svårbebyggt främst är höjdskillnaderna och vallarna. Det är
egentligen inte speciellt svårt att exempelvis schakta bort vallarna helt eller delvis då de är
gjorda av naturligt material.
Nedan syns den geotekniska kartan från den kartering som Vägverket gjort. Byggnaderna som
är utritade inom planområdet är de byggnader som fanns när bruket var i drift. Utöver det
finns vissa andra objekt som hörde till bruket och driften av det utsatta.

7

Kommunens syn på det aktuella planområdet är hämtat från ”Mörbylånga sockerbruksområde och hamn –
utredning”. Den är framtagen av plangruppen på Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mörbylånga i mars 2002.
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Geotekniska karta över planområdet
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Planområdets topografi och landskapsbild
Runt omkring orten finns mycket jordbruksmarker, samt Alvaret som är en av de begrepp
som starkast förknippas med Öland. Planområdet och dess omedelbara närhet utgörs till stor
del av jordbruksmarker.
Orten är utbredd i öst-västlig riktning. Planområdet ligger i ortens nordliga delar och tangeras
i västra delen av ortens hamn som idag används ytterst lite. Österut utbreder sig så
småningom odlingsmarker och Alvaret.
Planområdet är ett flackt och obebyggt område idag. Upptrampade stigar i området visar att
det används främst som rekreationsområde. Det vatten som finns i området är dels dammarna
och dels några bäckfåror som rinner ut i Östersjön. I bäckarna är vattnet närmast stillastående
och algerna frodas vilket gör vattnet grönt.
Området har längs strövstigarna någon grillplats med sittplatser. Inom området finns även
början till den vandringsled som sträcker till öns södra udde. En del vegetation växer i
närheten av dammarna, på eller intill vallarna som idag omger dammarna. Till stor del är det
fläder som växer kring dammarna. Området utgörs annars av gräsytor.

Idag är möjligheterna att ströva omkring på dammområdet goda, men de kan
göras bättre.
Förutom fläder finns en del växter som man ska vara uppmärksam på i detta område. Bland
annat finns det en som heter odört och den växten är mycket giftig. Mörbylånga kommun har
försökt utrota odörten, men den återkommer på andra platser istället.

Bebyggelsens orientering och karaktärsdrag
Inom gränsen för det s.k sockerbruksområdet, finns det inte mycket bebyggelse. Det som
finns är de stora byggnaderna med bland annat ungdomsgård och återvinningsstation. Ett
lägenhetshotell finns också inom sockerbruksområdet. Liksom en idag outnyttjad liten
byggnad som tidigare användes som vaktkur.
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I sydvästra delen av området finns en del bebyggelse i form av kommunala institutioner. Det
finns ett mindre antal bostäder och ett daghem också. De byggnaderna har tagits med inom
den gräns för planområdet som används i utbyggnadsförslagen som visas senare i detta arbete.
Egentligen ligger de utanför gränsen för det som kallas sockerbruksområdet och i de förslag
på utbyggnad som följer senare i denna rapport räknas de till den befintliga bebyggelse som
omger planområdet.
De byggnaderna bör man ta hänsyn till vid en exploatering i området. I östra delen finns ett
kvarter med bostäder i omedelbar anslutning till området. De är också viktiga att ta hänsyn till
vid exploatering.
Söder och väster om planområdet kan bebyggelsen anses vara orienterad i öst-västlig riktning,
sett till byggnadernas tomters placering liksom byggnadernas placering på tomterna. Även
öster om området är byggnaderna orienterade i öst-västlig riktning.
I hamnen är byggnaderna mestadels orienterade i öst-västlig riktning, med kortsidor mot
hamnbassängen. Det är mycket tydlig verksamhetskaraktär på byggnaderna i hamnen.
Byggnaderna är stora eller mycket stora och egentligen inte alls i samma skala som övriga
ortens bebyggelse. Tillsammans med de återstående byggnaderna från sockerbruket utgör
dessa byggnader minnen från en tid som varit.

Byggnaderna i hamnen har tydlig verksamhetskaraktär.

Riktlinjer för områdets utveckling
Utbyggnad av området ska först och främst ske från Köpmangatan och norrut. Där är
markförhållandena, enligt den geotekniska karteringen bäst lämpade för bebyggelse.
Dessutom är det lättare att motivera exploatering där, eftersom det är mer naturligt att dra
vägar från befintliga vägar. Där markförhållandena är mer besvärliga lokaliseras lämpligtvis
sådana exploateringar som inte för med sig krav på goda markförhållanden.
Områdets fina lägeskvaliteter, framförallt utsikten över Östersjön ska tillvaratas. Det skulle
kunna vara en stor kvalité som motiverar bostäder i området. Idag tillvaratas inte utsikten
särskilt väl. Strövstigarna som finns i området idag bör kunna vara kvar. Det är dock relevant
att diskutera att utnyttja den fina utsikten över Östersjön bättre, exempelvis med exklusiva
sjönära bostäder.
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Hamnbyggnaderna bevaras i de tre förslagen. Det med argumentet att antingen river man
byggnaderna och bygger något helt nytt i hamnen. Annars är det mer lämpligt att bevara dem
och ge möjlighet till företag att köpa eller hyra byggnaderna för sin verksamhet. Byggnaderna
är inte lämpliga för bostadsändamål.
De större byggnader som finns på området idag, får vara kvar i planförslagen. De har idag
relativt viktiga funktioner för Mörbylånga som ort och bör därför inte rivas. Bilder på de
kvarvarande byggnaderna syntes på sid 14 i denna rapport. I förslaget med inriktning bostäder
föreslås det gamla brukskontoret tas bort till förmån för nya etableringar. I de andra två
förslagen bevaras den byggnaden också.
Strandskyddet tas inte särskild hänsyn till. Det är i området 300 m strandskydd som gäller,
men det har överskridits sedan tidigare. Att kunna bebygga nära vattnet är en stor kvalitet och
kan anses viktigare än att hålla på strandskyddet.
Dammarna bevaras, mycket ur naturvärdessynpunkt. Fågellivet är rikt där och de fungerar
som attraherande element om man skulle utveckla området kring dem till mer av en park.
Det finns några tydliga siktlinjer i området som man bör sträva efter att bevara. De syns på
den enkla kartan nedan. Bebyggelsen bör man sträva efter att placera så att dessa siktlinjer
inte blockeras. Det kan vara berättigat att ta någon av siktlinjerna i anspråk för i första hand
bostäder som då istället får god havsutsikt.
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Siktlinjer inom planområdet

Områdets siktlinjer
Planområdets gräns
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Planförslag 1: Bostäder/hamnverksamheter
Beskrivning av förslaget
Utbyggnad sker i södra delen, vilket innebär söder om den del av området där dammarna är
belägna. Hamnområdet har tagits med i förslaget och där föreslås i den allra västligaste delen,
enligt kommunens rekommendationer tre av de befintliga byggnaderna få vara kvar.

Utöver de befintliga byggnaderna i hamnområdet som hör till hamnverksamhet föreslås några
flerbostadshus om max tre våningar. Byggnaderna får inte bli för storskaliga och därmed
passa dåligt in i skalan på övriga Mörbylånga. De kan mycket väl bli attraktiva, med tanke på
läget vid Östersjön.
Även om det troligtvis finns störst efterfrågan på enfamiljshus i Mörbylånga bör en viss
efterfrågan på lägenheter kunna finnas. I den park där tennisbanorna finns idag föreslås
ytterligare några flerbostadshus placeras. Detta bland annat för att grönytan som omger
tennisbanorna kan anses väl stor.
Söder om dammarna där det idag finns gamla grunder från byggnader föreslås parhusbebyggelse samt viss villabebyggelse.
Avsikten är att i detta förslag kunna erbjuda bostäder i flera olika upplåtelseformer i
sockerbruksområdet. Det ska finnas en del hyresbostäder i flerbostadshus för de som önskar.
Sedan ska det finnas möjligheter att köpa sin bostad i radhus, olika stora parhus samt villor.
Dessa bostäder är enfamiljshus i en våning. Kontorslokaler föreslås också kunna erbjudas i
närheten av Köpmangatan.
Området kring dammarna föreslås iordningställas till en park med möjligheter att sitta ner vid
dammarna på bänkar och vid bord. Dammområdet bör även få belysning för att folk ska vilja
använda gångvägarna även kvällstid.
När människor blir äldre ska de också kunna bo på sockerbruksområdet, som ska erbjuda en
del bostäder för de äldre. De bostäderna ska naturligtvis anpassas för de äldre, hiss är ett av de
självklara inslagen i dessa bostäder. Förslagsvis kan de byggnader som lokaliseras intill
tennisbanorna vara avsedda för åldersgruppen 55+ som lämnar villan för andra boendeformer.
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För de som önskar kontorslokaler ska också en del sådana finnas att hyra i området.
Kontorslokalerna föreslås ligga i närheten av de större befintliga byggnader som för övrigt i
förslaget ligger kvar. Lokalerna för kontorsverksamheter kan tänkas vara flexibla lokaler som
går att hyra ut även för andra ändamål. Ungdomsverksamheten Zokker kanske ibland söker
tillfälligt fler lokaler och då skulle de lokalerna kunna komma i fråga.
Området tillförs mer vegetation för att det inte ska upplevas lika kalt som det kan upplevas
idag. Vegetationen ska fungera som en av attraktionskrafterna för att människor ska välja att
bosätta sig på platsen. Den ska också göra att området får en tydligare identitet som använt
område istället för oanvänt som idag. Slutligen ska vegetationen också verka avskärmande för
de olika delarna av området.

Trafik/parkering
Nya gator dras till den nya bebyggelsen. De koppas samman med det befintliga gatunätet på
ett lämpligt sätt. Där det är rimligt dras gatorna i ringleder utan vändplatser.
Vändplatser ska däremot finnas där det är nödvändigt och relevant för att undvika för långa
vägdragningar som inte försörjer någon bebyggelse eller funktion. Det är ju smidigare om
trafiken kan köra runt runt utan att behöva vända på en väg, men samtidigt slipper man genom
vändplatser en stor del av den trafik som annars bara skulle använda gator för genomfarter. På
bostadsgator vill man kanske undvika att mer trafik än den som har ärenden i området
trafikerar detsamma. Den effekten uppnås till en del av vändplatser.
Gatorna ska naturligtvis utformas för den typ av trafik som man avser ska köra där. De nya
gatorna blir av typen lokalgata eller kvartersgata, med låg hastighet och där gående ska kunna
vistas med rimlig säkerhet.
Avstånden till dagens hållplatser för regional kollektivtrafik är så pass korta att det inte kan
anses krävas nya hållplatser inom planområdet. Föreslås hållplatser inom området skulle
kollektivtrafiken behöva köra en mindre gen väg och det missgynnar kollektivtrafiken och
dess resänärer. Ingen utbyggd kollektivtrafik in i området föreslås alltså.
I detta förslag anordnas inte lika mycket utomhusparkeringsplatser. Antalet parkeringsplatser
som anordnas är lite godtyckligt, men de rekommendationer som Boverket satt upp för
parkeringsplatser vid olika bebyggelsetyp har varit vägledande. När det gäller bostäder anses
en rimlig siffra vara 10-15 parkeringsplatser per 1000 kvm våningsyta, samt omkring 3
besöksparkeringsplatser för samma våningsyta. Varje bostad som är enfamiljsbostad får
anordna parkering på den egna tomten. Garagebyggnaderna till enfamiljshusen föreslås bli
rymliga för att även kunna inrymma förrådsmöjligheter.

Vallarna
I detta förslag sparas merparten av de vallar som finns i området idag. Det blir ett fortsatt
intressant element i den annars flacka landskapsbilden. Vissa luckor kan skapas i vallarna där
strövstigar kan dras fram. Vallarna kan förslagsvis komma att användas som pulkabackar
vintertid, om det blir vintrar med snö i Mörbylånga vill säga. Rimligen skulle ju ett
bostadsförslag av denna typ innebära att fler barn kommer att nyttja området. Att åka pulka
ner för vallarna är säkert väldigt roligt för de mindre barnen.
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Förslag 2: Småskaliga verksamheter/kontor
Beskrivning av förslaget
De verksamheter som föreslås i området ska vara sådan typ att de inte innebär särskilt stora
påfrestningar på miljön. Lämpligtvis blir det sådana mindre verksamhetslokaler som
intresserade kan hyra för att bedriva verksamheter. Det kan också handla om verksamheter
knutna till vatten eftersom Mörbylånga är en kustnära ort. Mer om det senare i
förslagsbeskrivningen.
Det handlar alltså om småföretag, enmansföretag eller familjeföretag som har ett fåtal
anställda. Tillverkningsindustri ska inte förekomma på området i stil med sockerbruket. Stora
tomter med kombination av bostad och verksamhet bör kunna vara en möjlighet i området.
Ska Mörbylånga utvecklas som ort och få fler invånare, som ger mer skattekronor och därmed
möjlighet att hålla med en ännu bättre kommunal service, så behövs utökade möjligheter till
arbete för människor. Idag pendlar de flesta till Kalmar för arbete där. En del ytterligare
arbetsplatser bör kunna erbjudas även i Mörbylånga.
Det kan vara en möjlighet att verksamheterna kring de befintliga byggnaderna byggs ut.
Rimligt är att verksamheter med anknytning till jordbruk etablerar sig, då Mörbylångas
omgivning domineras av jordbruk.
Kontorslokaler kan kanske efterfrågas i området. Verksamheter kan även vara intresserade av
kontorsmöjligheter. Det går ju till exempel att kombinera en verksamhet på en våning i en
byggnad med ett kontor på en annan våning.
Avsikten är att byggnaderna inte ska vara högre än tre våningar. De ska inte bli alltför
storskaliga och höga för att passa bättre in med Mörbylångas stadsbild. En stor byggnad
föreslås i hamnen, ett forskningscenter för forskning om Östersjön. Där kan inrymmas
akvarier med fiskar från Östersjön, samt följdverksamheter som caféer och liknande.

I förslaget skulle denna miljö bli plats
för forskningslab och en del småföretagande.
Byggnaderna på bilden bör kunna rivas utan
stora protester.
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I kölvattnet av ett forskningscenter lär fler företag vara intresserade av att etablera sig. De kan
dra nytta av det intresse för orten som forskningscentret skulle innebära. Det kan vara företag
som hör samman med forskningen, avsikten är att området kring dagens hamn ska bli ett
område för mindre företag och verksamheter.
En del ytor föreslås till en början få vara kvar som grönytor med gräsmattor och vegetation.
De ytor ska senare kunna tas i anspråk om forskningscentret vill expandera. De kan också
komma ifråga för utökade parkeringsmöjligheter till företagsverksamheterna. De ska också
kunna användas om ytterligare företag vill etablera sig.
Området kring dammarna är enligt kommunens bedömningar svårbebyggt, de geotekniska
förhållandena är dåliga för bebggelse. Den delen passar istället bättre som rekreationsområde.
Det kvarstår en del nivåskillnader kring dammarna även när vallarna schaktats bort. De kan ge
parken ett trivsamt uttryck. På östra sidan om dammområdet kan man låta dagens
verksamheter expandera. Fler mindre företag kan etablera sig.
Det ska vara utökade möjligheter att ströva i området kring dammarna. Man ska kunna
förflytta sig såväl runt det området som genom och längs stigarna kunna stanna till vid soffor
och bord för pauser. Längs strövstigarna föreslås belysning för att förbättra tryggheten för de
som vill använda dem kvällstid.
De befintliga byggnaderna föreslås vara kvar och ha liknande inriktning som de har idag.
Tiden får ha sin gång där, marknaden får bestämma vad som ska finnas i de byggnaderna.

Trafik/parkering
Trafiken till området kommer öka, men det ska inte vara särskilt många tunga fordon. Ortens
trafiksystem ska kunna klara av trafiken utan att behöva byggas ut för större dimensioner.
Nya gator i området ska inte vara större än lokalgator i allmänhet. Parkeringsplatser ordnas
lämpligtvis vid respektive verksamhet. Besöksparkeringar kan också anordnas.
En ny gata gör att hamnområdet bättre länkas samman med sockerbruksområdet. Den
sammanfogas sedan med befintligt gatunät på ett naturligt sätt. Längs Köpmangatan intill
dagens byggnader föreslås ett utrymme för tillfällig parkering och lastning/lossning av varor
för större fordon finnas. Det krävs ju trots allt att vissa större fordon ibland ska kunna leverera
varor till verksamheterna i området.
De parkeringar som varje verksamhet kräver för sina anställda anordnas till stor del på
verksamhetens egna tomt. Parkeringsytor som är utmärkta i förslaget handlar om
parkeringsytor som besökande kan disponera. Tänkbart är att vissa platser blir abonnerade för
företagens anställda och de övriga tillgängliga för allmänheten.

Vallarna
I detta förslag föreslås istället vallarna schaktas bort. Det innebär att det går att skapa ökad
tillgänglighet till dammområdet.
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Planförslag 3 : Friluftsliv eller
friluftsrelaterade verksamheter
Beskrivning av förslaget
I förslaget ska friluftsliv och verksamheter med anknytning till friluftsliv vara förhärskande.
Hamnen får vara kvar som idag när det gäller byggnader, förutom den byggnad som idag
innehåller Granngården och som är belägen på södra kajen. Den byggnaden föreslås göras om
invändigt till lite av en allt-i-allobyggnad för båtliv. En servicebutik för båtar kan också vara
lämpligt. Toaletter kan behöva tillföras hamnen om det förbereds för mer båtliv. Det finns
redan idag toaletter men behovet kan vara större och duschar kan också vara lämpligt och det
bör gå att inrymma i byggnaden på södra kajen.
Eftersom kommunen menar att området sommartid används till hästhoppning, så föreslås en
arrangerad plats för dessa ändamål iordningställas. Det innebär en paddock för tävlingar och
en ytterligare paddock för uppvärmning och där ekipage som inte tävlat ännu kan vistas tiden
innan de ska tävla. En stallbyggnad där hästar kan stallas under tiden för tävlingar är lämplig.
I övrigt får tävlingshästar transporteras till platsen, inga hagar för betande hästar föreslås.
En gokarthall byggs i närheten av hamnen. Hallen föreslås bli så pass stor att en gokartbana
med omkrets på 300 m går att inrymma. Även utrymme för att röra sig runt banan, det krävs
att funktionärer kan vistas i hallen och nå alla platser runt banan för att serva de som åker
gokart. Gokartåkningen betalas i en intilliggande byggnad där även ett café, toaletter och
liknande föreslås finnas. Servicebyggnad för Gokart placeras intill själva Gokarthallen.
Utrymme för en 18 håls minigolfbana kan anordnas i den södra delen. Minigolfen hyr man i
en servicebyggnad norr om golfområdet och parkering delas med hästtävlingarna. Om det är
pauser i hästtävlingarna kan man passa på att gå en runda minigolf på den intilliggande banan.
Ett evenemangsområde för exempelvis cirkus och marknader föreslås väster om golf/lekplatsavsnittet. Transport till platsen för exempelvis cirkusfordon görs från befintlig väg
väster om det tänka evenemangsområdet. Infart till parkering vid evenemangsplatsen blir
vägen som ansluter från söder .
De norra delarna får förslagsvis kvarstå som jordbruksmark, liksom Mörbylångas omgivning
som till största delen är jordbruksmark. Norra delarna av området kan användas för framtida
exploatering om man anser att behovet finns.
Ett mindre antal sjönära bostäder föreslås också i förslaget. De ska attrahera människor just
därför att läget är bra vid vattnet. Möjlighet att gå ner till vattnet anordnas för de sjönära
bostäderna såväl som andra intresserade. Nere vid vattnet skulle en brygga vara lämplig för de
som vill njuta av det vackra vädret som är vanligt på Öland. De sjönära bostäderna får garage
som också ska kunna användas som förråd.
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Dammområdet får utökade strövstigar. Längs stigarna kan bänkar placeras, för de som vill
sitta ner och lyssna på fågelsång eller njuta av Ölands ofta vackra väder. Man får naturligtvis
sitta ner på bänkarna i vilket syfte man vill.

Rastplats längs strövstigarna idag.

Trafik/parkering
Gatorna ansluts till befintligt gatunät där det är lämligt. Vid de fåtalet föreslagna bostäderna
anordnas vändplatser i båda ändarna av gatan för att undvika genomfartstrafik. I förslaget blir
det ett antal vändplatser, trots att det egentligen försämrar framkomligheten gentemot att dra
vägar med anslutningar till andra vägar.
Om det skulle innebär att man behöver dra en längre vägsträcka som inte försörjer någon
bebyggelse eller annan användning är det dock oekonomiskt och framförallt därför är det mer
legitimt med vändplatser.
Parkering kommer anordnas inom området, i anslutning till verksamheterna. Det anordnas
parkering i en sådan omfattning att det bedöms täcka det ökade behov som en exploatering i
området skulle innebära. För vissa typer av verksamhet finns rekommendationer uppsatta av
Boverket, om verksamheter av de typerna föreslås i områden kommer hänsyn tas till
rekommenationerna vid föreslagen mängd parkeringsplatser i förslaget.
De fåtalet bostäder som finns i förslaget får egna garage som också är tänkta som möjliga
förrådsutrymmen. Har man cykel ska man ju kunna ställa undan den där också.
Garageinfarterna är medritade i förslagen för att visa vilket utrymme som tas i anspråk för
parkering av bilar.

Vallarna
Också i detta förslag föreslås vallarna vara kvar. Det av samma anledningar som i förslaget
med bostäder. De innebär ett intressant element i landskapet, vad finns inom vallarna?
Fågellivet på och kring vallarna är ganska rikligt under säsongen vilket är en annan anledning
till varför vallarna mycket väl kan få vara kvar. Strövstigarna som utökas i förslaget kan
mycket väl dras uppe på vallarna med överfarter över mellan olika vallar och trappor upp till
vallarna. Det som dominerar växtligheten på och alldeles kring vallarna är fläder.
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Vad skiljer och vad förenar de tre
utbyggnadsförslagen?
Förenar
•

Det som är snarlikt mellan de tre förslagen är att området kring dammarna inklusive
dammarna iordningställs till mer av en arrangerad park. Mer strövstigar och möjlighet
att ströva nära dammarna ska vara kännetecken i det nya parkområdet. Parkområdet
ska tillföras belysning för ökad trygghet.

•

De nya gator som följer med ny exploatering ska i största möjliga mån dras utan
vändplatser, detta för att underlätta för trafiken, i synnerhet sophämtning och annan
kommunal verksamhet.

•

Norr om dammområdet görs ingen ny exploatering i något av förslagen. Det får istället
förbli jordbruksmark.

•

De befintliga byggnaderna från brukstiden får vara kvar. Det handlar som tidigare
nämnts om framförallt tre större byggnader; ungdomsgårdsbyggnaden,
återvinningscentralen och lågprishotellet.

Skiljer
•

I bostadsförslaget ska tillgängligheten till vattnet förbättras för invånarna. Trappor ner
till någon brygga och en mindre iordningställd öppen plats passar väl in i förslaget
med utbyggnad av bostäder. I de andra två förslagen föreslås ingen särskild åtgärd för
bättre tillgänglighet till vattenbrynet.

•

Den största skillnaden är självklar, området får tre olika huvudinriktningar i de tre
förslagen. Bostäder, verksamheter och friluftsliv är huvudinriktningar.

•

Öster om hamnen finns ett antal relativt nedgånga byggnader. I ett förslag bevaras de.
I de andra två förslagen tas de bort och på den platsen tillkommer istället i de
förslagen andra funktioner.
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Slutsatser
De exploateringsförslag som detta arbete mynnat ut i syftar till att visa på tre sätt på vilka
sockerbruket kan få en bättre användning och en tydligare identitet. Det kan säkert ske på
flera andra sätt, bland annat kommunens linje med golfbana. Arbetet kan ses som ett sätt för
att få igång mer diskussion kring hur områden av denna typ kan användas i framtiden. Mina
planförslag har gått ut på att man kan bygga ut området enligt endera av förslagen, vilket
innebär mestadels bostäder, småföretagande och kontor eller friluftsliv och aktiviteter
kopplade till friluftsliv. Förslagen kan anses fullt genomförbara, det som krävs är att rätt
intresse finns och att någon finansiär tar på sig kostnaderna.
Min egen teorin bakom dessa utbyggnadsförslag är att ett område likt sockerbruksområdet i
Mörbylånga, bara gör negativt för en ort så länge det är oanvänt. Sockerbruksområdet är
förvisso inte oanvänt då det finns ett betydande fågelliv runt dammarna som är väl värt att
bevara. Det finns också strövstigar som många hundägare använder för att rasta sin hund.
Något bör ändå göras med denna plats, så har kommunen resonerat och så resonerar också
jag.
Mörbylånga kommun har beslutat att området ska exploateras med golfbana. På många sätt
kan säkert en golfbana innebära en bra utveckling för området. Som jag känner det skulle det
med en golfbana kunna bli så att det krävs grönt kort (golflicens) för att vistas på största delen
av sockerbruksområdet, där golfbanorna lokaliseras. Tillgängligheten för allmänheten skulle
därmed kunna bli betydligt sämre.
En exploatering av detta område, oavsett vilken typ av exploatering som skulle komma ifråga,
innebär att vissa insatser måste göras av kommunen eller en eventuell extern finansiär.
Mörbylånga kommun äger hela området och de befintliga byggnaderna. Vägar ska dras till de
nya exploateringarna, parkeringsplatser kommer behövas i en viss mängd. Det måste finnas
någon som är beredd att stå för utbyggnaden ekonomiskt.
Mörbylånga har ett visst historiskt arv, främst sockerbruket i kombination med hamnen. Det
bör göras någonting nytt på sockerbruksområdet, men vad det är som bör göras är väl värt
ordentlig diskussion. Detta arbete är tänkt att vara en del i en sådan diskussion.
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Sammanfattning
Detta har varit ett examensarbete om 20 poäng på programmet för Fysisk Planering vid
Blekinge Tekniska Högskola. Det har varit ett enskild arbete och handledning har kommit
från två handledare på Blekinge Tekniska Högskola. Mittseminarium för arbetet hölls 29
januari 2004 på Blekinge Tekniska Högskola i närvaro av handledaren, opponenten och andra
åhörare.
Ett avsnitt berättar kort historik om Mörbylångas framväxt, om ortens hamn och om
sockerbruket som fanns på orten 1908-1991. Det avsnittet är tänkt för att introducera läsaren i
Mörbylånga och i det aktuella planområdet. Åldersbestämningen som finns på befintliga
byggnader är endast ungefärlig, då de exakta årtalen har varit synnerligen svåra att få tag på.
Nulägesbeskrivningen består i kartor som visar hur Mörbylånga försörjs trafikmässigt via ett
större omland. En karta över hur dagens servicesituation ser ut inom orten samt kort
beskrivning i text om såväl trafiksituationen som servicesituationen följer.
Det aktuella planområdet diskuteras topgrafiskt och landskapsbildmässigt. Det görs för att
utröna vilka förutsättningarna är topografiskt för att exploatera där. Foton kombineras med
text för att beskriva den topografiska situationen.
När arbetet sedan kommer in på själva planförslagen för sockerbruksområdet, så inleds det
med att riktlinjer sätts upp för områdets utveckling. De riktlinjerna följs upp i de alternativa
planförslag som arbetet mynnar ut i.
Planförslagen beskrivs i text och gestaltas med plankartor. Vissa fotografier används för att
bättre beskriva vart i förslagen förändringarna sker. De ger samtidigt en bättre kunskap om
hur det ser ut på platsen.
I slutsaterna diskuteras vad kommunen behöver göra för att förslagen ska kunna bli
verklighet. Förslagen ska ses som visionära, men trots det ska de vara möjliga att genomföra
om rätt intresse finns och likaså rätt finansiärer.
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