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1. Sammanfattning 

Väg 136 mellan Rälla och Ekerum är en del av väg 136 som går i syd-nordlig riktning genom 

i stort sett hela Öland.  

Aktuellt projekt mellan Rälla och Ekerum ingår som en del i en översyn och standardhöjning 

för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för hela sträckan mellan Algutsrum 

och Borgholm. Projektet ska även främja för gående och cyklister samt för pendlings- och 

kollektivtrafiken. 

Ombyggnadssträckan Rälla-Ekerum är cirka 1 km lång och är en del av ett viktigt 

pendlingsstråk mellan Borgholm och Kalmar. Trafiken under året är starkt präglad av 

bilturismen med toppar under sommarmånaderna och vissa helger som t ex Skördefesten. 

Även cykeltrafiken ökar på sommarhalvåret och då finns också många fordon från 

lantbruket som kör långsamt.  

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för både 

motorfordon och oskyddade trafikanter (gående och cyklister) på sträckan mellan Rälla och 

Ekerum. 

Projektet omfattar vägplan för åtgärder på väg 136 och i dess närhet på sträckan Rälla - 

Ekerum i befintlig sträckning. 
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Åtgärderna omfattar ombyggnad av två befintliga trevägskorsningar, i de centrala och södra 

delarna av Rälla, med separata vänstersvängsfält för de som ska svänga till vänster av väg 

136 in på de anslutande vägarna och separata vänsterpåsvängsfält för de som ska svänga till 

vänster ut på väg 136 från de anslutande vägarna. 

En planskild korsning, en separerad väg för gång- och cykeltrafik och en uppgradering av 

befintliga busshållplatser med väderskydd, plattformar och cykelställ samt en parkering för 

bilpendlare i Rälla ingår också. Räcken och bullerplank i erforderlig omfattning ingår i 

vägplanen. 

På sträckan behöver en enskild väganslutning för Rälla Strandväg stängas och i stället 

anslutas via en annan en enskild väg mot väg 136. En bostadsutfart och en anslutande 

skogsväg behöver byggas om.  

Längs sträckan finns det höga naturmiljövärden i form av lövskogsmiljöer, artrika 

vägkanter, skyddsvärda träd och biotopskyddade stenmurar, diken och alléer. Högre 

kulturmiljövärden förekommer som boplatslämningar och en milsten.  

Nollalternativet innebär att ingen förändring görs av den befintliga vägen annat än vid 

normalt underhåll. Oavsett om någon åtgärd eller ej görs på vägen kommer trafiken 

framöver att öka i jämförelse med nuläget. Den successivt ökande trafiken medför att 

trafiksäkerheten och framkomligheten efterhand blir lägre om inga åtgärder genomförs. Den 

ökande trafiken innebär även att boendemiljön i vägens närhet blir sämre på grund av högre 

bullernivå. Vidare kommer den ökande trafiken medföra ökad barriäreffekt för de som ska 

ut på väg 136 eller korsa vägen. Nollalternativet används som jämförelsealternativ till det 

valda vägförslaget. 

Konsekvenser av vägförslaget  

Genom föreslagna åtgärder kommer framkomligheten att förbättras eftersom ombyggnad av 

korsningar och anläggande av en planskild gång- och cykelport möjliggör en 

hastighetshöjning på väg 136 i Rälla. Trafikanter kan hålla en jämnare hastighet, vilket ger 

en bättre körkomfort. Framkomligheten kommer också att förbättras för anslutande trafik 

då två korsningar förses med vänsterpåsvängsfält och vänstersvängsfält. 

Olycksrisken för oskyddade trafikanter, gång- och cykeltrafikanter, kommer att minska med 

separat bana och möjlighet att korsa väg 136 på ett trafiksäkert sätt.  

Vägförslaget kommer att medföra intrång i naturvärdesobjekt och biotopskyddsobjekt. 

Intrånget bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser.  

Vägförslaget kommer också att beröra kulturmiljöer eftersom intrång sker i fornlämningar 

och en milsten behöver flyttas. Ett sentida murverk med grindar vid den gamla infarten till 

allén vid Rälla gård behöver flyttas och återuppföras i ett nytt läge. Eftersom enstaka objekt 

påverkas men helheten och strukturer även fortsättningsvis går att uppfatta bedöms 

konsekvenserna för kulturmiljön sammantaget bli små negativa. 

För rekreation och friluftsliv innebär vägförslaget att ny gång- och cykelväg och en ny 

planskild port för gång- och cykelväg anläggs vilket minskar barriäreffekten för gående och 
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cyklister. Sammantaget bedöms detta medföra positiva konsekvenser för rekreation och 

friluftsliv. 

Vägförslaget innebär att nio bostadsfastigheter blir bullerberörda över gällande riktvärden. 

För två av dessa föreslås att vägnära bullerskyddsåtgärder byggs. Genom ytterligare 

fastighetsnära åtgärder kommer ljudnivån inomhus att understiga gällande riktvärden för 

samtliga nio bullerberörda fastigheter vilket bedöms medföra positiva konsekvenser för 

boendemiljön jämfört med nollalternativet.  

Genom föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder kommer även risken att skada 

grundvattenmagasin att minska vilket medför positiva konsekvenser jämfört med 

nollalternativet för yt- och grundvatten.  

Eftersom intrången är små och åtkomst till jord- och skogsbruksmarker även fortsatt 

kommer att vara möjlig bedöms de konsekvenserna för naturresurser och markanvändning 

sammantaget bli små negativa.  

Under byggtiden kommer krav att ställas på entreprenören som gör att konsekvenserna för 

människors hälsa och miljön kan minimeras och bedöms bli små. 

2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Planläggningsprocessen 

Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och 

som slutligen leder fram till en vägplan. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas, se Figur 1. Hur lång tid det 

tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om 

det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.  

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet 

kan påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till 

vägplanen, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- 

och skyddsåtgärder. I annat fall ska en miljöbeskrivning tas fram till vägplanen. 

Länsstyrelsen ska godkänna den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i arbetet. Planen 

hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan 

Trafikverket gör den färdig. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen 

vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket sätta spaden i jorden. 

Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och 

för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att 

Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap. Synpunkterna som kommer in under 

samråd sammanställs i en samrådsredogörelse. 
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Figur 1 Planläggningsprocessen för vägplan. 

 

2.2. Bakgrund och ändamål 

Väg 136 mellan Rälla och Ekerum är en del av väg 136 som går från söder till norr över hela 

Öland. 

Aktuellt projekt mellan Rälla och Ekerum ingår som en del i en översyn och standardhöjning 

för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på hela sträckan mellan Algutsrum 

och Borgholm samt att främja pendlings- och kollektivtrafiken, se Figur 2. 

 

Figur 2 Väg 136 sträckan Algutsrum - Borgholm. Aktuell sträcka Rälla - Ekerum ingår som en del i en 

större översyn av väg 136.  

966 
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Ombyggnadssträckan mellan Rälla och Ekerum är cirka 1 km lång och är en del av ett viktigt 

pendlingsstråk mellan Borgholm och Kalmar. Trafik under året är starkt präglad av 

bilturismen med toppar under sommarmånaderna och vissa helger, som t ex Skördefesten. 

Även cykeltrafiken ökar på sommarhalvåret och då finns också många fordon från 

lantbruket som kör långsamt. 

Projektets ändamål är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för både 

motorfordon och oskyddade trafikanter på sträckan mellan Rälla och Ekerum genom bland 

annat korsningsåtgärder, uppsättande av sidoräcken, åtgärder för gång- och cykeltrafik och 

bullerskyddsåtgärder. 

2.3. Tidigare utredningar och beslut 

2.3.1. Förstudie 

En förstudie för väg 136 delen Algutsrum – Borgholm togs fram 2007. Syftet med förstudien 

var att: belysa befintliga förhållanden, beskriva trafikproblemen längs med vägsträckan, 

göra en indelning i karaktäristiska vägavsnitt samt ge olika förslag till hur problemen kan 

lösas. 

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

Förstudien utgjorde underlag för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. I juni 

2007 tog Länsstyrelsen beslut om att vägprojektet, på delsträckan mellan Stora Rör och 

Rälla, var av sådan art att det inte antas medföra betydande miljöpåverkan medan 

delsträckan mellan Rälla och Borgholm beslutades vara av sådan art att det kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan. 

2.3.2. Teknisk utredning 

En teknisk utredning för väg 136, delen Rälla – Borgholm togs fram 2013. Som en del av den 

tekniska utredningen studerades möjligheten att förbättra befintlig korsning väg 136 med 

väg 966 (Högsrumsvägen). Samtidigt studerades lämpliga åtgärder på anslutande 

delsträckor av väg 136 norr och söder om korsningen, mellan Isgärde och Borgholm.  

Tre alternativa lägen för en cirkulationsplats i Rälla har utretts i samband med att den 

tekniska utredningen togs fram, se Figur 3. Lägena benämndes Alternativ syd, mitt och norr. 

Det sydliga alternativet innebar en cirkulationsplats i ett läge omedelbart söder om ICA-

affären i Rälla, det mittersta alternativet innebar en cirkulationsplats i befintlig korsning 

mellan vägarna 136 och 966 medan det norra alternativet innebar en cirkulationsplats i ett 

läge norr om befintlig korsning. Vid denna tidpunkt förordades, utifrån den kunskap som då 

fanns, att en cirkulationsplats skulle byggas i det södra läget. 
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Figur 3 De tre olika lägena för en cirkulationsplats i Rälla som utretts. 

 

2.3.3. Vägplan 

Vid samrådsmöte med Länsstyrelsen 2017-03-28 presenterades projektet med förslag på 

cirkulationsplats i den befintliga korsningen mellan väg 136 och väg 966 (Högsrumsvägen). 

Trafikverket fick acceptans för att arbeta vidare med alternativet med krav på genomförande 

av naturvärdesinventering och arkeologiska undersökningar. Efter mötet meddelade 

Länsstyrelsen att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket noterades i 

minnesanteckningarna från mötet. Därefter har projektet fått en ny inriktning vilket 

redovisas under avsnitt 4.1.2. 

2.4. Vägplanens omfattning 

Vägplanen omfattar ombyggnad av väg utmed väg 136 på en sträcka av 1 km från korsningen 

med den enskilda Paviljongsvägen ca 350 m söder om korsningen med väg 966 

(Högsrumsvägen) i Rälla fram till cirka 50 meter söder om infarten till fastigheterna på 

Rällavägen 1-7, se Figur 4.  
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Figur 4 Översiktskarta av väg 136, delen Rälla-Ekerum. 

 

Åtgärderna omfattar ombyggnad av två befintliga trevägskorsningar, i de centrala och södra 

delarna av Rälla, med separata vänstersvängsfält för de som ska svänga till vänster av väg 

136 in på de anslutande vägarna och separata vänsterpåsvängsfält för de som ska svänga till 

vänster ut på väg 136 från de anslutande vägarna.  

En planskild korsning, en separerad väg för gång- och cykeltrafik och en uppgradering av 

befintliga busshållplatser med väderskydd, plattformar och cykelställ samt en parkering för 

bilpendlare i Rälla ingår också. Räcken och bullerplank i erforderlig omfattning ingår i 

vägplanen.  

Det som omfattas av vägplanen är de allmänna väganläggningarna, det vill säga vägar med 

statlig väghållare. Förutom vägarna, och deras sidoområden med slänter och diken, ingår 

brokonstruktionen, vägutrustning (såsom räcken, vägmärken och belysning), pumpstation 

samt vägnära bullerskyddsåtgärder i väganläggningen.  

Enskilda vägar, fastighetsutfarter samt vägar på allmän-plats-mark inom detaljplaner som 

byggs om eller får ändrade eller stängda anslutningar mot väg 136 ingår inte i vägplanen. 

Föreslagna åtgärder för dessa anläggningar hanteras med en separat lantmäteriförrättning.  
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På sträckan behöver en enskild väganslutning för Rälla Strandväg stängas och i stället 

anslutas via enskild väg Paviljongsvägen mot väg 136. En bostadsutfart och en anslutande 

skogsväg behöver byggas om.  

På sträckan från korsningen med Paviljongsvägen föreslås hastigheten bli 60 km/h fram till 

sträcka med befintlig hastighet 80/90 km/h.  

2.5. Projektmål 

Målsättningen vid investering ska vara att den sker på ett effektivt, miljömässigt och 

arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Enkla och standardiserade lösningar kan väljas när de 

uppfyller efterfrågad funktion. Målsättningen för den färdiga anläggningen är att underhåll 

kan utföras på ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt.  

Projektmålen för Väg 136, delen Rälla-Ekerum är: 

• Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten både för motortrafik och 

oskyddade trafikanter.  

• Minska restiden för att främja arbetspendling och näringslivsutveckling. 

• Skapa ett trafiksäkert, attraktivt och sammanhängande nät för gång- och cykeltrafik 

längs väg 136. 

• Skapa förutsättningar för attraktivare kollektivtrafik Kalmar-Borgholm. 

• Värna om befintliga natur- och kulturmiljövärden samt landskapets visuella 

kvaliteter. 

2.6. Transportpolitiska mål 

År 2009 antog riksdagen nya transportpolitiska mål, ”Mål för framtidens resor och 

transporter, proposition 2008/09:93”. Det övergripande målet för svensk transportpolitik 

är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-

försörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet stöds av ett 

funktionsmål och ett hänsynsmål. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot allas transportbehov oavsett könsidentitet. 

Hänsynsmålet1 handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra 

 
1 Hänsynsmålets formulering samt den sista preciseringen av hänsynsmålet justerades i 
samband med att budgetpropositionen (2012/13:1) antogs av riksdagen. Justeringen 
gjordes som en anpassning till de förändrade begreppen inom målstrukturen för 
miljöpolitiken. 
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till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra 

till ökad hälsa. 

2.7. Miljökvalitetsmål 

De svenska miljömålen finns definierade i proposition 2009/10:155 ”Svenska miljömål - för 

ett effektivare miljöarbete”. Det övergripande miljöpolitiska målet, Generationsmålet, är att 

till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 

orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet visar 

riktningen för vad som måste göras inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. 

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.  

Riksdagen har med utgångspunkt i detta antagit 16 miljökvalitetsmål som är formulerade 

utifrån den miljöpåverkan naturen antas tåla och som definierar det tillstånd för miljön som 

miljöarbetet ska sikta mot. Miljökvalitetsmålen är en grundläggande utgångspunkt för 

miljöarbetet på nationell, regional och lokal nivå.  
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3. Förutsättningar 

3.1. Vägens funktion och standard 

Väg 136 är av riksintresse för kommunikation och är av särskild betydelse för regional och 

interregional trafik. Vägen är även en av Kalmar läns viktigaste turistvägar. 

Väg 136 mellan Rälla och Ekerum och är idag en cirka 9,5 meter bred tvåfältsväg. 

Ombyggnadssträckan är cirka 1 km lång och saknar mittseparering. Hastigheten på sträckan 

varierar från 40 km/h vid korsningen med väg 966 (Högsrumsvägen) i Rälla, via 60 km/h 

söder och norr om korsningen till 90 km/h där bebyggelsen slutar i norr fram till Ekerum. 

Sommartid sänks hastigheten i norr från 90 till 80 km/h. 

Längs sträckan ansluter väg 966 (Högsrumsvägen) i Rälla samt de mindre enskilda vägarna 

Paviljongsvägen och Rälla strandväg (Kustvägen). Utmed bebyggelsen i Rälla finns ett drygt 

10-tal direktanslutningar till fastigheter. 

3.2. Trafik och användargrupper 

3.2.1. Trafik och motortrafik 

Trafiksituationen på Öland är mycket speciell med stora variationer på trafikmängder 

beroende på årstid. Sommartid kan trafikmängden öka upp till tre gånger av 

årsmedeldygntrafiken, se Figur 5.  

 

Figur 5 Teoretiskt medeldygnsflöde för punkt på väg 136 söder om korsning med väg 966 

(Vägtrafikflödeskartan). 
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Kapaciteten för vad vägen, med nuvarande utformning, klarar av överskrids därmed och 

resultatet är att köer bildas. Situationen sommartid då fordon som ska svänga vänster inte 

har möjlighet att svänga, på grund av den mötande trafiken, fortplantas bakåt i 

trafiksystemet med långa köer som följd. 

Trafiksituationen sommartid medför också att det är svårt att ta sig in och ut från 

anslutande vägar vilket leder till att det bildas köer även från de mindre anslutande vägarna. 

Det stora antalet anslutningar utmed sträckan bidrar till att förvärra detta problem 

ytterligare. 

Under höst, vinter och vår fungerar den nuvarande vägen tillfredsställande avseende 

kapaciteten både på vägen och för anslutande vägar eftersom trafikflödet är lägre.  

Uppmätt trafikflöde 2018 på aktuell sträcka av väg 136 varierar mellan 7 040 fordon per 

årsmedeldygn söder om korsningen mellan väg 136 och väg 966 till 6 260 fordon per 

årsmedeldygn norr om korsningen, se Figur 6. Andelen tung trafik är nio till tio procent av 

årsmedeldygnstrafiken. 

Trafikflödet på väg 966 (Högsrumsvägen) var 730 fordon per årsmedeldygn vid mätning 

2012 varav 5 procent var tung trafik.  

På västra sidan av väg 136 finns skogs- och jordbruksmark. Markägarna har idag tillgång till 

sin mark via plankorsningar med väg 136 samt genom det lokala vägnätet.  
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Figur 6 Mätpunkter från Vägtrafikflödeskartan 

 

Tabell 1 Data från Vägtrafikflödeskartan 

Mätpunkt/År 
Årsmedeldygnstrafik, ÅDT 

Andel tung 

trafik Fordon Personbil Lastbilar 

Väg 136 (Syd)/2014 6490 6060 430 7% 

Väg 136 (Norr)/2014 5650 5210 440 9% 

Väg 966, Högsrumsvägen/2012 730 695 35 5% 

 

Dimensionerande årsmedeldygnstrafik, ÅDT-Dim är beräknat till knappt 6 600 

fordon/dygn varav 9 procent tung trafik för norra sträckan och knappt 7 600 och 7 procent 

för södra för prognosår 2041, som är 20 år efter beräknad trafikstart. 

Uppräkningsparametrarna är hämtade från Trafikverkets prognoser och är uppdelade på 

län och olika fordon, personbilar och lastbilar2. 

 
2 
https://www.trafikverket.se/contentassets/affb19b7f99e4c93a3dbe113e62aa198/trafikupprak
ningstal_vaganalyser_eva_och_manuella_berakningar_180401.pdf 
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3.2.2. Kollektivtrafik 

För kollektivtrafiken inom området för vägplanen ansvarar Kalmar läns trafik. Det finns två 

busslinjer som går igenom Rälla. Linje 101 och linje 108 har dubbelsidig hållplats vid Rälla 

och linje 101 har även dubbelsidig hållplats vid Ekerum. Linje 101 har som mest en turtäthet 

på 38 turer per dag (måndag-fredag) med halvtimmes trafik på för- och eftermiddagen. Det 

kör något färre turer på lördagar och söndagar/helgdagar. Linje 108 har bara 3 turer per 

dag, vardagar. Linje 108 har inga avgångar lördagar och söndagar/helger. 

Tabell 2 Påstigande vid räkningar under 2012, totalt båda riktningarna, Medelantal påstigande per 

dag. 

Hållplatsnummer Hållplatsnamn  Mars Juli September Oktober 

13 015 Rälla 30,4 25,1 27,5 31,0 

 

3.2.3. Gång- och cykeltrafik 

Vägsträckan saknar till stora delar möjligheter för gående och cyklister att färdas vid sidan 

av vägen och de är istället hänvisade till att nyttja den cirka 1 meter breda vägrenen som 

finns på väg 136. För de gående finns dock en kortare sträcka, söder om väg 966 på östra 

sidan, som är avskild från övrig trafik. På väg 966 finns gång- och cykelbana avskild med så 

kallade GCM-stöd. Övergångsställe finns i anslutning till busshållplatserna på väg 136.  

Några mätningar för gång- och cykeltrafik finns inte tillgängliga för trafiken utmed väg 136.  

3.2.4. Olycksstatistik 

Under en tioårsperiod (2009–2018) har totalt fem polis- och/eller sjukvårdsrapporterade 

olyckor längs med aktuell sträcka av väg 136 registrerats i Strada (informationssystem för 

olyckor och skador i trafiken). Ingen olycka med döda eller allvarligt skadade har 

registrerats längs sträckan, se Figur 7.  

 

Figur 7 Olycksdata, utdrag ur STRADA för åren 2009-2018. 

 

S = Singel motorfordon 

U = Upphinnande motorfordon 

K = Korsande motorfordon 
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3.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Rälla har idag ca 400 fasta innevånare. Det finns en livsmedelsbutik (ICA) och ett flertal 

näringsidkare som är kopplade till besöksnäringen som boende (B&B), restaurang och 

mikrobryggeri.  

Förskola och skola finns i Rälla. Skolan har ca 60 elever, räknat från förskoleklass och upp 

till årskurs fem. 

Borgholms kommun planerar för en utveckling av Rälla med omnejd och har tagit fram en 

fördjupad översiktsplan för Rälla, Stora Rör och Ekerum med riktlinjer för den framtida 

markanvändningen och bebyggelseutvecklingen i området. 

Rälla strandväg ansluter till området för detaljplan ”Järnnian” inne på Ekerums 

golfanläggning.  

3.3.1. Kommunala planer 

Översiktsplaner 

Översiktsplanen visar hur utvecklingen av kommunen ska ske på lång sikt och omfattar hela 

Borgholm kommuns yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör visioner för 

framtiden. Översiktsplanen för Borgholms kommun är antagen 2002 och beskriver som 

övergripande mål för kommunikationer bland annat att vägar, sjöfart och 

telekommunikationer ska utvecklas så att invånarnas och näringslivets behov av goda 

kommunikationer tillgodoses. Transporterna ska vara väl samordnade och ska i framtiden 

stimulera möjligheterna att cykla, samåka och åka kollektivt. Kommunen ska utveckla och 

främja distansarbete och handel med lokalt tillverkade varor.  

En fördjupad Översiktsplan för området Rälla-Stora Rör & Ekerum antogs 2011 och ska vara 

en vägledning till kommande exploatering under en tidsperiod upp till 25 - 30 år och ligga 

till grund för kommande detaljplaneläggning. Vid en maximal utbyggnad av samtliga 

föreslagna områden medges över 700 nya bostäder. 

Vägprojektet bedöms överensstämma med både översiktsplanen och den fördjupade 

översiktsplanen. 

Detaljplaner 

Det finns tre byggnadsplaner i Rälla samt en detaljplan väster om Rälla som direkt eller 

indirekt berörs av vägprojektet, se Figur 8. Dessa planer är: 

• 08-HGR-515 (Byggnadsplan fastställd 1980-03-04) 

• 08-HGR-359 (Byggnadsplan fastställd 1964-07-24) 

• 08-HGR-286 (Byggnadsplan fastställd 1952-04-05) 

• 0885-P459 ”Järnnian” (Detaljplan fastställd 2016-07-21) 

I kapitel 10.2 beskrivs närmare hur detaljplanerna berörs av vägprojektet.  
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Figur 8 Detaljplaner i Rälla längs med och i närheten av väg 136. Aktuella åtgärder visas med blå linje. 

 

3.4. Landskapet och staden 

Vid en utzoomning över utredningsområdet blir det tydligt att Rälla ligger i brytpunkten 

mellan två områden med olika karaktärer, se Figur 9. I söder breder ett större område med 

tallskog ut sig för att sedan övergå till växelvis åkermark och tomtbebyggelse, med inslag av 

ädellövskogsmiljöer. Norr om Rälla domineras landskapet av öppna odlingsmarker med 

Ekerums golfbana på västra sidan. Det öppna landskapet övergår norr om 

utredningsområdet till busk- och trädbevuxna betesmarker. Barrskogen är belägen på 

isälvsediment medan odlingsmarken i huvudsak är belägen på lerig morän. Marknivåerna 

varierar huvudsakligen inom intervallet +39 till +43 meter över havet. 
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Figur 9 Landskapskaraktär i området vid Rälla och Ekerum. Aktuell vägsträcka är markerad med blått 

streck. 

Landskapsbilden utgör den visuella upplevelsen i ett område och uppstår i relation mellan 

människan och hur hon uppfattar landskapet.  

Trafikanternas upplevelse blir varierat när landskapet växelvis är slutet och öppet. I det 

öppna odlingslandskapet bjuds de på långa utblickar medan de i bjuds på en mer småskalig 

upplevelse vid passagen av Rälla där vägen kantas av hus, stenmurar och syrenhäckar.  

Vägprofilen ligger nära omgivande mark vilket gör att vägens synlighet i det öppna 

landskapet är måttlig.  
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Figur 10 Vägmiljön i Rälla med busshållplatser och övergångställe. (februari 2017) 

 

 

Figur 11 Trafikanternas perspektiv vid passage förbi Rälla. (februari 2017) 

 

I vägkanterna växer det bitvis kvävegynnade gräs men på flera partier finns, enligt utförd 

naturvärdesinventering 2016, en rikedom på blommande ängsväxter som t ex stor blåklocka 

och brudbröd, vilket bidrar till ett rikt insektsliv.  
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3.5. Miljö och hälsa  

3.5.1. Naturmiljö 

Inom utredningsområdet finns inga riksintressen för Naturmiljö eller Natura 2000-

områden.  

Den västra delen av utredningsområdet gränsar mot ett skogsområde där det pågår ett 

arbete med att bilda ett nytt naturreservat i Rällaskogen. Länsstyrelsen har påbörjat arbetet 

med att bilda naturreservatet vilket kommer sträcka sig från norr om Stora Rör upp till 

Halltorps hage, se Figur 12. 

 

Figur 12 Förslag till naturreservat för Rällaskogen. (Länsstyrelsen i Kalmar län). 

 

Inom utredningsområdet finns ett antal naturmiljöer som är värdefulla ur ett mer lokalt 

perspektiv, genom att de skapar variation och mångfald i landskapet. Några objekt hyser 

också högre naturvärden, inte minst lokaler med äldre ädellövträd, varför 

naturvärdesinventeringar av området har utförts.  

En naturvärdesinventering av en korridor längs väg 136 för hela sträckan Rälla-Ekerum 

genomfördes i juni 2016. Inom inventeringsområdet identifierades 19 stycken 

naturvärdesobjekt varav 13 objekt ligger inom nu gällande utredningsområde. Fyra av dessa 

bedömdes tillhöra naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde), tre har bedömts tillhöra 

naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), tre har bedömts tillhöra naturvärdesklass 3 (påtagligt 

naturvärde), tre har bedömts tillhöra naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). De objekt som 

tillhör klass 1 har fått denna klassning huvudsakligen beroende på de mycket gamla och 

grova träd som finns i eller utgör objektet, och de övriga naturvärden som är kopplade till 

sådana träd, se Figur 28. 

Klass 1-områdena väster om korsningen mellan väg 136 och väg 966, kring ICA-affären i 

Rälla bedömdes inför fortsatt exploateringsarbete i behov av ytterligare inventering vilket 
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genomfördes under juni 2017. Naturvärdesinventeringen har därefter kompletterats vid 

ytterligare två tillfällen, i juli 2017 samt i juni 2018, i samband med att vägprojektet har 

utökats söderut. Vid den kompletterande inventeringen identifierades 13 naturvärdesobjekt 

varav ett bedömts tillhöra naturvärdesklass 1, ett objekt tillhöra naturvärdesklass 2, åtta 

objekt tillhöra naturvärdesklass 3 samt tre objekt tillhöra naturvärdesklass 4. Objekten som 

tillhör naturvärdesklass 1 och 2 är i stort samma områden med gamla grova träd som 

identifierats vid inventeringen 2016, se Figur 28. 

Ett tiotal områden omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 11 § 

miljöbalken. Biotoperna består av diken, stenrösen och stenmurar i jordbruksmark samt en 

allé, se Figur 29. 

3.5.2. Kulturmiljö 

Orten Rälla ligger i Högsrums socken, vars medeltida kyrka i sina äldsta delar uppfördes i 

början av 1100-talet. I skriftliga källor nämns dock Högsrums socken första gången omkring 

år 1320. Högsrums socken ligger söder om Borgholm på Ölands västkust. Här finns Ölands 

högsta punkt, 55 meter över havet, vilket återspeglas i sockennamnet. 

Inga riksintressen för kulturmiljövården, inga regionala eller lokala intressen för 

kulturmiljövården eller byggnadsminnen är belägna inom utredningsområdet. 

Under år 2012 genomfördes en kulturhistorisk förstudie, motsvarande en arkeologisk 

utredning etapp 1, längs vägsträckningen. Därefter har arkeologisk utredning steg 2 utförts 

under 2017 och kompletterats 2018. Resultatet från dessa visar att det i område B, som 

ligger intill golfbanan, påträffades lagskyddad fornlämning i form av ett flertal anläggningar 

dolda under mark. Området ansluter direkt till den kända fornlämningen RAÄ 124:1 

(boplats). Dessutom finns ett vägmärke (milstolpe) på östra kanten av väg 136 strax norr om 

korsningen med väg 966, se Figur 30.  

En kulturarvsanalys av området har genomförts. De många stenmurarna i området utgör en 

utmaning i projektet då dessa bör bevaras. Generellt gäller att man ur kulturhistorisk 

synvinkel ska minimera skadorna på dessa murar. Den mest påtagliga muren ligger vid 

entrén mot Rälla gård väster om väg 136. Närmast väg 136 är dock grindstolpar och muren 

sentida och delvis sammanfogad med cement varför dess kulturhistoriska värde bedöms 

vara lågt. 

3.5.3. Rekreation och friluftsliv 

Hela Öland utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Inom 

området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 

beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 

miljön. 

Det förekommer mindre frilufts- och rekreationsvärden kopplade till lokalvägar, gång- och 

cykelvägar samt skogsmarker som utgör lokala strövområden. I skogsområdet Rällaskogen, 

väster om väg 136, finns grusvägar och stigar som används för promenader, motion, cykling 

och ridning. Även svamp- och bärplockning förekommer i området. Vid Ekerum finns 

badplats, golfbana samt flera andra aktiviteter. 
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3.5.4. Befolkning och människors hälsa  

För vägtrafikbuller har det genomförts beräkningar för ekvivalent och maximal ljudnivå. 

Ekvivalent ljudnivå är medelljudet över en viss angiven tid. Maximal ljudnivå är det högsta 

ljud som förekommer vid passage av ett enstaka fordon. För nollalternativet år 2041 

beräknas 7 bostäder exponeras för ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå och/eller 70 

dBA maximal ljudnivå vid fasad. 

3.5.5. Ytvatten 

Befintlig väg 136 följer i stort en ytvattendelare (Landborgen) varför inga större ytvattendrag 

förekommer utan endast mindre diken. Det finns inga kända markavvattningsföretag som 

berörs. 

Det dagvatten som avrinner från vägen kommer efter infiltration till grundvattnet slutligen 

att hamna i ytvattenförekomsten M n Kalmarsunds utsjövatten. Avståndet mellan väg 136 

och Kalmarsund är ca 1,3 km. 

3.5.6. Geologi och hydrogeologi 

Jordarterna i området består till största delen av isälvsavlagringar och svallsand (Figur 13). 

Sand- och grusavlagringarna vid Rälla utgör den sydligaste delen av isälvsavlagringen 

Högsbyåsen. Avlagringen är ett delta som avsatts ovanpå den branta sluttning som löper 

parallellt med Ölands västra kust (Västra landborgen). Sedimentmäktigheten är därför 

större i den västra delen jämfört med den östra. Jorddjupet varierar mellan 0 och 30 meter 

och i de västra delarna finns ett stort sammanhängande område med över 15 meter 

mäktighet. Delarna avgränsas i väster av en brant sluttning. 

Jordlagren, närmast väg 136, utgörs huvudsakligen av ca 0,3 – 0,4 meter mullhaltig ytjord 

(vegetationsskikt) som antingen direkt eller via högst ca 1 - 2 meter sand och/eller morän 

vilar på berg. Enstaka undersökningspunkter visar på att jordmäktigheten (både sand och 

morän) ökar västerut, vid undersökningarna högst ca 6 meter. Sanden har ett varierande 

innehåll av finmaterial, lera och silt och moränen utgörs huvudsakligen av lerig morän eller 

lermorän. 

Berggrunden i området består i öster, vid landborgskanten, av tunna lager med kalksten 

ovanpå alunskiffer och lerskiffer. Väster om landsborgskanten består berggrunden av 

lerskiffer. 

Grundvattenmätningar är utförda i 11 grundvattenrör och 7 brunnar. Grundvattennivåerna 

varierar med topografin och ligger generellt cirka 2 till 3 meter under markytan för 

delsträckan söder om väg 966. En tydlig hydraulisk gradient uppvisas i området från öst till 

väst vilket också följer topografin för området. För delsträckan norr om väg 966 ligger 

grundvattennivån cirka 1 till 2 meter under markytan. 



25 

 

Figur 13 Jordartskarta, SGU. Aktuell vägsträcka visas med streckad svart linje. 

 

3.5.7. Naturresurser och markanvändning 

Sydost om planerade vägåtgärder ligger Rälla Tall-fältets vattenskyddsområde, se Figur 14. 

Gällande vattenskyddsområde fastställdes 1982. Planerade vägåtgärder för väg 136, delen 

Rälla-Ekerum ligger cirka 400 meter utanför den yttre skyddszonen för vattentäkten. 

(Länsstyrelsen i Kalmar län, 1982). Normalt tar Rälla sitt vatten från Köpingsviks vattenverk 

utanför Borgholm men under sommarmånaderna, då vattenproduktionen behöver 

förstärkas, tas även vatten från grundvattentäkten i Rälla. 

Borgholms Energi har påbörjat ett arbete med att uppdatera vattenskyddsområdet och 

föreskrifterna. Enligt de strömningsbilder som tagits fram i arbetet med det nya 

vattenskyddsområdet är strömningsriktningen för grundvattnet i området där 

vägåtgärderna planeras i riktning från väg 136 mot väster dvs bort från 

vattenskyddsområdet och dess inre skyddszon, se Figur 15.  

I arbetet med nya föreskrifter för vattenskyddsområdet har primär och sekundär skyddszon 

ritats ut. Den primära skyddszonen ska fungera som en buffert för akuta föroreningar. 

Uppehållstid för grundvattentransport ska vara minst 100 dagar från uttagsbrunnar till yttre 

gräns. För den sekundära zonen ska uppehållstid för grundvattentransport vara minst 1 år 

från uttagsbrunnar till yttre gräns. Skyddszonerna ger tidsmarginaler för att skapa 

handlingsutrymme vid en olycka Aktuella vägåtgärder ligger utanför den föreslagna nya 

sekundära skyddszonen. 
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Figur 14 Vattenskyddsområdet Rälla Tallfältet, fastställt 1982. Aktuell vägsträcka visas med streckad 

svart linje. 

 

 

Figur 15 Grundvattnets strömningsförhållande 2013-07-31. Aktuell vägsträcka visas med streckad 

svart linje överst i bild. (källa: Förslag till skyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde, Borgholms 

Energi 2013) 

 

Rälla-Tallfältet 
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Inom området finns två registrerade grundvattenförekomster med Miljökvalitetsnorm 

(MKN), se Figur 16. Den geometriska noggrannheten på magasinens avgränsning är 

översiktlig. Rälla ligger strax norr om isälvsavlagringen ”Rällaformationen”. Under hela 

området ligger den sedimentära bergförekomsten ”Västra Ölands kalkberg” vilken sträcker 

sig över hela Öland. Enligt den senaste klassningen har båda grundvattenförekomsterna god 

kemisk grundvattenstatus men otillfredsställande kvantitativ status, se Länsstyrelsens 

beslut godkännande av MKB, daterat 2019-12-17, flik 5. Enligt VattenInformationsSystem 

Sverige (VISS) finns risk att god kvantitativ status inte uppnås år 2021 för båda 

förekomsterna eftersom de finns inom ett område med låg årsnederbörd. Låga 

grundvattennivåer och vattenbrist kan uppstå i såväl allmänna som enskilda vattentäkter 

vid längre och sammanhängande perioder med nederbördsunderskott. (VISS 2018).  

Enligt undersökningar av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU (2018) finns störst 

förutsättningar för grundvattenuttag i Rällaformationens östra delar, öster om väg 136, i 

området för befintlig vattentäkt. Väster om väg 136 finns mäktiga (15–30 m) i huvudsak 

torra sand- och grusavlagringar. Detta område bedöms dock ha små uttagsmöjligheter då 

tillrinningen är liten och sanden genomsläpplig samt då det inte finns någon barriär som 

håller kvar vattnet. Det verkar som att det mesta av detta rinner ut vid de västra delarna av 

sand- och grusavlagringarna. Även om det finns goda möjligheter för konstgjord 

grundvattenbildning i området är troligen lagringsmöjligheterna begränsade i området. 

 

Figur 16 Grundvattenförekomsterna Rällaformationen och Västra Ölands kalkberg (VISS). Aktuell 

vägsträcka visas med streckad svart linje. 

 

3.5.8. Risk och säkerhet  

Väg 136 är rekommenderad transportväg för farligt gods. Då det saknas mittseparering och 

det finns ett flertal anslutningar och korsningar är olycksrisken idag förhöjd längs sträckan. 

Rällaformationen 

Västra Ölands kalkberg 
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3.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

3.6.1. Geoteknik 

De geotekniska grundläggningsförutsättningarna bedöms huvudsakligen vara goda längs 

hela den undersökta sträckan. Samtliga planerade konstruktioner bedöms kunna utföras på 

konventionellt sätt utan specifika förstärkningsåtgärder efter utskiftning av befintlig 

mullhaltig ytjord (vegetationsskikt).  

3.6.2. Hydrogeologi  

Vid hög grundvattennivå ligger dräneringsnivå för bron över ny gång- och cykelväg under 

grundvattenytan. Byggkonstruktion under grundvattenytan innebär inläckage av 

grundvatten medförande behov av dränering. Inläckaget förväntas vid hög grundvattennivå 

ligga i storleksordningen 1 l/s. Inläckande grundvatten kan hanteras genom dränering och 

bortpumpning av vattnet. 

Grundvattenbortledningen innebär att grundvattennivån i närområdet permanent sjunker. 

Brokonstruktionen erfordrar en maximal grundvattensänkning vid broläget på cirka 4,1 

meter i driftskedet och cirka 5,1 meter i byggskedet. Grundvattensänkningen minskar med 

avståndet från schakten baserat på de mätningar och beräkningar som utförts. Under 

byggskedet bedöms grundvattensänkningen som mest nå ca 140 meter ut från schaktet men 

formen på influensområdet är osäkert. 

3.6.3. Ledningar och fartkameror (ATK) 

Det finns både längsgående ledningar och kablar utmed väg 136 och ledningar och kablar 

som korsar vägen. Samtliga ledningar är markförlagda, förutom en elledning som korsar väg 

136 i den södra delen av projektet. Vidare finns ett antal el- och telestolpar i trä som står 

inom vägområdet. Nedan redovisas översiktligt de ledningar och kablar som särskilt måste 

beaktas vid om- och tillbyggnaden av vägen och som kommer att hanteras i det fortsatta 

projekteringsarbetet. Samråd kommer att föras med berörda ledningsägare om vilka 

åtgärder som är lämpliga för omläggning och omkoppling av ledningarna. 

I Rälla finns en fartkamera med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) placerad söder 

om korsningen mellan väg 136 och väg 966 (Högsrumsvägen). Kameran är Trafikverkets. 

• VA-ledningar (vatten, spillvatten och dagvatten), längs med vägen och korsande av 

vägen: Borgholms Energi AB 

• Telekablar, längs med vägen och korsande av vägen: Skanova 

• Elkablar och ledning i luft, längs med vägen och korsande av vägen: E.ON 

• Belysning, längs med väg 136, väg 966 och i korsningen för den enskilda 

Paviljongsvägen: Trafikverket, Borgholms kommun och vägsamfällighet 
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4. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

4.1. Val av lokalisering 

4.1.1. Studerade alternativ 

Några lokaliseringsalternativ för sträckningen av väg 136 förbi Rälla har inte utretts på 

grund av att ombyggnad av väg 136 ska ske i befintlig sträckning. Ett av projektmålen är att 

vägen ska förbli, både avseende lokalisering och utformning, anpassad till befintliga natur- 

och kulturvärden. 

Det har utretts fem olika alternativ för ombyggnaden av väg 136, varav tre alternativ är med 

korsningsutformning med en cirkulationsplats och två alternativ är med två trevägsskäl. För 

samtliga alternativ skiljer sig placering samt utformning och standard av korsningarna och 

utformningen av väg 136 åt men lokaliseringen av huvudsträckan för väg 136 är densamma, 

se även rubrik 4.2 Val av utformning. 

Alternativ 1: Cirkulationsplats med fyra anslutande vägar i befintlig korsning mellan väg 136 

och väg 966 (Högsrumsvägen), se Figur 17. 

Bortvalt alternativ som förkastas på grund av en mycket dålig anpassning till befintliga 

värden och kvalitéer i form av mycket stort intrång i naturmiljö och landskapsbild som 

framför allt anslutningen av Rälla strandväg till cirkulationsplatsen skulle medföra. 

 

Figur 17 Förkastat alternativ 1: Cirkulationsplats med fyra anslutande vägar i befintlig korsning.  

 

Alternativ 2: Cirkulationsplats med tre anslutande vägar i befintlig korsning mellan väg 136 

och väg 966 kombinerad med separat trevägskäl för Rälla strandväg, Figur 18. 

Bortvalt alternativ som förkastas på grund av en dålig anpassning till befintliga värden och 

kvalitéer och en lägre förbättring i framkomlighet och effekter i korsning för kombinationen 

av cirkulationsplats och trevägskäl i förhållande till kostnad och omgivningspåverkan. 
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Figur 18 Förkastat alternativ 2: Cirkulationsplats med tre anslutande vägar i befintlig korsning med 

separat trevägskäl för Rälla strandväg. 

 

Alternativ 3: Cirkulationsplats med fyra anslutande vägar vid Rälla strandväg, se Figur 19. 

Bortvalt alternativ som förkastas på grund av en mycket dålig anpassning till befintliga 

värden och kvalitéer bland annat i form av stora intrång i höga naturvärden och en stor 

omgivningspåverkan i Rälla samhälle med inlösen av 2-3 bostadsfastigheter. 

 

Figur 19 Förkastat alternativ 3: Cirkulationsplats med fyra anslutande vägar vid Rälla strandväg. 

 

Gemensamt för alternativen 1 – 3 är att omedelbart norr om befintlig korsning mellan väg 

136 och väg 966 (Högsrumsvägen) skulle väg 136 byggas om till mötesfri väg med mitträcke 

och hastigheten 100 km/h. 

Alternativ 4: Två trevägskäl med möjlig planskild gång- och cykelpassage i tre olika 

delalternativ, 4A, 4B och 4C: 

Delalternativ 4A: Två trevägskorsningar med Rälla strandväg och väg 966 (Högsrumsvägen) 

och med en gång- och cykelport under väg 136 mellan de två korsningarna, se Figur 20. 

Bortvalt alternativ som förkastas på grund av att de två korsningarna kommer nära 

varandra vilket medför att det inte finns plats för vänsterpåsvängsfält på väg 136 där 

utsvängande trafik från sidovägarna kan vävas samman med trafiken på väg 136. Även stor 
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risk att gång- och cykelporten inte kommer att utnyttjas då det blir närmare att gena över 

väg 136 till busshållplatserna vilket är sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

Figur 20 Förkastat delalternativ 4A: Två trevägskorsningar med Rälla strandväg och väg 966 samt 

gång- och cykelport under väg 136. 

 

Delalternativ 4B: Två trevägskorsningar med Rälla strandväg och väg 966 (Högsrumsvägen) 

och med en gång- och cykelpassage i plan med väg 136 mellan de två korsningarna, se Figur 

21.  

Bortvalt alternativ som förkastas på grund av att de två korsningarna kommer nära 

varandra vilket medför att det inte finns plats för vänsterpåsvängsfält på väg 136 där 

utsvängande trafik från sidovägarna kan vävas samman med trafiken på väg 136. Gång- och 

cykelpassagen i plan blir inte tillräckligt trafiksäker för gående och cyklande. 

 

Figur 21 Förkastat delalternativ 4B: Två trevägskorsningar med Rälla strandväg och väg 966 samt 

gång- och cykelpassage i plan. 
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Delalternativ 4C: Två trevägskorsningar, med Paviljongsvägen och väg 966 

(Högsrumsvägen), och med en gång- och cykelport under väg 136 mellan de två 

korsningarna, se Figur 22. 

Alternativet innebär att tillräckligt avstånd erhålls mellan de två korsningarna för att medge 

plats för vänsterpåsvängsfält norrut från korsningen med paviljongsvägen och söderut från 

korsningen med Högsrumsvägen. Detta medför bra framkomlighet för trafiken på väg 136 

och för den trafik som svänger ut på väg 136 från anslutningsvägarna. Vidare blir det en 

säker korsning för gång- och cykeltrafiken med planskild passage under väg 136. Eftersom 

busshållplatserna utmed väg 136 kan placeras på annat sätt än i det förkastade alternativ 4A 

och gång- och cykelvägen byggs vidare söderut mot Paviljongsvägen bedöms nyttjandet av 

gång- och cykelporten bli betydligt större i alternativ 4C än i det förkastade alternativ 4A. 

Alternativ 4C har förkastats på grund av ny inriktning för projektet, se avsnitt 4.1.2. 

Gemensamt för delalternativen 4A – 4C är att samtidigt som en annan korsningstyp valdes 

(trevägskorsningar i stället för cirkulationsplats) gjordes även en omprövning av var den 

mötesfria sektionen med mitträcke skulle börja. Beslut togs att flytta starten för den 

mötesfria sträckan till ca 350 m norr om befintlig korsning mellan väg 136 och väg 966. 

Detta innebär att även gränsen för där hastigheten 100 km/h börjar flyttas. 

4.1.2. Ny inriktning utan mittseparering 

En ny inriktning för projektet har beslutats och innebär att mittseparering med mitträcke till 

2+1-väg har förkastats på delen Rälla-Ekerum. Motivet är att finansieringen inte räcker för 

utbyggnad till 2+1-väg på alla etapperna av hela sträckan Algutsrum-Borgholm. Att bygga 

2+1-väg för delen Rälla-Ekerum ger ingen kontinuitet och det finns inga särskilda motiv till 

att nyttan skulle vara större där än på övriga delar. 

I det ursprungliga förslaget planerades för mittseparering, ett extra körfält samt 

hastighetshöjning på större delen av sträckan. Bedömningen var att hela sträckan ur 

bullersynpunkt skulle utgöra väsentlig ombyggnad. För sektion 0/600 – 1/040 utredes två 

bullerskyddsskärmar med en varierande höjd på 1,5 till 2 meter på den östra sidan av vägen. 

Med den nya inriktningen föreslås endast gång- och cykelväg för sektion 0/600 – 1/040 

vilket innebär att tidigare studerade bullerskydd inte är aktuella eftersom utbyggnad av 

gång- och cykelväg inte medför någon förändring av bullernivån jämfört med befintliga 

förhållanden, se även avsnitt 4.3.1 och 5.3.3.  

4.1.3. Valt alternativ – utbyggnadsalternativet 

Valt alternativ (5) med två trevägskorsningar, med Paviljongsvägen och väg 966, med 

vänstersvängsfält för att underlätta för de som ska svänga av väg 136 in på de anslutande 

vägarna och vänsterpåsvängsfält mellan korsningarna för att underlätta för de som ska 

svänga ut på väg 136 från de anslutande vägarna medför en förbättrad trafiksäkerhet. Vidare 

blir det en förbättrad framkomlighet för de som ska svänga ut på väg 136 samtidigt som 

framkomligheten för den stora trafiken på väg 136 inte hindras. 

Eftersom utformningen med den förbättrade trevägskorsningen mellan väg 136 och väg 966 

ger en ökad trafiksäkerhet kan samtidigt den korta sträckan som idag har hastigheten 40 

km/h genom korsningen ändras till att bli 60 km/h vilket är positivt för framkomligheten. 

Åtgärden innebär att det inom vägprojektet blir en sträcka med 60 km/h på en längd av 

cirka 900 m och därefter en sträcka med 80 km/h (90 km/h vintertid) på en längd av 100 m 
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istället för dagens indelning med tre olika hastighetsgränser 40 km/h, 60 km/h och 80 

km/h. Detta leder till en jämnare trafikrytm. 

För att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafiken föreslås en gång- och cykelväg 

utmed västra sidan av väg 136 från korsningen med Paviljongsvägen fram till Ekerum. För 

att kunna korsa väg 136 på ett trafiksäkert sätt byggs en gång- och cykelväg med en port 

under väg 136 med placering mellan de två trevägskorsningarna. De två busshållplatserna 

som idag finns utmed väg 136 flyttas något för att få bättre lägen i anslutning till den nya 

gång- och cykelporten. Förutom förbättrad trafiksäkerhet medför byggnationen av gång- och 

cykelporten att barriäreffekten från väg 136 minskar. 

Korsningen mellan Rälla strandväg och väg 136 stängs och en ny enskild väg behöver därför 

anläggas mellan Rälla strandväg och Paviljongsvägen. Sträckningen av den enskilda vägen 

fastställs ej i vägplanen men beskrivs i denna planbeskrivning eftersom det är en följd av 

åtgärderna i vägplanen. Två alternativa sträckningar har studerats, en västlig och en östlig, 

som båda ansluter till väg 136 där Paviljongsvägen idag ansluter till väg 136 där den östra 

sträckningen valts att studeras vidare.  

Den samlade bedömningen är att utbyggnaden enligt alternativ 5 bidrar positivt till ökad 

framkomlighet och trafiksäkerhet för såväl trafikanterna på väg 136 som trafiken på de 

anslutande vägarna. Samtidigt bidrar byggnation av gång- och cykelport och en gång- och 

cykelväg utmed väg 136 till höjd trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna och till att 

barriäreffekten av väg 136 minskar. Alternativet med två trevägskorsningar påverkar totalt 

sett natur- och kulturmiljön i mindre omfattning än ett alternativ med en cirkulationsplats. 

Vägprojektet medför att ett antal bostadshus kommer att bli bullerstörda. Två 

bullerskärmar, fyra fasadåtgärder och en skyddad uteplats föreslås längs 

ombyggnadssträckan inom Rälla där bullernivåerna förändras. 
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Figur 22 Översiktskarta av utbyggnadsförslaget för väg 136, delen Rälla-Ekerum. 
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4.2. Val av utformning 

Utformningen av väg 136 har delats in i följande sträckor, se även plankartor, flik 1.  

4.2.1. Delsträcka mellan trevägskorsningar, sektion 0/000 – 0/580  

På denna sträcka får vägen hastigheten 60 km/h, vilket innebär en minskning från dagens 

hastighet på 80 km/h på sträckan 0/000 – 0/100 och en höjning från dagens 40 km/h på 

sträckan 0/280 – 0/540. På sträckan 0/100 – 0/280 och 0/540 – 0/580 bibehålls 

hastigheten 60 km/h. 

Utformningen av trevägskorsningen med Paviljongsvägen görs med vänstersvängsfält för 

trafik som ska svänga av väg 136 in på den enskilda vägen. Även trevägskorsningen med väg 

966 utförs med vänstersvängsfält. Mellan de båda trevägskorsningarna anläggs vänsterpå-

svängsfält på väg 136 för trafik som ska svänga ut på väg 136 från de anslutande vägarna. 

Korsningssträckan utformas med en bredd på 3,5 meter för vänsterpåsvängsfälten medan 

genomgående körfält får en bredd av 3,25 meter. 

På sträckan mellan trevägskorsningarna anläggs en gång- och cykelport under väg 136.  

För att åtskilja mötande trafik anläggs ett mitträcke utmed vänsterpåsvängsfälten, se Figur 

23. Sidoräcken kommer att finnas dels som broräcken vid gång- och cykelporten och dels 

som avgränsning mot slänter, gång och cykelvägen och hinder inom säkerhetszonen. 

 

Figur 23 Sektion för del mellan trevägskorsningar. 

 

4.2.2. Delsträcka med tvåfältsväg, sektion 0/580 – 1/040 

På denna sträcka får vägen hastigheten 60 km/h på sträckan 0/580 – 0/910 och 80 km/h 

(90 km/h vintertid) på sträckan 0/910 – 1/040 vilket är detsamma som råder idag. 

På denna delsträcka bibehåller väg 136 samma utformning och funktion som den har idag, 

det vill säga med ett körfält i vardera riktningen, utan åtskillnad med mitträcke, med 

bredden 3,5 m. 

De fastighetsanslutningar som finns på östra sidan av väg 136 kommer att vara kvar. 

Däremot behöver en fastighetsanslutning på den västra sidan byggas om så att den får en 

bättre lutning upp mot väg 136 och en ägovägsutfart anpassas till den gång- och cykelväg 

som byggs. 

Sidoräcken kommer att finnas mot gång- och cykelvägen på västra sidan och mot hinder 

inom säkerhetszonen på östra sidan, se Figur 24. 
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Figur 24 Sektion för del av tvåfältsvägen (**Vägren inklusive sidoremsa på 0,5 m för sidoräcke.) 

 

4.2.3. Gång- och cykelväg 

Planerad gång- och cykelväg utmed västra sidan av väg 136 kommer att vara 3,0 meter bred 

och cirka 900 meter lång. I söder ansluter den till korsningen med Paviljongsvägen och i 

norr till området på fastigheten Halltorp 1:10. Norrut planeras gång- och cykelvägen 

fortsätta inom Ekerum resort. Denna delsträcka av gång- och cykelvägen kommer att byggas 

av Ekerums resort enligt avtal mellan Trafikverket och resorten. Sträckningen för gång- och 

cykelvägen utmed väg 136 medför att den blir gen och att den på sikt kopplar samman det 

planerade stråket för gång- och cykeltrafik utmed väg 136 på hela sträckan mellan 

Algutsrum och Borgholm. 

På östra sidan av väg 136 från korsningen med väg 966 och cirka 180 meter norrut samt från 

gång- och cykelanslutning vid sektion 0/830 och 120 meter norrut kommer gångtrafik 

kunna färdas på en trottoar. Trottoaren medför att gångtrafikanterna i fortsättningen inte 

behöver gå i vägrenen för att nå till exempel busshållplatser och affär. 

På första delen av vägsträckan från korsningen med Paviljongsvägen åtskiljs gång- och 

cykelvägen från väg 136 med en gräsremsa. Längre norrut kommer gång- och cykelvägen att 

behöva gå ut i en båge från väg 136 för att komma ner i höjd för att en anslutande gång- och 

cykelväg ska kunna byggas mot gång- och cykelporten under väg 136. Efter gång- och 

cykelporten kommer gång- och cykelvägen att svänga tillbaka upp mot väg 136 igen och gå 

intill vägen och åtskiljas från denna med ett sidoräcke. 

På sträckan norrut från korsningen mellan väg 136 och väg 966 fram till sektion 0/755 

kommer gång- och cykelvägen åtskiljas från vägen med ett sidoräcke. Därefter kommer 

gång- och cykelvägen gå vidare norrut åtskild från vägen med en gräsremsa fram till 

fastighetsgränsen vid sektion cirka 1/020. 

I Rälla kommer oskyddade trafikanter kunna korsa väg 136 via en gång- och cykelport under 

vägen. Gång- och cykelporten kommer att ligga i anslutning till busshållplatserna på 

sträckan mellan korsningarna för väg 136 och Paviljongsvägen respektive väg 136 och väg 

966. Se även Figur 22. 

4.2.4. Kollektivtrafikanläggning 

Väg 136 kommer att behålla sina kollektivtrafikanläggningar, en hållplats med två lägen i 

anslutningen till Rälla och väg 966, för norrgående respektive södergående trafik. Deras 

lägen kommer dock att ändras något så att de ligger bättre anpassade till den nya gång- och 

cykelporten. Hållplatserna kommer att vara försedda med väderskydd och plattform. 

Hållplatsen på den östra sidan kommer förutom anslutning via gång- och cykelväg få en 

anslutning via en gångväg och trappor. Hållplats med plattform kommer att utformas enligt 



37 

gällande krav i Kalmar länstrafiks hållplatshandbok vilket innebär en förbättring mot 

nuvarande utformning. 

4.2.5. Pendlarparkering 

I anslutning till kollektivtrafikanläggningen kommer en pendlarparkering med 12 platser att 

anläggas på den östra sidan av väg 136 inne på ICA-affärens parkering. Från 

pendlarparkeringen nås busshållplatserna via gång- och cykelväg, den östra hållplatsen nås 

även via en trappa.  

Den föreslagna placeringen av pendlarparkeringen inne på ICA-affärens parkering är en 

förändring mot den placering som föreslagits i miljökonsekvensbeskrivningen. Motivet till 

att flytta pendlarparkeringen är för att kunna bevara den ek som hade behövt avverkas på 

grund av den väganslutning som hade behövt anläggas för åtkomst av pendlarparkeringen i 

det tidigare föreslagna läget. Se även Länsstyrelsens beslut godkännande av MKB, flik 5.  

Eftersom pendlarparkeringen ingår i den statliga väganläggningen behöver den kunna nås 

via en statlig infart. För att kunna nå pendlarparkeringen samnyttjas infarten till ICA:s 

parkering för pendlarparkeringen, se Figur 25. Den yta som behövs för pendlarparkeringen 

och åtkomsten av den kommer att ingå i nytt vägområde med vägrätt, se plankarta 

101T0201.  

Figur 25 Illustration av gång- och cykelväg, ny gång- och cykelport, busshållplatser, pendlarparkering 

och lokalgata i Rälla. 
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4.2.6. Övriga vägar 

Övriga vägar inom projektet utgörs av ny anslutning av Rälla strandväg via Paviljongsvägen 

och ny lokalgata (ny sträckning av Vintervägen). Vidare behöver en bostadsfastighets-

anslutning profiljusteras och en skogsvägsanslutning byggas om för att få fullgod lutning 

mot väg 136. 

Anslutningsvägen till Rälla strandväg och lokalgatan kommer att bli 5,0 meter bred och 

utformas för 40 km/h. Utformningen av dessa vägar har valts med motivet att medföra så 

litet intrång som möjligt. 

På grund av byggnationen av ny gång- och cykelväg väster om väg 136 med anslutning mot 

planerad gång- och cykelport måste nuvarande anslutning för Rälla strandväg mot väg 136 

stängas. I stället föreslås strandvägen få en ny sträckning till Paviljongsvägen inom hag- och 

skogsmark vid den östra gränsen av bebyggelsen. Slutlig vägsträckning bestäms i senare 

lantmäteriförrättning men Trafikverket förordar en östlig sträckning vilken beskrivs i denna 

planbeskrivning. 

4.2.7. Avvattning 

Befintlig avvattning från väganläggningen sker via infiltration i vägslänterna och i släntfot 

ner i marken. Avledning till befintliga recipienter saknas eftersom det inte finns några 

vägdiken som leder vattnet till de terrängdiken som finns i området.  

Avvattningen ska i stort fungera på motsvarande sätt som idag även efter vägombyggnaden. 

Dock finns det krav på att vägdagvatten inte får släppas ut till omgivande mark varför det 

kommer att anläggas vägdiken vid vägsläntens fot för att vattnet ska kunna infiltrera där 

förutom den infiltration som sker i vägslänten. Vägdagvattnet ges även möjlighet att följa 

vägdikena, men dikena kommer normalt sett inte bli vattenförande i någon större 

utsträckning eftersom det allra mesta av vägdagvattnet infiltrerar. De vägdiken som anläggs 

utmed vägen får sina utlopp till de terrängdiken som finns i området, se även Figur 26. 

• Terrängdike i öst-västlig riktning som börjar på västra sidan av väg 136 vid sektion 

0/130. Diket är ca 320 m långt och går utmed Paviljongsvägen. Det mynnar ut i ett 

infiltrationsområde i Rällaskogen. Diket behöver underhållsrensas i sin västligaste 

del, ca 150 m. 

• Terrängdike i huvudsaklig nord-sydlig riktning som börjar på västra sidan av väg 

136 vid sektion 0/425. Diket är ca 330 m långt och mynnar i det terrängdike som 

går utmed Paviljongsvägen, se ovan. Diket behöver underhållsrensas i ett par 

kortare partier och en stensatt trumma behöver också rensas. 

• Terrängdike i öst-västlig riktning som börjar på västra sidan av väg 136 vid sektion 

0/815. Diket är ca 680 m långt och går utmed del av golfbanan på Ekerums resort. 

Det har ett utlopp till golfanläggningens dammar, men rinner också vidare västerut 

i riktning mot Kalmarsund. 

• Terrängdike, som börjar på västra sidan av väg 136 vid sektion 0/935 och går först 

i öst-västlig riktning för att därefter gå över i nord-sydlig riktning. Diket är ca 170 

m långt och mynnar i det terrängdike som går utmed del av golfbanan, se ovan. 
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Det finns ett antal trummor och dagvattenledningar under väg 136 som behöver förlängas 

eller bytas ut till följd av att vägen breddas och ny gång- och cykelväg byggs. De korsar vägen 

vid sektionerna 0/125, 0/345, 0/425, 0/8215, 0/940 och 1/025. 

Vid gång- och cykelporten under väg 136 behövs en pumpstation för att ta hand om 

vägdagvattnet och inläckande grundvatten. Pumpstationen placeras väster om väg 136, på 

den södra sidan av gång- och cykelvägen. Från pumpstationen föreslås vattnet ledas via ett 

underjordiskt fördröjningsmagasin till terrängdiket som går i huvudsaklig nord-sydlig 

riktning, som har sin början på västra sidan av väg 136 vid sektion 0/425. Det underjordiska 

fördröjningsmagasinet föreslås utformas tätt vilket möjliggör att vägdagvatten från berört 

avrinningsområde flödesutjämnas innan det avleds till befintligt dike som fortsätter längs 

Paviljongsvägen, se Figur 26.  

För att utjämna flödet av vägdagvatten från gång- och cykelväg samt västra väghalvan av väg 

136 behöver vägdiket utökas vid korsningen mellan väg 136 och väg 966. Genom ett breddat 

bankdike med 0,5 meter bred dikesbotten och ett vattendjup på 0,3 m, kan diket fungera 

som infiltrations- och utjämningsmagasin vid hög nederbörd, se Figur 26. 

 

Figur 26 Översikt av avvattningslösningen längs väg 136. Rinnriktning längs vägdiken samt 

utloppspunkter. 
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4.2.8. Byggnadsverk 

Inom projektet kommer en bro att utföras, det är en gång- och cykelport under väg 136 i 

anslutning till busshållplatserna på sträckan mellan korsningarna väg 136/Paviljongsvägen 

och väg 136/väg 966 (Högsrumsvägen). Bron föreslås utföras som en plattrambro av betong. 

Fri höjd i bron kommer vara minst 3,20 meter och fri öppning ca 5 meter. Fri brobredd på 

bron blir ca 13,25 meter. Bron grundläggs på kalkberg, se Figur 27. 

Grundläggningen av gång- och cykelporten under väg 136 samt tillhörande pumpstation 

utförs på packad sprängbotten, på kalkstenstensberget. Grundvattensänkningar, i 

byggskedet, bedöms kunna utföras genom pumpning i djupare nedförda filterförsedda 

pumpgropar. 

 

Figur 27 Sektion som visar gång- och cykelportens öppning under väg 136. 

 

4.2.9. Belysning 

Väg 136 föreslås även fortsättningsvis få belysning på samma sträcka som idag. Befintlig 

belysning kommer att bytas ut till trafiksäkrare stolpar och energisnålare armaturer 

(lampor). 

Belysning föreslås längs med ny gång- och cykelväg utmed väg 136. Även ny gång- och 

cykelväg, som går under ny bro för väg 136 ska belysas. 

4.2.10. Ledningar och kablar 

Ombyggnaden av väg 136 och byggnationen av gång- och cykelvägar och bro för väg 136 över 

ny gång- och cykelväg påverkar VA-, el- och teleledningar. Åtgärderna för ledningarna 

fastställs inte i vägplanen utan genom ledningsförrättning. 

4.2.11. Gestaltning 

Föreslagna gestaltningsåtgärder inom projektet föreslås enligt följande: 

• Nya vägslänter och vägdiken ska möta omgivande terräng på ett mjukt sätt för att 

vägen ska integreras i landskapet så bra som möjligt. Befintliga slänter som inte 

påverkas av breddningen eller avvattningsåtgärder förändras inte. Slänt mot 

befintliga tätortsfastigheter på östra sidan av väg 136 ansluter till befintlig terräng 

utan dikesslänter 

• Avbaningsmassor bör återanvändas på de partier som har en artrik flora för att 

arterna ska bibehållas. Sträckorna som domineras av kvävegynnade gräs bör istället 

banas av och ersättas med mindre kväverik jord. Längs med hela sträckan sås 

slänterna med en ängsfröblandning. På ytor utan lokala avbaningsmassor kan 

sådden kompletteras med örtpluggplantor för en säkrare och snabbare etablering. 
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Artsammansättningen av frön och pluggplantor bör vara lika den identifierade 

örtsammansättningen i området för att undvika att föra in främmande arter i 

trakten.  

• Bullerskyddsåtgärder är aktuella på flera platser ut med sträckan och utförs 

antingen som fasadåtgärder, skydd av uteplats eller bullerskärmar. Bullerskärmar 

bör gestaltas och anpassas till bebyggelsens karaktär samt utifrån eventuella 

önskemål från fastighetsägaren. Trähus, friväxande häckar, stenmurar och träplank 

är vanliga element längs med vägen. Bullerskärm i falurött trä skulle därför passa 

väl in i omgivningen.  

• Bron för väg 136 över ny gång- och cykelväg ska kunna upplevas som öppen och ljus, 

genomsikten ska vara god och ha ett stort ljusinsläpp. Brons frontmurar föreslås få 

ett stiliserat mönster av en kalkstensmur som en anspelning på murarna runt Rälla 

gård samt alla murar som sträcker ut sig över Ölands odlings- och betesmarker. 

Belysningen i gång- och cykelpassagen ska vara både funktionell och dekorativ. Det 

är viktigt med bra ledbelysning för att kunna orientera sig genom passagen på ett 

tryggt sätt. 

• Där räcke krävs bör de tillåta genomsikt för att ge minimal påverkan på visuella 

samband och på landskapsbilden. 

• Ytorna väster om gång- och cykelporten har koppling till naturen och skogen vilket 

gärna får återspeglas i gestaltningen. Lokala avbaningsmassor återanvänds och 

kompletteras med ängsfröblandning utan gräsfrön. De träd och buskar som 

eventuellt går att spara ger ett ökat värde till platsen. 

• Ytorna runt gång- och cykelväg öster om väg 136 kan med fördel ges en mer arbetad 

utformning än på västra sidan. Slänterna föreslås planteras med blandade buskar 

med varierad blomning och bladfärg. 

• Murar, stenstolpar och grindar som utgör östra entrén till Rälla gård kan inte vara 

kvar i sitt nuvarande läge på grund av byggnationen av ny gång- och cykelväg. 

Entrén är betydelsefull för läsbarheten och förståelsen av kulturmiljön. Genom att 

flytta murar och grindar västerut bevaras den historiska strukturen. Utseendet på 

den återuppbyggda entrén ska vara lika som det befintliga utförandet. 

4.3. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta 
och fastställs  

4.3.1. Bullerskyddsåtgärder 

Längs sträckningen föreslås vägnära bullerskyddsåtgärder. Skyddsåtgärdernas utbredning 

redovisas på plankarta 101T0201-101T0202. Höjden på bullerskydden betecknas på 

plankartorna enligt nedan. För ytterligare information om bullerberäkningar hänvisas till 

Rapport Bullerutredning. 

• Sk1, bullerskydd 1,6 meter över vägmitt för väg 136. 

• Sk2, bullerskydd 2,2 meter över vägmitt för väg 136. 



42 

Som komplement till vägnära bullerskyddsåtgärder föreslås fastighetsnära 

bullerskyddsåtgärder som fasadåtgärd och/eller skydd av uteplats erbjudas fastighetsägare. 

Fastighetsnära åtgärder redovisas som Sk3 - Sk5 på plankartorna.  

5. Effekter och konsekvenser av projektet 

5.1. Trafik och användargrupper 

Anläggandet av en avskild gång- och cykelväg tillsammans med en planskild passage för 

gående och cyklande ökar trafiksäkerheten för nuvarande användare till fots och cykel.  

Framkomligheten förbättras för biltrafiken på väg 136 med högre hastighet än idag. 

Dessutom förbättras möjligheten att komma fram i de två större korsningar som är 

planerade för byggnation med vänstersvängs- och påsvängsfält. Detta har framförallt 

betydelse vid de höga fordonsflöden som tidvis förekommer. 

Gående och cyklande kommer fram bättre på egen bana. 

5.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Det är svårt att beräkna några exakta effekter på lokalsamhälle och regional utveckling för 

det enstaka projektet som väg 136 Rälla - Ekerum utgör men förbättrade pendlings-

möjligheter och en utökad arbetsmarknadsregion förbättrar generellt den regionala 

utvecklingen. Lokalsamhällets tillgång till effektiva transporter gynnar också dess 

attraktivitet som ort, även för turister. 

5.3. Miljö och hälsa  

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som omfattar vägplanen har upprättats och i detta 

kapitel sammanfattas miljökonsekvenserna från MKB:n, se flik 4. 

Den föreslagna placeringen av pendlarparkeringen inne på ICA-affärens parkering är en 

förändring mot den placering som föreslagits i miljökonsekvensbeskrivningen. Motivet till 

att flytta pendlarparkeringen är för att kunna bevara den grova ek med skyddade arter som 

hade behövt avverkas på grund av den väganslutning som hade behövt anläggas för åtkomst 

av pendlarparkeringen i det tidigare föreslagna läget. Se även Länsstyrelsens beslut 

godkännande av MKB, flik 5. 

5.3.1. Naturmiljö 

Naturvärdesinventering 

Breddning av väg 136 vid korsningar och anläggande av ny gång- och cykelväg kommer att 

ske västerut. Intrång kommer att ske i naturvärdesobjekt i skogsområden med 

naturvärdesklass 1, 2, 3 och 4. Påverkan blir att mindre grova träd behöver tas ner, att 

brynzonen minskar och en lokal med orkidéer (tvåblad) påverkas, se Figur 28. 

Konsekvenserna bedöms blir måttliga eftersom merparten av de högre naturvärdesobjekten 

(klass 1 och 2) kvarstår och de största intrången sker i objekt med lågt naturvärde (klass 3 

och 4). 
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Orkidén tvåblad förekommer i ett bestånd närmast korsningen väg 136/väg 966 och 

påverkas där gång- och cykelväg byggs. Arten har gynnsam bevarandestatus och är mycket 

vanlig på Öland. Upprätthållandet av artens bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt 

av det ianspråktagande som vägutbyggnaden medför. Behov av dispens från 

artskyddsbestämmelserna för åtgärderna föreligger inte. 

Genom förändrad lokalisering av pendlarparkering kan den grova ek med skyddade arter på 

ICA-affärens parkering stå kvar utan att påverkas. 

 

Figur 28 Intrång i naturvärdesobjekt längs södra delen. 

 

Den grundvattensänkning som gång- och cykelporten medför innebär att grundvattennivån 

i närområdet kommer att sänkas. Inom influensområdet kommer påverkan på naturvärden 

att ske då marken blir något torrare. Påverkan bedöms dock bli liten eftersom det är vid 

höga grundvattennivåer som avsänkningen är som störst och vid normala 

grundvattennivåer är avsänkningen och grundvattenbortledningen liten. 

I norra delen av vägprojektet kommer anläggande av ny gång- och cykelväg att medföra 

intrång i ädellövskog, solitärträd och lövträdridå, se Figur 28. Effekten blir att värdefull 

naturmiljö kommer att tas i anspråk. Konsekvensen bedöms bli måttlig eftersom intrången 

är begränsade och merparten av naturvärdena kvarstår. Som skadebegränsande åtgärd 
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föreslås att det översta jordskiktet längs delsträckor med värdefull flora skrapas av och 

återförs där så är möjligt till vägslänt och vägdike för att värdefull flora ska kunna 

återetableras. 

Biotopskydd 

Sex områden som omfattas av biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 11 § miljöbalken 

påverkas av vägåtgärderna, se Figur 29. Intrången markeras med särskild markering på 

plankartorna 101T0201 – 101T0202. Biotoperna består av stenmurar, odlingsrösen och 

diken i jordbruksmark. Totalt kortas cirka 75 meter stenmur och ett odlingsröse påverkas av 

vägåtgärderna. Totalt kulverteras cirka 95 meter dike. Som kompensationsåtgärd föreslås 

att ett nytt odlingsröse byggs i området vid gång- och cykelporten på västra sidan av väg 136 

samt att kvarvarande stenmurar repareras. Konsekvensen av att stenmurarna kortas och 

diken kulverteras bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser då värdefulla biotoper 

försvinner. Intrången är små i förhållandet till storleken av objekten och att merparten av 

biotopskyddsobjekten kvarstår i området.  

Utöver påverkan på biotopskyddsobjekt av vägplanen enligt ovan kan även påverkan komma 

att ske på dike och ett stenröse i jordbruksmark utanför vägområdet. Påverkan sker för den 

enskilda väg som ansluter Rälla strandväg med Paviljongsvägen till väg 136. Diket som 

berörs flyttas på en sträcka av cirka 120 meter och läggs i släntfoten av den enskilda vägen 

varför påverkan bedöms bli liten. Dessutom kan även ett stenröse komma att påverkas, se 

Figur 29. 

 

Figur 29 Påverkan på biotopskyddade objekt 
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Kulturmiljö 

En lokal (område B) med fornlämningar berörs eventuellt av vägåtgärderna då en 

fastighetsanslutning profiljusteras, se Figur 30. Arkeologerna vid Statens historiska museer 

föreslår fortsatta antikvariska åtgärder i form av arkeologisk förundersökning för att 

närmare utreda lämningarnas art, utbredning, datering och bevarandestatus. Ingrepp i 

fornlämningsområde kräver prövning enligt 2 kap. Kulturmiljölagen (KML). 

Breddning av väg 136 innebär att en milsten med tillhörande fundament och stenmur i Rälla 

behöver flyttas cirka 2 meter i sidled för att ge plats åt en trottoar. Flytten bedöms medföra 

små negativa konsekvenser eftersom den kommer att finnas kvar på i princip samma plats. 

Flytten kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen.  

 

Figur 30 Kulturmiljövärden och utredningsområden längs väg 136. 

 

Gång- och cykelväg samt breddning av väg 136 västerut vid korsningen med väg 966 

kommer att medföra att grind, mur och grindstolpar mot Rälla gård kommer att flyttas 

västerut. Flytten bedöms medföra små negativa konsekvenser eftersom mur och 

grindstolpar är sentida och dess kulturhistoriska värde bedöms vara lågt. 
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Bullerskyddsskärmar och räcken sätts upp längs delar av väg 136. Eftersom de placeras 

längs en redan befintlig väg bedöms påverkan bli liten.  

Eftersom enstaka objekt påverkas men helheten och strukturer även fortsättningsvis går att 

uppfatta bedöms konsekvenserna för kulturmiljön sammantaget bli små negativa.  

 

5.3.2. Rekreation och friluftsliv 

I utbyggnadsalternativet minskar barriäreffekten eftersom porten för gång- och cykeltrafik 

anläggs under väg 136. Det kommer även anläggas en gång- och cykelväg längs med väg 136 

mellan Rälla och Ekerum. Förbättrade korsningar och förbättrad enskild väg mellan 

Paviljongsvägen – Rälla Strandväg förbättrar tillgängligheten till Rällaskogen med stigar och 

grusvägar. Detta medför att det blir säkrare för gående och cyklister att korsa vägen och 

barriäreffekten minskar i jämförelse med nollalternativet. Sammantaget bedöms detta 

medföra positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv  

5.3.3. Boendemiljö och hälsa 

Inom den södra delen av vägplanen, sektion 0/000-0/600, sker ombyggnad av väg 136 med 

korsningsåtgärder och hastighetsförändringar. Ombyggnaden för denna sträcka bedöms ha 

en sådan dignitet som motsvarar en väsentlig ombyggnad. Hastighetsförändringen innebär 

även en ökning av störningen när den ekvivalenta ljudnivån beräknas öka med ≥ 2 decibel.  

Inom den norra delen av vägplanen, sektion 0/600-1/040, byggs enbart en gång- och 

cykelväg väster om vägen. Övervägande har gjorts att bedöma hela vägplanen som väsentlig 

ombyggnad och även omfatta sektionen där gång- och cykelväg byggs. Anläggandet av gång- 

och cykelväg bedöms dock inte vara en sådan omfattande åtgärd att det i bullerhänseende 

ska bedömas som väsentlig ombyggnad. Utbygganden av gång- och cykelväg medför inte 

heller något tillkommande buller. Ljudnivåerna inom den norra delen av vägplanen ligger 

under 65 dBA ekvivalent nivå vilket innebär att bostadsfastigheter inte omfattas av 

åtgärdsprogrammet för de värst utsatta i befintlig miljö. Eftersom utbyggnad av gång- och 

cykelväg uppenbart inte medför någon förändring av bullernivåer så utförs inga 

bullerskyddsåtgärder längs norra delen av vägplanen. 

För den framtida situationen, med utbyggd väg 136 år 2041, beräknas nio bostäder i den 

södra delen av vägplanen exponeras för ljudnivåer över 55 dBA ekvivalent ljudnivå och/eller 

70 dBA maximal ljudnivå vid fasad utan bullerskyddsåtgärder. Antalet bullerpåverkade 

bostäder över riktvärden ökar med utbyggnadsalternativet jämfört med nuläget och 

nollalternativet. Ökningen beror på högre hastighet i och med vägutbyggnaden. 

För bostadsfastigheter som, från den ombyggda vägen, utsätts för bullernivåer som 

överstiger riktvärdena redovisas bullerskyddsåtgärder enligt nedan: 
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Tabell 3 Vägnära bullerskyddsåtgärder 

Längdmätning (km) Sida av 

väg 136 

Typ av vägnära bullerskyddsåtgärd, 

längd, höjd 

0/000 – 0/020 Väst Bullerskärm, 47 m lång, 1,6 m över väg 136 

0/020 – 0/070 Öst Bullerskärm, 51 m lång, 2,2 m över väg 136 

 

Med ovanstående bullerskyddsåtgärder reduceras antalet med överskridna riktvärden 

utomhus på våning 1 till 7 bostäder. För att fastställa det verkliga behovet av fastighetsnära 

åtgärder har fastigheter inventerats med avseende på uteplatsens läge och fasadens 

dämpning. Kvarstående bostäder med ljudnivå över riktvärden inomhus kommer att 

erbjudas fastighetsnära åtgärd för att klara ekvivalentnivån 30 dBA inomhus. Totalt föreslås 

fasadåtgärder erbjudas fastighetsägare för 4 hus (Rälla Tall 7:3, 7:4, 7:6 och 7:32) och 

skyddad uteplats för 1 hus (Rälla Tall 7:29).  

För tre fastigheter, Rälla 2:4, Rälla 6:1 och Rälla Tall 7:29, överskrids inte riktvärdet för 

inomhusmiljö med befintlig fasaddämpning varför några bullerskyddsåtgärder ej föreslås. 

Föreslagna vägnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder innebär att samtliga 9 

bullerberörda bostäder får en inomhusnivå som understiger gällande riktvärden. Föreslagna 

bullerskyddsåtgärder bedöms därför medföra positiva konsekvenser för boendemiljön 

jämfört med nollalternativet. 

Ytterligare vägnära bullerskyddsåtgärder har studerats för fastigheter som med liten 

marginal, 1-2 dB-enheter, överskrider gällande riktvärden. Dessa åtgärder har valts bort 

eftersom de bedömts vara samhällsekonomiskt orimliga att genomföra och dess 

bullerdämpande effekt är liten i förhållande till dess kostnad. Nettonuvärdeskvoten för de 

bortvalda åtgärderna är negativ vilket innebär att kostnaden för att bygga dem är större än 

den samhällsekonomiska nytta de skulle medföra. De studerade fastigheterna är Rälla 2:4, 

6:1 och Rälla Tall 7:3, 7:4, 7:6, 7:29 samt 7:32. 

5.3.4. Yt- och grundvatten 

Den nya gång- och cykelporten under väg 136 innebär en grundvattenbortledning och att 

grundvattennivån i närområdet sjunker permanent. Gång- och cykelporten med anslutande 

gång- och cykelvägar medför en grundvattensänkning på cirka 5,1 meter vid byggskedet och 

cirka 4,1 meter i driftskedet. Grundvattensänkningen är som störst i läget för porten och 

minskar med avståndet från schaktet. Betydelsen av uttagen i sand- och grusavlagringen är 

svåra att bedöma men eftersom uttagen är förhållandevis små (ca 50 l/min) och 

influensområdet ligger utanför eller i utkanten av vattenförekomsten skulle uttaget kunna 

ses som försumbart. Vid beräkningarna har konservativa antaganden gjorts vilket gör att 

resultaten av influensområde och inflöde sannolikt är i överkant. 

Det går inte helt att utesluta att vattentäkten påverkas av grundvattenbortledningen vid 

gång- och cykelporten. Ifall det skulle visa sig att vattentillgången i vattentäkten skulle 

påverkas av bortledningen behöver nödvändiga åtgärder vidtas för att minska denna 

påverkan. Se Länsstyrelsens beslut godkännande av miljökonsekvensbeskrivning, daterat 

2019-12-17, flik 5.   
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Påverkan på Rällaformationen och vattentäkten Rälla Tallfältet bedöms ha låg sannolikhet 

eftersom avståndet är stort och strömningsriktningen för grundvattnet huvudsakligen sker 

från väg 136 och västerut, dvs bort från vattentäkten. Det går dock inte att utesluta att 

Rällaformationens norra delar påverkas av ett utsläpp. Det går heller inte att helt utesluta en 

påverkan på längre sikt om ett större utsläpp sker eftersom spridningen i berg är svårare att 

förutsäga. Den kvantitativa statusen för grundvattnet i området kan ses som bibehållen trots 

bortledning av grundvatten vid permanent avsänkning för gång- och cykelporten. Det 

grundvatten som bortleds vid gång- och cykelporten försvinner inte från området utan 

flyttas och tillåts återinfiltrera inom Rällafältet. 

Påverkan på vattenförekomsten Västra Ölands kalkberg är svår att förutse. 

Vattenförekomsten finns i den djupare liggande berggrunden. Det går inte att utesluta 

föroreningstransport till mer värdefulla grundvattenresurser eftersom det är svårt att 

förutsäga transportvägarna i berg. 

Partikelbundna föroreningar i vägdagvatten kommer till viss del att fastläggas och filtreras i 

gräsklädda vägslänter och vägdiken. Vegetationen fyller en viktig funktion genom att 

begränsa vidare transport och infiltrationen av vägdagvattnet.  

Risken för en försämrad kemisk status hos grundvattenmagasinen med avseende på klorid 

som härrör från halkbekämpning på väg 136 bedöms vara mycket liten. Halterna i det ytliga 

grundvattnet kan visserligen vara något förhöjda, men utspädningseffekten är stor. 

Grundvattenströmningen vid väg 136, delen Rälla-Ekerum går i riktning bort från 

vattenskyddsområdet i Rälla. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för yt- och grundvatten bli positiva. Planerad 

ombyggnad av vägen innebär att vägstandarden och trafiksäkerheten förbättras genom att 

väg 136 breddas, mittseparering delvis sker, sidoräcken monteras och anslutningar stängs. 

Vägåtgärderna görs i första hand för att höja den allmänna trafiksäkerheten och 

framkomligheten men de innebär även en lägre risknivå för grundvatten längs vägsträckan 

eftersom sannolikheten för olyckor blir lägre, vilket ökar nyttan. Med de vägåtgärder som 

vidtas bedöms miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsterna inte påverkas 

negativt. 

Sammantaget föreslås inga ytterligare åtgärder, utöver planerade vägåtgärder för väg 136, 

delen Rälla-Ekerum. Motivet är att sannolikheten för en olycka med ett utsläpp som riskerar 

skada vattentäkten är låg med de i planen föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärderna. 

Kostnaderna för ytterligare åtgärder med t ex täta diken med tillhörande uppsamlande 

dagvattenledningssystem, flödesutjämningsmagasin och dylikt, bedöms vara så pass 

omfattande att de inte anses rimliga att genomföra i förhållande till den risknivå som råder 

efter att de trafiksäkerhetshöjande vägåtgärderna vidtagits. Väg 136 passerar över 

grundvattenförekomster. Dock är de hydrogeologiska förhållandena gynnsamma eftersom 

grundvattenströmningen sker från väg 136 och västerut dvs bort från vattenskyddsområdet. 

Mer kostsamma lösningar som täta diken med tillhörande avledning av dagvatten till täta 

dammar bedöms inte vara motiverade. Dessa åtgärder beräknas kosta över 10 miljoner 

kronor för den aktuella sträckan och i ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms det som 

mer effektivt att ha god beredskap och ekonomiska resurser för att genomföra sanering och 

andra alternativa åtgärder vid ett utsläpp, eftersom det mest sannolika är att eventuella 

vägtekniska åtgärder inte kommer att komma till nytta. Att en olycka ska inträffa just på 
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denna sträcka är trots allt osannolikt och det är en mer samhällsekonomiskt lönsam strategi 

att hantera utsläpp där det faktiskt inträffar i detta fallet. Om ett utsläpp inte kan stoppas i 

tid och en vertikal transport sker går det inte att utesluta påverkan på Rällaformationen. 

Transporttiden för grundvatten i den mättade zonen har beräknats till 0,01 m/h vilket med 

tanke på insatstid, djup till grundvattenytan och geologi bör ge goda förutsättningar för 

sanering av en förorening även om den hunnit nå grundvattnet. Det bedöms vara osannolikt 

att hela formationen blir obrukbar även vid ett större utsläpp, även om det kan komma att 

kräva kostsamma saneringsåtgärder. 

5.3.5. Naturresurser och markanvändning 

Intrånget i jordbruksmark är begränsat då breddning huvudsakligen sker längs befintlig 

sträckning. Dock kommer jordbruksmark att tas i anspråk för gång- och cykelväg med 

tillhörande vägdike. Tillfälligt nyttjande kommer att ske för upplagsytor och etableringsytor 

under byggskedet. Den cirka 5 meter breda remsa i åkermark som tas i tillfälligt anspråk 

under byggtiden kan komma att bli kompakterad och brukandet kan bli försämrat några år 

efter utbygganden. Sammantaget bedöms brukandet av jordbruksmarken kunna fortgå med 

fortsatt ekonomisk lönsamhet längs sträckan eftersom markintrången är små. 

Konsekvenserna för jordbruket bedöms bli små negativa. 

För uttagna asfaltsprov har påvisats förhöjda halter av PAH-16 i tre provpunkter. Proven 

visade halter av PAH-16 på 81, 100 respektive 120 mg/kg. Samtliga tre provpunkter med 

förhöjda PAH-halter ligger i närheten av korsningen väg 136/väg 966. Massorna med 

förhöjda PAH-halter kan återanvändas inom objektet som bundet eller obundet bärlager. 

Kall eller halvvarm återvinningsmetod ska användas och bärlagret täcks med tätt slitlager. 

Förorenade massor kommer att hanteras i samråd med tillsynsmyndigheten Borgholms 

kommun.  

Uttagna vägdikesprover påvisar halter av PAH-H och alifater >C16-C35 överskridande 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) i två provpunkter. 

För jordprover uttagna med skruvborr påvisas endast halter över Naturvårdsverkets 

nivåvärde för mindre än ringa risk (MRR). Vägdikesmassorna bedöms kunna hanteras fritt 

inom projektet. Dialog ska föras med tillsynsmyndigheten Borgholms kommun. 

Eftersom intrången är små och åtkomst till jord- och skogsbruksmarkerna även fortsatt 

kommer att vara möjlig bedöms konsekvenserna för naturresurser och markanvändning 

sammantaget bli små negativa.  

5.4. Samhällsekonomisk bedömning (sammanfattning) 

Ingen beräkning av den samhällsekonomiska nyttan är gjord i vägplanen då det inte ställs 

som krav på grund av att investeringskostnaden räknas som mindre. Den största 

samhällsekonomisk nyttan består troligen i huvudsak av minskad restid på grund av ökad 

hastighet. Andra nyttor kan bli ökad trafiksäkerhet, överflyttning till gång- och cykelresor. 

Kostnaderna för drift och underhåll kommer att öka. Miljökostnaderna kan bli marginella 

eller ökande. Bedömningen är osäker, då avgasutsläpp brukar öka med högre hastighet och 

minska med kortare köer i korsningar. Bedömningen är ändå att objektet påverkar 

samhällsekonomin positivt. 



50 

5.5. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

En indirekt följd av projektet är de vägar som behövs för att ersätta utfarter och korsningar 

som stängs men som inte kommer att bli statliga utan enskilda. De ingår inte i vägplanens 

område utan visas på Illustrationskartor, ritning 101T0211 – 101T0212, och kommer att 

behandlas i en senare lantmäteriförrättning. 

I söder är det kopplingen av Rälla Strandväg till anslutningen vid Rällapaviljongen.  

Eftersom det byggs en pendlarparkering i närheten av busshållplatserna kan det bidra till att 

trafikanter i omgivningen väljer att ta bussen i stället för att köra själva. Vidare kan den nya 

gång- och cykelvägen leda till att fler väljer att ta cykel från Rälla till Ekerum i stället för bil. 

Båda dessa konsekvenser leder till minskade koldioxidutsläpp.  

5.6. Påverkan under byggnadstiden 

Ombyggnationen av väg 136, utbyggnad av gång- och cykelvägar och busshållplatser samt 

anläggande av ny bro för väg 136 över ny gång- och cykelväg behöver utföras samtidigt som 

trafiken ska kunna passera förbi byggarbetsplatsen. Det finns ingen rimlig möjlighet att leda 

om trafiken på annat vägnät under byggtiden eller delar därav. Detta ställer stora krav på 

hur entreprenaden ska kunna genomföras med hänsyn till arbetsmiljö och störningar för 

trafiken. 

Under byggnadstiden kommer framkomligheten på vägarna 136 och 966 att påverkas. En 

tidsbegränsning av entreprenaden behöver göras så att inget arbete utförs under en period 

av året när trafiken är som intensivast. 

Under tiden som bron för väg 136 över gång- och cykelvägen byggs föreslås att trafiken leds 

om på en tillfällig förbifart på västra sidan av väg 136. Förbifarten kan delvis förläggas i det 

läge som den permanenta gång- och cykelvägen utmed väg 136 kommer att ligga i. Bron får 

byggas under den tid på året då trafikflödena är som lägst för att omledningen av trafiken 

ska göra så lite påverkan i tid på trafiken som möjligt. Under byggtiden kan ytan mellan 

omledningsvägen (nya gång- och cykelvägen) och broläget samt den del av väg 136 som är 

direkt norr och söder om broläget nyttjas till etableringar i form av byggbodar, byggkran och 

materialupplag. Materialleveranser föreslås tas in från väg 136 på södra sidan om broläget. 

De hydrogeologiska utredningarna i samband med grundläggning av gång- och cykelport 

under väg 136 visar på en måttlig påverkan på grundvattennivåerna i området. Den 

maximala avsänkningen under byggskedet har uppskattats till 5,5 m vilket ger ett 

influensområde som sträcker sig i medeltal cirka 150 meter från schaktets mittpunkt. 

Inflödet till schaktet under byggskedet är beräknat till ca 1 l/s. 

Byggskedet i ett vägprojekt omfattar en rad åtgärder och arbetsmoment som innebär risk för 

att skador uppstår på miljön. Även om påverkan i många fall är begränsad i tiden kan den 

ofta vara tillräckligt stor för att särskilda försiktighetsåtgärder ska vara motiverade. Tillfällig 

påverkan i byggskedet som intrång för upplag och transportvägar kan också ge permanenta 

konsekvenser, vilket gör det viktigt med projektanpassade krav på försiktighetsåtgärder i 

byggskedet. Försiktighetsåtgärder som måste beaktas i det fortsatta arbetet är t ex 

instängsling av naturvärdesområden, skydd av grova träds krona, stam och rötter, åtgärder 

för att gynna blommande växter och åtgärder för att gynna insekter knutna till sandmarker. 
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6. Samlad bedömning 

Det rekommenderade förslaget ger vid en samlad bedömning den bästa måluppfyllelsen. Att 

helt anpassa till befintliga natur- och kulturvärden samt att undvika omgivningspåverkan 

kan inte göras fullt ut.  

Vid en samlad avvägning av de olika målen är bedömningen att uppfyllandet av ökad 

trafiksäkerhet för olika persontrafik och gods, förbättrad framkomlighet, både på sträcka 

och korsning, samt positiva effekter väger över de risker för sämre anpassning som finns och 

den påverkan som blir på grund av kvarstående intrång och störningar.  

6.1. Projektmål 

Projektmålens uppfyllelse framgår av tabellen nedan. 

Tabell 4 Måluppfyllelse, projektmålen för Väg 136 Rälla-Ekerum 

Projektmål Måluppfyllelse 

Förbättra trafiksäkerheten 
och framkomligheten både 
för motortrafik och 
oskyddade trafikanter 

Med korsningsåtgärder på del av sträckan för väg 136 och stängning av 
utfarter mot vägen samt ny gång- och cykelväg utmed vägen bedöms att 
trafiksäkerhetsmålet blir uppfyllt. 

Minska restiden för att 
främja arbetspendling och 
näringslivsutveckling 

Korsningsåtgärder ger bättre möjligheter att svänga ut från Paviljongsvägen 
och väg 966 vilket bidrar till ökad framkomlighet. Eftersom vägprojektet 
omfattar en kort sträcka blir det dock en marginell tidsvinst. Bedömning 
görs dock att åtgärderna bidrar positivt till ökad framkomlighet, främst 
sommartid.  

Skapa ett trafiksäkert, 
attraktivt och samman-
hängande nät för gång- och 
cykeltrafik längs väg 136 

Ny gång- och cykelväg med planskild passage under väg 136 bidrar till 
målet uppfylls.  

Skapa förutsättningar för 
attraktivare kollektivtrafik 
Kalmar-Borgholm. 

Med förbättrad utformning och åtkomst till busshållplatser samt 
anläggande av pendlarparkering och gång- och cykelväg bedöms målet 
uppfyllas. 

Värna om befintliga natur- 
och kulturmiljövärden samt 
landskapets visuella 
kvaliteter 

Korsningsåtgärder, bullerskydd, räcken och ny gång- och cykelväg medför 
intrång i natur- och kulturmiljövärden. Bedömning görs att vägåtgärderna 
medför en måttligt negativ påverkan på natur- och kulturvärden samt 
landskapets visuella kvalitet. 

 

6.2. Transportpolitiska mål 

Vägprojektet bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen enligt tabellen nedan. 

Tabell 5 Måluppfyllelse, de transportpolitiska målen 

Transportpolitiskt mål Måluppfyllelse 

Funktionsmålet Ombyggd väg medverkar till ökad tillgänglighet för resor och transporter 
och bidrar till utveckling såväl lokalt som regionalt. 

Hänsynsmålet Ombyggd korsningssträcka som utformats med högre standard än dagens 
väg och ny gång- och cykelväg bidrar till ökad trafiksäkerhet och ökad hälsa. 
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6.3. Miljökvalitetsmål 

I tabellen nedan beskrivs samstämmigheten med de miljökvalitetsmål som bedöms vara av 

vikt i projektet. Här beskrivs översiktligt hur föreslagen vägutbyggnad bidrar till eller 

motverkar måluppfyllelse.  

Tabell 6 Måluppfyllelse, miljökvalitetsmålen 

Miljökvalitetsmål Måluppfyllelse med utbyggnadsalternativet 

Begränsad klimatpåverkan Målet är att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. 

Vägförslaget innebär en bättre standard på vägen vilket medför ett 
jämnare trafikflöde med mindre inbromsningar och accelerationer, vilket 
kan bidra till ett något minskat utsläpp av koldioxid. Utbyggnaden innebär 
även en förbättring för gång- och cykeltrafikanter vilket i sin tur ökar 
sannolikheten att fler väljer cykel framför bil, vilket är positivt ur ett såväl 
ett folkhälsoperspektiv som klimatperspektiv. Projektet bidrar till att 
måluppfyllelse främjas. 

Grundvatten av god kvalitet Målet är att grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag. 

Projektet innebär att risken för olyckor med farligt gods minskar vilket 
medför att risken för påverkan på grundvatten också minskar. 
Vägförslaget bidrar till att situationen blir bättre än den är idag och 
måluppfyllelse främjas.  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Målet är att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och 
skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. 

Ingen försämring sker av den avvattning som når Kalmarsund. 
Vägförslaget medför ingen förändring mot dagens situation. 

Levande skogar  

 

Målet är att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.  

Skogsmark kommer i viss omfattning att tas i anspråk för 
korsningsåtgärder och anläggning av planskild passage. Vägförslaget 
medför att måluppfyllelse svagt motverkas.  

Ett rikt odlingslandskap 

 

Målet är att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Vägplanen medför att jordbruksmark tas i anspråk, även generellt 
skyddade biotoper i jordbrukslandskapet. Projektet medför att 
måluppfyllelse motverkas.  

God bebyggd miljö 

 

Målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. 

Projektet medför en ökad belastning av buller för boende på grund av 
höjd hastighet längs korsningssträckan. Åtgärder vidtas dock för att 
ljudnivåerna ska hålla sig under satta riktlinjer vilket medför att 
bullersituationen blir bättre för flera bostadsfastigheter. Vägen har blivit 
säkrare med lägre risk för olyckor med farligt gods samt säkra passager. 
Påverkan kommer att ske på natur- och kulturvärden. Projektet både 
bidrar till och motverkar måluppfyllelse. 
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Miljökvalitetsmål Måluppfyllelse med utbyggnadsalternativet 

Ett rikt växt- och djurliv  

 

Målet är att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- 
och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd. 

Måluppfyllelse motverkas då biotoper och naturvärden tas i anspråk. 

  



54 

7. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden  

7.1. Allmänna hänsynsregler 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska förebygga negativa effekter av verksamheter och 

öka miljöhänsynen. Reglerna ska tillämpas i alla sammanhang där miljöbalkens 

bestämmelser gäller.  

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver eller avser att 

bedriva en verksamhet vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I Tabell 7 framgår hur de allmänna hänsynsreglerna 

tillämpats i arbetet med föreliggande vägplan. 

Tabell 7 Tillämpning av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

Allmänna hänsynsregler  
(2 kap MB) 

Tillämpning för Vägplan Väg 136 Rälla-Ekerum 

Bevisbörderegeln (1 §) 

Det är den som driver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska visa att 
hänsynsreglerna följs. 

Trafikverket är verksamhetsutövare och ansvarar 
för att vägplanen uppfyller miljöbalkens 
bestämmelser. Hänsynsreglerna har beaktats i 
projektet. I det fortsatta arbetet med tillstånd eller 
godkännande av dispens från myndighet kommer 
åtaganden att följas upp. 

Kunskapskravet (2 §)  

Det är den som driver en verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur 
människors hälsa och miljön påverkas och kan 
skyddas. 

Kunskap inhämtas under hela projektets gång 
genom inläsning av befintligt underlagsmaterial 
samt det utrednings- och projekteringsarbete som 
ingår i vägplanen och efterföljande sakprövningar. 
Härutöver tillför samrådsprocessen kunskap i 
arbetet med vägplanen. 

Försiktighetsprincipen (3 §) 

Redan risken för negativ påverkan på människors hälsa 
och miljön, gör att verksamhetsutövaren är skyldig att 
vidta åtgärder för att förhindra en störning. Vidare ska 
bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador 
och olägenheter. 

Åtgärder för att minska eller förebygga negativa 
miljökonsekvenser anges i vägplanen. 
Kontrollprogram kommer att upprättas med krav 
på miljöåtgärder och byggmetoder i byggskedet. 
Arbetet med riskfrågor bedrivs kontinuerligt i 
projektet, för såväl det fortsatta 
projekteringsarbetet, byggskedet som driftskedet. 

Produktvalsprincipen (4 §) 

Alla ska undvika att sälja eller använda kemiska 
produkter eller biotekniska organismer som kan vara 
skadliga för människor eller miljön, om produkterna 
kan ersättas med andra mindre farliga produkter. 

Hantering av kemiska produkter regleras genom 
Trafikverkets generella miljökrav vid upphandling 
av entreprenader. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna (5 §)  

Råvaror och energi ska användas så effektivt som 
möjligt. Det som utvinns ur naturen ska återanvändas, 
återvinnas eller bortskaffas på ett miljöriktigt sätt. I 
första hand ska förnyelsebara energikällor användas. 

I projektet ska hushållning med råvaror och energi 
ske. Inom projektet eftersträvas så långt som 
möjligt massbalans. Schaktmassor ska 
återanvändas i så stor utsträckning som möjligt, 
under förutsättning att spridning av föroreningar 
undviks. Även material från utrustning och 
anläggningar som rivs ska återanvändas där så är 
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Allmänna hänsynsregler  
(2 kap MB) 

Tillämpning för Vägplan Väg 136 Rälla-Ekerum 

möjligt. Trafikverket ställer miljökrav på fordon och 
maskiner som används i entreprenader. 

Lokaliseringsprincipen (6 §) 

En sådan plats ska väljas att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljö. 

Vald lokalisering bygger på tidigare utredningar där 
olika alternativa lösningar har studerats. I 
planbeskrivningen redogörs för motiv till vald 
lokalisering och för bortvalda lösningar. Vid en 
utbyggnad enligt vald lokalisering har allmänna och 
enskilda intressen beaktats. 

Skälighetsregeln (7 §) 

Hänsynsreglerna ska tillämpas efter en avvägning 
mellan nytta och kostnader. Kraven som ställs ska vara 
miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt 
orimliga att genomföra. 

I planen redovisas skadeförebyggande åtgärder. 
Avvägning mellan nytta och kostnader har bland 
annat gjorts med avseende på 
bullerskyddsåtgärder.  

Skadeansvaret (8 §) 

Det är den som orsakat en skada eller olägenhet för 
människors hälsa som är ansvarig för att skadan blir 
avhjälpt.  

Om skador eller olägenheter uppstår till följd av 
projektet ansvarar Trafikverket för att avhjälpa 
eller ersätta dessa. 

 

7.2. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna regleras i miljöbalkens 5 kapitel. Idag finns fyra typer av 

miljökvalitetsnormer: 

Föroreningar i utomhusluft. Till skydd för människors hälsa vill man med 

miljökvalitetsnormen för utomhusluft begränsa utsläppen av kvävedioxid, kväveoxider, 

svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i utomhusluft. Föroreningar i 

utomhusluft beräknas ej överskridas av projektet. 

Fisk- och musselvatten. Normerna för fisk- och musselvatten avser endast vissa, i 

författning utpekade vatten. För att upprätthålla kvaliteten på de utpekade områdena ska de 

skötas enligt det program som Länsstyrelsen tagit fram för aktuellt vatten. I 

åtgärdsprogrammen anges hur föroreningar skall bekämpas och hur riktvärdena skall kunna 

uppfyllas. Fisk- och musselvatten finns ej inom influensområdet för projektet varför 

påverkan ej kommer att ske. 

Omgivningsbuller. Normen avser buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell 

verksamhet. Genom kartläggning av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande 

av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa. Trafikverket ska senast den 30 juni vart femte år ha kartlagt buller från 

vägtrafik vid vägar med en trafiktäthet på mer än tre miljoner fordon per år och tagit fram 

strategiska bullerkartor som visar bullersituationen under det närmast föregående 

kalenderåret. Kartläggning av omgivningsbuller sker på ett mer övergripande plan än i 

enskilda vägobjekt och beräknas inte i enskilda vägobjekt. 

Vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom 

vattenförvaltningen. Vattenförvaltningen omfattar yt- och grundvatten. Normerna uttrycker 

den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2021 och att statusen inte får 

försämras. Vägprojektet försämrar ej kvalitet eller kvantitet på vattenförekomster.  
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Två grundvattenförekomster med fastställd miljökvalitetsnorm (MKN), ligger inom eller i 

närheten av vägprojektet. Isälvsavlagringen ”Rällaformationen” och den sedimentära 

bergförekomsten ”Västra Ölands kalkberg”. 

Påverkan på Rällaformationen och vattentäkten Rälla Tallfältet bedöms ha låg sannolikhet 

eftersom avståndet är stort och strömningsriktningen för grundvattnet huvudsakligen sker 

från väg 136 och västerut, dvs bort från vattentäkten. Det går dock inte att utesluta att 

Rällaformationens norra delar påverkas av ett utsläpp. Det går heller inte att helt utesluta en 

påverkan på längre sikt om ett större utsläpp sker eftersom spridningen i berg är svårare att 

förutsäga. 

Påverkan på vattenförekomsten Västra Ölands kalkberg är svår att förutse. 

Vattenförekomsten finns i den djupare liggande berggrunden. Det går inte att utesluta 

föroreningstransport till mer värdefulla grundvattenresurser eftersom det är svårt att 

förutsäga transportvägarna i berg. 

7.3. Hushållning med mark och vattenområden 

I vägplanearbetet kartläggs mark och vattenområden i ett tidigt skede. Med hjälp av 

miljökonsekvensbeskrivningen väljs en lokalisering som medför så liten påverkan på mark 

och vattenområden som är möjligt, tekniskt genomförbart och ekonomiskt rimligt.  

Vid anläggande av vägen tas inte mer mark i anspråk än vad som är nödvändigt för att 

kunna driva och underhålla anläggningen när den står kvar. Detta för att minimera 

påverkan på jordbruks- och skogsmark.  

  



57 

8. Markanspråk och pågående markanvändning 

Syftet med vägplanen är att väghållaren, d.v.s. Trafikverket, ska få tillgång (vägrätt) till det 

markområde som erfordras för ombyggnaden. Fastställelse och markåtkomst regleras i 

väglagen. 

När en vägplan fastställs och vinner laga kraft får Trafikverket rätt att genomföra det som 

har beslutats i planen. Vägen måste byggas på det sätt som visas i planen. En fastställd plan 

ger också Trafikverket rätt att förvärva mark som behövs för vägen.  

Den mark som behövs permanent för väganläggningen tas i anspråk med vägrätt. Mark som 

behövs tillfälligt under byggtiden tas i anspråk med tidsbegränsad tillfällig nyttjanderätt. I 

samtliga fall har nyttan med det permanenta och tillfälliga markanspråket för byggandet 

vägts mot den olägenhet som intrånget innebär.  

Fastighetsägaren har rätt till ersättning för mark som tas i anspråk och för de flesta skador 

som uppstår i samband med byggandet. Även den som har nyttjanderätt eller någon annan 

särskild rätt till en fastighet kan ha rätt till ersättning. Reglerna om ersättning finns i 

väglagen, vilken hänvisar till expropriationslagens ersättningsregler. Samma regler 

tillämpas vid frivilliga överenskommelser. Avtal tecknas mellan Trafikverket och berörda 

fastighetsägare för att reglera intrång och kompensation.  

Markanspråk och ändamål för anspråken beskrivs nedan och framgår även av de plankartor 

som hör till vägplanen. I fastighetsförteckningen redovisas i förekommande fall vilken areal 

och typ av markanspråk som berör respektive fastighet. 

Nedan sammanfattas behov i generella drag för respektive typ av markanspråk. En 

summering av det totala permanenta anspråket för respektive typ av markanvändning 

redovisas också. Bokstavsbeteckningarna inom parentes motsvarar de som finns på 

plankartorna. 

8.1. Nytt vägområde med vägrätt (V) 

Vägområdet för allmän väg i vägplanen omfattar förutom själva vägen utrymme för 

väganordningar samt vägdiken, omgrävning av befintliga diken, slänter och 

släntavrundning. Säkerhetszonen ingår också i vägområdet, se Figur 31. 

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark i anspråk eller annat utrymme för väg 

med stöd av en upprättad och fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja 

mark eller annat utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens 

ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. 

Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan 

utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in från allmänt 

underhåll.  

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat 

någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är 

den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för 

ianspråktagandet med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om 

ersättningen avgörs i domstol. 
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För att bygga anläggningen enligt denna vägplan behöver befintligt vägområde utökas med 

cirka 15 160 m², se plankartor, flik 1. 

 

Figur 31 Illustration av väganläggning, vägområde och vägrätt 

 

8.2. Nytt vägområde med inskränkt vägrätt (Vi1) och (Vi2) 

Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över användningen 

av marken eller utrymmet samt att tillgodogöra sig material och andra tillgångar ur marken 

eller utrymmet.  

Vägområde med inskränkt vägrätt (Vi1) innebär att väghållaren bestämmer över markens 

användning under den tid vägrätten består. Väghållaren har endast rätt att anlägga, 

underhålla och byta ut ledningar. Markägaren får använda marken så länge denna 

användning inte riskerar att försvåra åtkomsten för underhåll och byte av ledningar, 

användningen får heller inte medföra negativ påverkan på vägens eller väganordningarnas 

utformning, funktion eller brukande. 

Vägområde med inskränkt vägrätt (Vi2) innebär att väghållaren bestämmer över markens 

användning under den tid vägrätten består. Väghållaren har endast rätt att anlägga och 

underhålla bullerplank. Markägaren får använda marken så länge denna användning inte 

riskerar att försvåra åtkomsten för underhåll av bullerplanket, användningen får heller inte 

medföra negativ påverkan på vägens eller väganordningarnas utformning, funktion eller 

brukande. 

Nytt vägområde med inskränkt vägrätt i aktuell vägplan omfattar cirka 310 m², se 

plankartor, flik 1. 
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8.3. Markanspråk med tillfällig nyttjanderätt (T) 

Område med tillfällig nyttjanderätt omfattar område som behövs för byggande av 

väganordning. I projektet behövs område med tillfällig nyttjanderätt under byggtiden: 

• På åkermark och annan öppen mark för tillfälligt upplag av jordmassor och 

justering av slänter. 

• I skogsmark för skydd av träd och rötter, så att man inte gräver ända fram till 

stammen, och för tillfälligt upplag av jordmassor. 

• För byggtrafik på enskild väg. Detta för att entreprenören i ett tidigt skede skall 

kunna tas sig fram med transporter till väglinje för ny enskild väg.  

• För tillfällig omledning av trafiken i samband med byggnation av bro för väg 136 

över ny gång- och cykelväg. 

I vägplanen föreslås att Trafikverket under byggtiden från byggstart tillfälligt får 

nyttjanderätt till markområden enligt redovisning på plankartor för byggvägar, tillfälliga 

förbifarter, tillfälliga upplag, släntjusteringar och för skydd av träd och rötter, vilket 

omfattar cirka 5 300 m², se plankartor, flik 1.  

De områden som tillfälligt utnyttjas under byggtiden kommer att återställas i samråd med 

fastighetsägaren. 

8.4. Område för enskild väg 

Områden för enskild väg ingår inte i fastställelsebeslutet. Förändringar av det enskilda 

vägnätet hanteras via ersättningsförhandlingar samt av lantmäterimyndigheten när 

väghållningsmyndigheten söker förrättning enligt anläggningslagen. 
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9. Fortsatt arbete  

9.1. Tillstånd och dispenser 

Följande dispenser och tillstånd kan komma att erfordras för vägobjektet. 

Tillstånd för anspråkstagande av fornlämning, Länsstyrelsen i Kalmar län 

Enligt Kulturmiljölagen 2 kap. § 6 är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, 

täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast 

fornlämning. Den som vill utföra sådana åtgärder skall ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen 

(2 kap. kulturmiljölagen). Tillstånd kommer att sökas för flytten av milstenen. 

Arkeologisk förundersökning är nästa steg i den arkeologiska processen. Omfattningen av 

förundersökningen beror av de intrång som ny väganläggning gör. Bedömningen är att 

intrång i område B eventuellt behöver utredas vidare genom arkeologisk förundersökning. 

Beslut tas av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Dispens från biotopskydd 

För objekt som omfattas av biotopskydd (stenmurar, diken eller åkerrösen) inom 

vägområdet meddelas undantag från biotopskyddsbestämmelserna i samband med att 

vägplanen fastställs och vinner laga kraft enligt 7 kap. 11a § miljöbalken. I beslutet kan 

villkor som behövs för att skydda dessa biotoper samt krav på kompensationsåtgärder 

komma att ställas. 

För biotopskyddsobjekt som ligger utanför vägområdet för vägplanen men som kommer att 

påverkas av t ex enskilda vägar söks separat dispens. Beslut tas av Länsstyrelsen i Kalmar 

län. 

Anmälan om vattenverksamhet 

Anmälan om vattenverksamhet för förlängning av trummor i korsande diken eller flytt av 

diken kan komma att göras till länsstyrelsen innan byggstart.  

Tillstånd för vattenverksamhet 

Tillstånd för vattenverksamhet kan bli aktuellt att söka för grundvattenbortledning vid 

anläggande och drift av gång- och cykelporten under väg 136. Det vidare utredningsarbetet 

kommer att visa om tillstånd ska sökas eller om undantagsregeln, dvs om det är uppenbart 

att varken allmänna eller enskilda intressen skadas, är tillämpbar.  

Dispens från artskyddsförordningen 

Dispens från artskyddsförordningen bedöms inte krävas för intrång i lokal med orkidén 

tvåblad. Upprätthållandet av artens bevarandestatus bedöms inte påverkas negativt av det 

ianspråktagande som vägutbyggnaden medför. Behov av dispens från 

artskyddsbestämmelserna för åtgärderna bedöms därför inte föreligga. 

Bygglov för bullerskydd, Borgholms kommun 

Utförande av bullerskydd inom vägplanen undantas från kravet på bygglov genom att 

vägplanen fastställs och vinner laga kraft. Samråd har förts med Borgholms kommun om 

detta.  
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9.2. Uppföljning samt kontroller under byggskedet 

Ett kontrollprogram behöver upprättas för kontroll av nivåer och vattenkvalitet i brunnar 

som kan riskera att påverkas av vägprojektet. För att få god uppföljning behöver kontroll 

göras före, under och efter entreprenadtiden. I kontrollprogrammet ska även ingå 

grundvattenbortledning kring den planskilda korsningen. 

Ett kontrollprogram behöver upprättas för kontroll av vattenkvalitet i de terrängdiken som 

vatten kommer ledas till under entreprenadtiden. 

Ett kontrollprogram behöver upprättas för mätning av vibrationsnivåer i byggnader som 

riskerar att beröras av vibrationer från byggtrafik, schakt och sprängningsarbeten under 

entreprenadtiden. 

Ett kontrollprogram behöver upprättas för kontroll av att ställda krav på miljö- och 

gestaltningsåtgärder uppfylls i entreprenaden. 

Vid upphandlingen av entreprenadarbeten tillämpas miljökrav enligt Generella miljökrav 

vid entreprenadupphandling (TDOK 2012:93). Entreprenörens miljöplan ska minst omfatta: 

• Riskberedskap vid oförutsedda utsläpp till luft, mark eller vatten t ex med 

absorptionsmedel, uppsamlingsplats och oljelänsar. 

• Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från byggplatser ska följas. 

Information till allmänheten och berörda innan buller eller vibrationsstörande 

arbeten påbörjas.  

• Skador och skaderisker på mark, vatten (inkl. grumling) och växter skall förebyggas. 

• Upptagna jordmassor skall i första hand användas inom vägområdet. 

• Massor och snö skall hanteras på ett sådant sätt att spridning av eventuell 

förorening förbyggs. 

• Lagring, uppläggning och hantering skall ske på sådant sätt att spill och läckage 

fångas upp och ej orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller för 

miljön. Detta gäller alla kemiska produkter och allt material som hanteras i 

uppdraget, såväl insatsvaror som avfall. 

• Tvättning, rengöring, tankning, reparationer och service av fordon och 

arbetsmaskiner som sker inom ramen för uppdraget skall utföras på härför 

iordningställd eller avsedd plats. 

• Uppställning av fordon och arbetsmaskiner på hjul skall vara anordnad så att 

eventuellt läckage kan samlas upp och förhindras nå omgivande mark, vattendrag, 

sjö och grundvatten innan åtgärder med anledning av läckaget hinner vidtas. 

• Vid påträffande av fornlämning ska arbeten avbrytas samt länsstyrelsen och 

beställaren informeras för beslut om lämplig åtgärd. 
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10. Genomförande och finansiering  

10.1. Formell hantering 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in 

sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. 

Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. 

Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på 

vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter 

granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan 

godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 

överklagandet av regeringen. 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17–18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 

det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 

följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 

innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men 

också skyldighet, att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Mark som behövs 

permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I fastighetsförteckningen 

framgår också markens storlek (areal) och vilka som är fastighetsägare eller 

rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

•  Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de 

villkor som anges i beslutet. 

•  Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 

mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

•  Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 

På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 

användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 
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som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda 

mark tillfälligt så fort vägplanen har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 

anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

10.2. Berörda kommunala planer 

• 08-HGR-515 (Byggnadsplan fastställd 1980-03-04). Område för bostäder och 

handel öster om väg 136 berörs av ny gång- och cykelväg och ny pendlarparkering 

inne på ICA:s parkering. Samtliga är statliga anordningar. Område för bostäder 

berörs av ny lokalgata (ej statlig) på allmän platsmark till Rälla Tall 7:3 och 7:29 m 

fl. Område för bostäder och park eller plantering berörs av ny gång- och cykelväg (ej 

statlig) på allmän platsmark. Åtgärderna medför att ändring av detaljplanen 

behöver göras. Borgholms kommun avser att göra ändringen genom upphävande av 

de delar av detaljplanen som berörs. 

• 08-HGR-359 (Byggnadsplan fastställd 1964-07-24). Områden för bostadsändamål 

och allmänt ändamål som även utgör område som ej får bebyggas berörs av nya 

trottoarer. Åtgärderna medför att ändring av byggnadsplanen behöver göras. 

Borgholms kommun avser att göra ändringen genom upphävande av de delar av 

byggnadsplanen som berörs. 

• 08-HGR-286 (Byggnadsplan fastställd 1952-04-05). Område för vägmark berörs av 

ny trottoar. Vägplanens ändamål för berörda ytor strider inte mot byggnadsplanens 

och vägplanen föranleder därför ingen ändring av planen.  

• 0885-P459 ”Järnnian” (Detaljplan fastställd 2016-07-21). Detaljplanen berörs ej 

men utfarten via befintlig enskild väg Rälla strandväg till väg 136 kommer att ändras 

i och med att utfarten stängs och Rälla strandväg byggs i ny sträckning fram till 

enskild väg Paviljongsvägen och dess utfart till väg 136. 

10.3. Genomförande  

Efter att vägplanen har skickats in för fastställelse påbörjas arbetet med att ta fram ett 

förfrågningsunderlag för kommande byggskede. Projektet är planerat att genomföras som 

en utförandeentreprenad med igångsättning år 2022. Planerad byggtid uppgår till ca 1 år. 
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Byggande av enskilda vägar 

Ombyggnaden av väg 136 och byggnation av gång- och cykelvägar påverkar befintliga 

enskilda vägar, anslutningar och fastighetsutfarter. Ett förslag till åtgärder på det enskilda 

vägnätet finns redovisat på illustrationskartorna: 

• Befintlig enskild väg Paviljongsvägen med anslutning till väg 136 byggs om med 

bättre vägprofil och breddning av vägen vid anslutningen till väg 136. Till följd av 

den ändrade vägprofilen behöver infartsvägen till Rällapaviljongen flyttas ca 60 m 

västerut. Se redovisning på illustrationskarta 101T0211. 

• Paviljongsvägen förlängs och får en ny sträckning norrut ca 260 m fram till den 

befintliga enskilda vägen Rälla strandväg. Se förslag på sträckning på 

illustrationskarta 101T0211. 

• Befintlig enskild väg Rälla strandväg föreslås få ny anslutning till väg 136 via 

Paviljongsvägen enligt punkten ovan. Detta innebär att befintlig anslutning till väg 

136 för Rälla strandväg kan stängas. 

• Ombyggnad av befintlig lokalgata Vintervägen i ny sträckning och ny gång- och 

cykelväg söderut från Vintervägen behöver göras till följd av byggnation av ny gång- 

och cykelväg till gång- och cykelporten under väg 136. Se redovisning på 

illustrationskarta 101T0211. 

• Profiljustering av befintlig utfart från fastigheten Rälla 1:68 behöver göras till följd 

av att väg 136 breddas och ny gång- och cykelväg anläggs. Se redovisning på 

illustrationskarta 101T0212.  

• Fastighetsutfarter till väg 136 för fastigheterna Rälla Tall 7:6 och Rälla Tall 7:4 (2 st) 

föreslås stängas. Januarivägen som är en enskild väg mellan Rälla Tall 7:11 och Rälla 

Tall 7:3 föreslås också stängas.  

Nya enskilda vägar utförs huvudsakligen grusbelagda med varierande bredd mellan 3,5 och 

5,0 meter. Vägarna anpassas om möjligt till befintlig topografi, brukningsenheter och 

utifrån de berörda fastighetsägarnas behov. 
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Markanspråk för enskild väg 

Område för enskild väg ingår inte i fastställelsebeslutet och redovisas därför inte på 

plankartorna. Förändringar av det enskilda vägnätet hanteras via ersättningsförhandlingar 

samt av lantmäterimyndigheten när väghållningsmyndigheten söker förrättning enligt 

anläggningslagen.  

Gemensamhetsanläggning kommer att behöva ändras för ny enskild väg Paviljongsvägen – 

Rälla strandväg 

10.4. Finansiering 

Kalkylerad totalkostnad för projektet är ca 56,0 miljoner kronor i 2019 års prisnivå. 
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