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Läsanvisning  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gäller vägplan för Väg 136, delen Rälla-Ekerum.  

Syftet med MKB är att bidra till en miljöanpassning av projektet och genom samråd ge 

berörda kunskap och möjlighet att påverka projektet. Arbetet med MKB innefattar att 

identifiera och beskriva projektets miljöpåverkan, verka för miljöanpassning under 

planeringen och redovisa ett underlag som kan användas för en samlad bedömning av 

konsekvenserna för människors hälsa och miljön.  

Kapitel 1 ger bakgrund, syfte och avgränsningar till projektet. Planeringsprocessen 

redovisas liksom tidigare utredningar och beslut samt kommunala planer. 

Kapitel 2 redovisar övergripande bedömningsgrunder och mål för 

miljökonsekvensbeskrivningen dvs projektmål, miljökvalitetsmål, lagstiftning och 

transportpolitiska mål. 

Kapitel 3 beskriver nuvarande vägsystem. 

I kapitel 4 beskrivs studerade alternativ och vald lösning, dvs utbyggnadsalternativet för 

väg 136 Rälla-Ekerum, redovisas och motiveras. 

Kapitel 5-12 redovisar vilka förutsättningar som finns inom projektets influensområde. I 

kapitlen redovisas även vilka anpassningar som gjorts och hänsyn som tagits vid 

utarbetandet av vägplanen. Dessa är inarbetade i vägplanen och ingår i konsekvens-

bedömningen. Bedömningsskala för konsekvensbedömningen redovisas. De 

miljökonsekvenser som vägförslaget medför för miljö, hälsa samt hushållning med resurser 

redovisas. 

I kapitel 13 redovisas påverkan under byggskedet. 

I kapitel 14 görs en samlad bedömning av vägförslaget och en avstämning mot uppsatta 

mål. 

Kapitel 15 innehåller en samrådsredogörelse. 

Kapitel 16 redovisar fortsatt arbete med uppföljningar och kontroller samt vilka 

sakprövningar som kommer att göras i kommande skede. 

Kapitel 17 redovisar de underlag, källor och referenser som använts vid framtagandet av 

MKB:n. 
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Begrepp 

Miljökvalitet Ett tillstånd eller funktion i miljön som kan mätas eller 

beskrivas, till exempel luftkvalitet, ljudkvalitet eller 

vattenkvalitet. Miljömål, normer, riktvärden och gränsvärden 

kan användas för att uttrycka en viss miljökvalitet som är 

värdefull, önskvärd eller godtagbar. 

Miljöeffekt Förändring av miljökvalitet som kan mätas eller registreras.  

Indirekta miljöeffekter Effekter som uppstår som en följd av projektets direkta 

effekter eller genom de ”möjligheter” projektet ger. Det kan 

till exempel handla om förändrade trafikflöden i omgivande 

vägnät eller om bebyggelseutveckling som följer av projektet. 

Kumulativa miljöeffekter Samverkan mellan flera olika effekter som uppstår som en 

följd av projektet, till exempel bullereffekt och barriäreffekt. 

Effekter av projektet kan även samverka med effekter från 

andra pågående eller framtida verksamheter och projekt, till 

exempel kan ökad fragmentering av ett vägprojekt samverka 

med annan planerad bebyggelse. 

Miljökonsekvens En bedömning av effekternas betydelse för olika 

miljöintressen, till exempel vad trafikbuller innebär för 

boendemiljö och människors hälsa eller för kulturmiljövärdet. 

Bedömningen omfattar dels en beskrivning av konsekvensen, 

dels en värdering av dess storlek och betydelse. 

Utredningsområde Det område inom vilket alternativa åtgärder och lösningar 

utreds. 

Influensområde Det område inom vilket miljöeffekter bedöms kunna 

uppkomma. Influensområdet är generellt sett större än 

utredningsområdet. 

Nollalternativ Referensalternativ för att bedöma projektets effekter och 

konsekvenser. Nollalternativet beskriver de framtida 

förhållanden som gäller vägen, trafik, funktion och 

miljöförhållanden, om projektet inte genomförs.  
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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.  

Sträckan Rälla-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.  

Syftet med projektet är 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 

med infartsväg 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 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 succesivt 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 för anslutande och 

genomgående trafik då två korsningar förses med vänsterpåsvängsfält och 

vänstersvängsfält.  

Trafiksäkerheten kommer att öka eftersom korsningsolyckorna på sträckan kommer att 

minska i antal och skadeföljd. Olycksrisken för oskyddade trafikanter, gång- och 

cykeltrafikanter, kommer att minska med separat bana och möjlighet att korsa väg 136 på 

ett trafiksäkert sätt. Fem befintliga anslutningar till väg 136 föreslås stängas.  

Vägförslaget kommer att medföra intrång i naturvärdesobjekt och biotopskyddsobjekt. 

Intrånget bedöms medföra måttligt 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 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 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 negativa. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och syfte 

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 för hela sträckan mellan Algutsrum 

och Borgholm samt att främja pendlings- och kollektivtrafiken, se Figur 1. 

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 syfte 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. 

 

Figur 1 Väg 136 sträckan Algutsrum – Borgholm. Aktuell sträcka Rälla – Ekerum ingår som en del i 

en större översyn av väg 136. 
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1.2. Avgränsningar av MKB 

1.2.1. Geografiska avgränsningar 

Utredningsområdet för denna vägplan utgörs av det område för aktuell vägsträcka inom 

vilket alternativa åtgärder och lösningar utreds och föreslås.  

Influensområdet av vägplanen motsvarar det område inom vilket miljöeffekter bedöms 

kunna uppkomma. Influensområdet är större än utredningsområdet då det även innefattar 

till exempel terrängdiken, landskapet, visuell påverkan och bullerutbredning från både ny 

och befintlig väg och redovisas i Figur 2. 

 

Figur 2 Influensområde för ombyggnadssträckan av väg 136 Rälla-Ekerum 

Några kumulativa effekter, det vill säga effekter av vägprojektet som kan samverka med 

effekter från andra pågående eller framtida verksamheter och projekt, bedöms inte uppstå. 

1.2.2. Avgränsning av innehåll 

I denna MKB redovisas den information som krävs för en bedömning av vägplanens 

påverkan på människors hälsa, miljö samt hushållning med mark, vatten och andra 

resurser, i enlighet med miljöbalken 6 kap. Delar som avgränsats bort är aspekten 

luftföroreningar eftersom projektet inte medför några förändringar i trafikflöden i ett större 
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perspektiv. De väsentliga miljöaspekter och frågeställningar som identifierats inom 

influensområdet för vägplanen är: 

• Naturmiljö. Väsentliga miljöaspekter är art- och biotopskydd. 

• Kulturmiljö. Väsentliga miljöaspekter är fornlämningar. 

• Rekreation och friluftsliv. Väsentliga miljöaspekter är gång- och cykeltrafik samt 

närströvområde vid Rällaskogen. 

• Boendemiljö. Väsentliga miljöaspekter är bullerutbredning.  

• Yt- och grundvatten. Väsentliga miljöaspekter är grundvattenförekomster. 

 

1.2.3. Avgränsning i tid 

Vid upprättandet av denna miljökonsekvensbeskrivning redovisas dels miljökonsekvenser 

under driftskedet, dels under byggskedet av ny väg. Prognosåret har satts till år 2041 vilket 

motsvarar cirka 20 år efter driftstart. Prognosårets trafikflöden används för 

bullerberäkningar och dimensionering av vägens standard. Nulägets trafikflöden avser 

mätår 2014.  

1.3. Metodik för MKB-arbetet 

MKB-arbetet inleddes med insamling av faktauppgifter, kartor med mera från främst 

myndigheter och Borgholms kommun. Information har även hämtats från tidigare 

utredningar i projektet. I vissa fall har fördjupade inventeringar, utredningar och 

beräkningar utförts. Dessa har sedan legat till grund för de bedömningar som har gjorts för 

respektive miljöaspekt i MKB:n. Styrande för värderingen av miljökonsekvenserna är bland 

annat riktvärden, mål i övergripande planer, nationella miljömål samt miljökvalitetsnormer. 

Miljöaspekterna beskrivs i separata avsnitt. Varje avsnitt inleds med en beskrivning av 

förutsättningarna, följt av en beskrivning av vilka anpassningar och åtgärder som har 

arbetats in i vägplanen för att minska negativ påverkan. Under rubrik Bedömningsskala 

beskrivs de förutsättningar som utgör grunden för de bedömningar som görs i MKB:n. 

Bedömningsskalan graderar konsekvensen (stora, måttliga, små negativa konsekvenser 

samt positiva konsekvenser) som har specificerats för varje miljöaspekt. Bedömning av 

projektets effekter och konsekvenser beskrivs slutligen för respektive miljöaspekt. 

1.4. Sakkunskap som bidragit till MKB 

De som bidragit med sakkunskap till framtagande av denna MKB utgörs bland annat av 

Anna Sidenstam, landskapsarkitekt, Anneli Nilsson och Sandra Broström, biologer, Clas 

Ternström, arkeolog, Perry Ohlsson, akustiker, Philip Håkansson och Benjamin Andersson, 

hydrogeologer, Martin Bjarke, riskingenjör, Per Gustafsson, markmiljö, Mats Gidmark, 

miljöutredare/MKB-ansvarig och Rickard Kappers, uppdragsledare. Dessutom har 

projektörer, geotekniker, broprojektörer, vägtekniker, trafikingenjörer med flera 

kompetensområden inom Sweco bidragit i arbetet och Trafikverkets miljöspecialister har 

kvalitetsgranskat arbetet och MKB-dokumentet. 

1.5. Planeringsprocessen för väg 

I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. 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 
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så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till vägplanen, där Trafikverket beskriver 

projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. 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. 

 

Figur 3 Planeringsprocessen för vägplan. Vi är nu i skedet Samrådshandling där framtagning av 

planförslag och MKB sker. 

 

1.6. Tidigare utredningar och beslut 

1.6.1. 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. 

1.6.2. 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 mellan väg 136 

och 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. Lägena benämndes Alternativ syd, mitt och norr. Det 
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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. 

                      

Figur 4 De tre olika lägena för en cirkulationsplats i Rälla som utretts 

 

1.6.3. 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. 

1.7. Aktualitet 

Utbyggnaden av Väg 136 Rälla-Ekerum finns med i den regionala infrastrukturplanen 2010-

2021 med planerad byggstart 2021.  

1.8. Kommunala planer 

1.8.1. Översiktsplan 

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. 
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1.8.2. Detaljplaner 

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

indirekt berörs av vägprojektet, se Figur 5. Dessa planer är: 

• 08-HGR-515 (Byggnadsplan fastställd 1980-03-04). Område för bostäder och 

handel öster om väg 136 berörs av ny gång- och cykelväg, ny pendlarparkering samt 

infartsväg via ICA:s parkering. Samtliga är statliga anordningar. Område för 

bostäder berörs av ny infartsväg (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 

byggnadsplanen behöver göras. Borgholms kommun avser att göra ändringen 

genom upphävande av de delar av byggnadsplanen 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. 

  

Figur 5 Detaljplaner i Rälla i närheten av väg 136. Aktuella åtgärder visas med blå linje. 
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2. Övergripande bedömningsgrunder 

2.1. 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, se Figur 6. Miljökvalitetsmålen är en grundläggande 

utgångspunkt för miljöarbetet på nationell, regional och lokal nivå.  

Projektets måluppfyllelse beskrivs i kapitel 14.3. 

 

Figur 6 Illustration av de 16 miljömålen. De mål som inte är aktuella eller är av underordnad 

betydelse för den aktuella vägplanen är överstrukna. 

 

 

2.2. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte, för att skydda 

människors hälsa eller miljön, eller för att åtgärda befintliga miljöproblem. De kan även 

användas för att de 16 nationella miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna 

genomföra EU-direktiv. När en miljökvalitetsnorm meddelas måste regeringen samtidigt 

utse myndigheter och kommuner som ska mäta och kontrollera att normen uppfylls. 

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

miljökvalitetsnormer: 

1. Begränsad klimatpåverkan  

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv  
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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. 

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. 

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. 

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.  

2.3. 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. 

 

2.4. Allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken 

De allmänna hänsynsreglerna är grundläggande för prövningen om tillåtlighet, tillstånd, 

godkännande och dispens. Vid alla åtgärder som kan få inverkan på miljön eller på 

människors hälsa skall de allmänna hänsynsreglerna följas, om inte åtgärden är av 
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försumbar betydelse med hänsyn till miljöbalkens mål. Projektets måluppfyllelse redovisas i 

kapitel 14.4. 

2.5. 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 

till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra 

till ökad hälsa. 

  

                                                           
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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3. Nuvarande vägsystem 

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 är idag en cirka 9,5 meter bred tvåfältsväg. 

Ombyggnadssträckan är cirka 1 km lång. 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 drygt ett 

10-tal direktanslutningar till fastigheter.  

Trafiksituationen på Öland är mycket speciell med stora variationer på trafikmängder 

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

årsmedeldygnstrafiken. 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.  

3.1. Trafik och användargrupper 

3.1.1. Vägtrafik 

Uppmätt trafikflöde 2014 på aktuell sträcka av väg 136 varierar mellan 6490 fordon per 

årsmedeldygn söder om korsningen mellan väg 136 och väg 966 till 5650 fordon per 

årsmedeldygn norr om korsningen. Andelen tung trafik är 7-9 procent.  

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

2012 varav 5% 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.  

3.1.2. 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 
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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. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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), se Figur 7. Ingen olycka med döda eller allvarligt skadade har 

registrerats längs sträckan. 

 

Figur 7 Olycksstatistik 2009-2018. Totalt har 5 olyckor inträffat (2 singel-, 1 korsnings- och 2 

upphinnandeolyckor). 
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4. Utredda alternativ 

4.1. Nollalternativ 

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 succesivt 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.   

4.2. 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. 

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

och väg 966 (Högsrumsvägen), se Figur 8: 

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. 
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Figur 8 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, se Figur 9: 

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 trevägsskäl i förhållande till kostnad och omgivningspåverkan. 

 

Figur 9 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 10: 

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. 
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Figur 10 Förkastat alternativ 3: Cirkulationsplats med fyra anslutande vägar vid Rälla strandväg 

 

Gemensamt för de förkastade 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 11: 

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 

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

gång- och cykelport under väg 136. 
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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 

12:  

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

gång- och cykelpassage i plan. 

 

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 13: 

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 4.2.1. 
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Figur 13 Förkastat delalternativ 4C: Två trevägskäl med vänsterpåsvängsfält, vid väg 966 och 

Rällapaviljongen samt planskild gång- och cykelport i Rälla. 

 

Gemensamt för de förkastade 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.  

4.2.1. Ny inriktning utan mötesseparering 

En ny inriktning för projektet har beslutats och innebär att mötesseparering 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 mötesseparering, 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 uppenbar förändring av bullernivån jämfört med 

befintliga förhållanden, se även avsnitt 9.  
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4.3. Valt alternativ – utbyggnadsalternativet 

Valt alternativ (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 

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 väg 136/Rälla strandväg 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 MKB 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 

studera 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 14 Översiktskarta av utbyggnadsförslaget för väg 136, delen Rälla-Ekerum. 
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Delsträcka med ombyggda 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. Befintlig fartkamera tas bort. 

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

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

15. 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 15 Sektion för delsträcka mellan trevägskorsningar. 

 

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 fastighetsanslutning 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. 
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Figur 16 Sektion för delsträcka med tvåfältsvägen. 

 

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.  

På östra sidan av väg 136 från korsningen med väg 966 och cirka 150 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 sidovägräcke. 

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 sektion 

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 Figur 14. 

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 

gällande krav i Kalmar länstrafiks hållplatshandbok vilket innebär en förbättring mot 

nuvarande utformning, se Figur 17. 
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Pendlarparkering 

I anslutning till kollektivtrafikanläggningen kommer en pendlarparkering med 10 platser att 

anläggas på den östra sidan av väg 136. Från pendlarparkeringen nås busshållplatserna via 

gång- och cykelväg, den östra hållplatsen nås även via en trappa.  

Eftersom pendlarparkeringen ingår i den statliga väganläggningen behöver den kunna nås 

via en statlig infart. För att kunna nå pendlarparkeringen anläggs en infart från väg 966 som 

tar en del av ICA-affärens parkering i anspråk, se Figur 17. För att få plats med infarten med 

hänsyn till affärens varuintag behöver, i anslutning till parkeringen, en större ek tas ned. 

 

Figur 17 Illustration av gång- och cykelväg, ny gång- och cykelport, busshållplatser, 

pendlarparkering och lokalgata i Rälla. 

 

Övriga vägar 

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

och ny lokalgata (ny sträckning av Vintervägen) vid föreslagen pendlarparkering. Vidare 

behöver en bostadsfastighetsanslutning och en skogsvägsanslutning byggas om för att få 

fullgod lutning mot väg 136. 

Anslutningsvägen till Rälla strandväg och lokalgatan vid ny pendlarparkering 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. 
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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 

konsekvensbeskrivs i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

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 att bli vattenförande i någon större 

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

utmed vägen får sina utlopp till följande terrängdiken som finns i området, se Figur 18: 

• 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 underhållrensas 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 underhållrensas 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. 

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, 0/815, 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 
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avrinningsområde flödesutjämnas innan det avleds till befintligt dike som fortsätter längs 

Paviljongsvägen, se Figur 18.  

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 18. 

 

Figur 18 Översikt av avvattningslösningen längs väg 136. Rinnriktning längs vägdiken samt 

utloppspunkter. 

 

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 cirka 5 meter. Fri brobredd 

på bron blir ca 13,25 meter. Bron grundläggs på kalkberg, se Figur 19. 

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

utförs på packad sprängbotten, på kalkstenstensberget. Grundvattensänkningar, i 
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byggskedet, bedöms kunna utföras genom pumpning i djupare nedförda filterförsedda 

pumpgropar. 

 

Figur 19 Sektion som visar gång- och cykelportens öppning under väg 136.  
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5. Bebyggelse och landskap 

5.1. Förutsättningar 

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

mellan två områden med olika karaktärer, se Figur 20. 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. 

 

Figur 20 Landskapskaraktärer i området vid Rälla och Ekerum. Utredningsområdet/aktuell 

vägsträcka är markerad med blått streck.  

 

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

människan och hur landskapet uppfattas.  

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

öppna odlingslandskapet norr om Rälla bjuds de på långa utblickar medan de 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 är måttlig.  
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Figur 21 Vägmiljön i Rälla med busshållplatser och övergångställe. (februari 2017) 

 

 

Figur 22 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 till exempel stor 

blåklocka och brudbröd, vilket bidrar till ett rikt insektsliv.  
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5.2. Inarbetade anpassningar och åtgärder 

Inarbetade anpassningar och åtgärder för att minska den negativa påverkan av 

vägåtgärderna på landskapsbilden följer nedan: 

• Vid korsningarna med Paviljongsvägen och väg 966 breddas väg 136 västerut längs 

befintlig sträckning vilket innebär att vägen höjdmässigt får samma förhållande till 

omgivande mark, vilket minskar påverkan i landskapet.  

• Murar, stenstolpar och grindar som utgör östra entrén till Rälla gård, se Figur 23, 

flyttas västerut för att ge plats åt en ny gång- och cykelväg längs med väg 136. 

Utseendet på den återuppbyggda entrén ska vara lika som befintlig för att bevara 

det visuella intrycket. 

• För att anpassa vägen till landskapet upprättas ett separat gestaltningsprogram, 

som på ett övergripande sätt anger mål och principer för vägens utformning. 

• En planskild gång- och cykelport föreslås under väg 136. 

 

5.3. Bedömningsskala 

Stora negativa konsekvenser – där föreslagen väg står i stor kontrast till omgivande 

landskap eller där omfattande väganläggning påverkar orienterbarhet, invanda stråk, 

avgränsningar, landmärken och utblickar. 

Måttligt negativa konsekvenser - där föreslagen väg kontrasterar omgivningen i liten grad 

och där föreslagen väg påverkar orienterbarhet, invanda stråk, avgränsningar, landmärken 

och utblickar i begränsad omfattning. 

Små negativa konsekvenser - där vägen harmonierar med omgivande landskap och 

underordnar sig landskapets skala och struktur, vilket påverkar upplevelsen av landskapet i 

liten grad. 

Positiva konsekvenser - där föreslagen väganläggning är mindre exponerad än dagens väg 

och där föreslagen väg innebär att landskapsbilden tillförs positiva värden. 

5.4. Miljökonsekvenser 

5.4.1. Nollalternativet 

Det sker inga förändringar av sträckningen av väg 136 eller lokalvägar och då vägen redan 

idag är starkt trafikerad medför den ökande trafikmängden inga nämnvärda konsekvenser 

för landskap och bebyggelse. 

5.4.2. Utbyggnadsalternativet 

Väg 136 kommer att breddas i befintlig sträckning och hålla låg profil över omgivande mark. 

Breddningen av väg 136 och anläggande av ny gång- och cykelväg kommer inte att medföra 

någon betydande påverkan på landskapsbilden. Eftersom utbyggnaden sker i befintlig 

sträckning där påverkan av till exempel trafik, ljusstörning och buller redan finns bedöms 

den tillkommande störningen medföra små negativa konsekvenser. 

Den planskilda gång- och cykelporten är placerad i anslutning till skogspartier vilket medför 

att gång- och cykelvägen endast ger små negativa konsekvenser för landskapsbilden. Vägen 
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kommer inte att påverka landmärken längs sträckan. Även brukandet av jordbruksmark 

bedöms kunna fortsätta i princip i samma utsträckning som tidigare.  

Värdefulla naturmiljöer med värde för landskapsbilden kommer att bevaras i stor 

utsträckning. Allén väster om väg 136 mot Rälla gård kommer att förbli intakt men grindar, 

stenstolpar och stenmur kommer att behöva flyttas längre från väg 136, se Figur 23. Genom 

att mur och grindar flyttas kommer landskapsvärdena att kvarstå. 

 

Figur 23 Allé väster om väg 136 samt grindar, stenstolpar och mur vilka utgör en entré mot Rälla 

gård. 

 

Det kommer att ske intrång till följd av den enskilda väg som föreslås väster om väg 136 

mellan Rälla strandväg och Paviljongsvägen. Vägsträckningen har placerats i kanten av 

betesmarken för att inte bryta strukturer i landskapet, se Figur 14.  

Bullerskydd kommer att sättas upp för att skydda närboende från höga ljudnivåer. 

Bullerskyddsåtgärder utförs antingen som fasadåtgärder, skydd av uteplats eller 

bullerskärmar. Eftersom utrymmet är begränsat mellan vägkant och tomtmark föreslås 

bullerskärmar som gestaltas och anpassas till bebyggelsens karaktär. Trähus, friväxande 

häckar, stenmurar och träplank är vanliga element längs med vägen. Bullerskärm i falurött 

trä skulle därför passa väl in. Två vägnära bullerskärmar sätts upp vid bebyggelse varför det 

bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser på landskapsbilden. 

Sidoräcken sätts upp på västra och östra sidan som skydd vid gång- och cykelport under väg 

136, som avgränsning mellan väg 136 och gång- och cykelväg samt som skydd längs 

närliggande bebyggelse. Vid delsträckan med ombyggda korsningar sätt ett räcke mellan 

körriktningarna på väg 136. Där räcke krävs bör de tillåta genomsikt för att minimera 

påverkan på visuella samband och på landskapsbilden. Eftersom befintlig väg 136 redan går 

genom området bedöms ytterligare räcken medföra små negativa konsekvenser. 

Vägen och dess gestaltning kommer att upplevas ur olika perspektiv, både av trafikanterna 

som färdas på vägen och av dem som rör sig i vägens omgivande landskap. För bilisterna är 

variationen viktig; det öppna landskapsrummet norr om Rälla är ett välkommet inslag med 

utblickar mot omgivningarna liksom bebyggelse, häckar och stenmurar vid passagen genom 

Rälla. Samtidigt kan vägen upplevas som en barriär av de som rör sig i det omgivande 
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landskapet eller bor i närområdet. En ny gång- och cykelport under väg 136 bidrar till att 

minska barriäreffekten. 

Nya vägslänter, diken och skärningar är utformade för att ansluta till omgivande terräng på 

ett mjukt sätt så att vägen integreras i landskapet. Släntkrön och släntfot är utformade med 

en avrundning för att uppnå denna mjuka övergång. Befintliga slänter som inte påverkas av 

breddning eller avvattningsåtgärder förändras inte.  

Sammantaget bedöms konsekvenserna på bebyggelse och landskap bli måttligt negativa. 
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6. Naturmiljö 

6.1. Förutsättningar 

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 24. 

 

Figur 24 Förslag till naturreservat för Rällaskogen. (Länsstyrelsen i Kalmar län).  

 

Naturvärdesinventering 

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. 
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Figur 25 Naturvärdesinventering juni 2016 för nu gällande utredningsområde. 

 

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

Rälla bedömdes inför fortsatt exploateringsarbete vara i behov av ytterligare inventering 

vilket 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 de kompletterande inventeringarna identifierades 13 naturvärdesobjekt 

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

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

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

identifierats vid inventeringen 2016, se ovan. Det kan konstateras att ädellövskogen vid 

NO07 
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Rälla hyser flera biotopkvaliteter men också saknar vissa biotopkvaliteter, då framförallt 

torrträd och en större tillgång till död ved samt vattenmiljöer saknas. Därtill är skogen 

relativt likåldrig och de gamla träden är få till antalet. 

 

Figur 26 Kompletterande naturvärdesinventering juni och juli 2017 



42 

 

  

Figur 27 Kompletterande naturvärdesinventering juli 2017 samt juni 2018. 

 

Biotopskyddade områden 

I närheten av väg 136 finns ett tiotal områden som omfattas av de generella 

biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Biotoperna består av diken, 

stenrösen och stenmurar i jordbruksmark samt en allé. De biotopskyddade objekt som 

påverkas av vägåtgärderna beskrivs mer utförligt under konsekvensbedömningen i avsnitt 

6.4.2 nedan. 

6.2. Inarbetade anpassningar och åtgärder 

Inarbetade anpassningar och åtgärder för att minska den negativa påverkan på naturmiljö 

är: 

• Anpassningar av korsningar och lokalvägar har gjorts så att objekt med höga 

naturvärden (klass 1 och 2) bevaras i största möjliga grad. 

• En faunadepå med stenröse föreslås mellan gång- och cykelväg samt väg 136. 
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• Det översta jordskiktet längs delsträckor med värdefull flora skrapas av och återförs 

där så är möjligt till nya vägslänter. 

6.3. Bedömningsskala 

Stora negativa konsekvenser uppstår när värdekärnan i områden med höga dokumenterade 

naturvärden förstörs eller försvinner. Vägen leder till fragmentering av naturmiljön som 

påverkar organismers rörelsemönster och spridningsförmåga. Påverkan som innebär skador 

på ekosystem och biologisk mångfald över ett långt tidsperspektiv. 

Måttligt negativa konsekvenser uppstår när delar av områden med höga naturvärden 

förstörs eller påverkas negativt på annat sätt. Påverkan är till större del temporär, områdena 

bedöms kunna återfå god ekologisk status och bibehålla biologisk mångfald efter byggtiden. 

Små negativa konsekvenser uppstår när ny väg till största del påverkar naturområden utan 

högre naturvärden eller påverkan på ekosystem eller biologisk mångfald är obetydlig. 

Positiva konsekvenser uppstår när ekologiska samband och spridningsvägar stärks eller när 

negativ påverkan på värdefulla miljöer kan minskas. 

6.4. Miljökonsekvenser 

6.4.1. Nollalternativet 

Då ingen ny mark tas i anspråk sker ingen påverkan på värdefulla och skyddade 

naturmiljöer. Väg 136 är redan idag en stor barriär i landskapet och med den ökande 

trafiken kommer att medföra att denna barriär blir något större. Konsekvenserna bedöms 

dock som små negativa i förhållande till dagens redan stora påverkan. 

6.4.2. Utbyggnadsalternativet 

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).  

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. 
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Figur 28 Intrång i naturvärdesobjekt. 

 

På östra sidan av väg 136 föreslås en ny pendlarparkering nära busshållplatserna i Rälla. För 

att möjliggöra anslutning till pendlarparkeringen och fortsatt åtkomst till ICAs lastbrygga 

behöver en större ek med naturvärdesklass 1 på ICAs nuvarande parkering tas ner, se Figur 

29. Stamomkretsen på eken är cirka 390 cm. Bland lavarna på stammen noterades 

glansfläck och rosa lundlav (VU). Även guldlockmossa växte här. I barken syntes misstänkta 

spår av mindre ekbock (NT). Som en skadebegränsande åtgärd föreslås att ekens stam och 

grövre genar placeras som död ved och faunadepå i området mellan gång- och cykelvägen 

och väg 136 vid gång- och cykelporten. Platsen för faunadepån är vald så den är solbelyst 

och ligger i ett område med flera större ekar vilket gör att värden kopplat till större 

ädellövträd bibehålls. 

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. 



45 
 

 

Figur 29 Den vänstra eken i bild vid ICA-affärens parkering som tas ner. Den högra eken i bild 

bedöms kunna stå kvar. 

 

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 

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 30. 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 
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varför påverkan bedöms bli liten. Dessutom kan även ett stenröse komma att påverkas, se 

Figur 30. 

 

Figur 30 Påverkan på biotopskyddade objekt 

 

Eftersom naturvärden och biotopskyddade områden kommer att tas i anspråk bedöms 

projektet sammantaget medföra måttligt negativa konsekvenser på naturmiljön. 
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7. Kulturmiljö 

7.1. Förutsättningar 

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. I denna identifierades tre objekt (objekt 6, 8 och 

9) som potentiella förhistoriska boplatslägen varav endast två numera ingår i 

utredningsområdet (objekt 8 och 9). Dessutom finns ett vägmärke (milstolpe) på östra 

kanten av väg 136 strax norr om korsningen med väg 966, se Figur 31.  

Arkeologisk utredning steg 2 har därefter utförts under augusti 2017 för de tre potentiella 

objekten inom området (objekt 6, 8 och 9). Under utredningen påträffades lagskyddad 

fornlämning endast inom en del av ett objekt (objekt 6) vilken numera ej berörs av 

föreslagna vägåtgärder.  

Arkeologisk utredning steg 2 har även kompletterats och utökats under september 2018 för 

två områden kallade A och B. I område A, som omfattar skog och hagmark, påträffades inget 

av arkeologiskt intresse. 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), se Figur 31.  

En kulturarvsanalys av området har genomförts. Kulturarvsanalysen utgör ett underlag för 

projektets planeringsarbete och bistår med uppgifter om områden som är mer eller mindre 

lämpliga att ur kulturmiljösynpunkt ta i anspråk för exploatering. Resultatet av 

kulturarvsanalysen belyser att i korsningen väg 136 och väg 966 (Högrumsvägen) ligger 

Rälla gamla skola, vilken idag är café och bed & breakfast. Skolan bedöms inte beröras av 

planerad ombyggnation av vägen. 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.  

7.2. Inarbetade anpassningar och åtgärder 

Inarbetade anpassningar och åtgärder för att minska den negativa påverkan på kulturmiljö 

för utbyggnaden är: 

• Lokalvägar placeras så att kända kulturmiljövärden undviks. 

7.3. Bedömningsskala 

Stora negativa konsekvenser uppstår när påverkan sker i kulturmiljö med högt nationellt 

bevarandevärde (riksintresse). Påverkan innebär ett direkt intrång i miljöns värdekärnor 
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eller ett indirekt intrång vilket får till följd att samband och strukturer bryts. Påverkan 

respektive intrånget i miljön får till följd att miljöns upplevelsevärde och pedagogiska värde 

går förlorad. 

Måttligt negativa konsekvenser uppstår när en kulturmiljö fragmenteras så att dess helhet 

inte kan uppfattas. Strukturer och samband försvagas och blir mindre tydliga. Enstaka 

kulturvärden, välbevarade, unika eller på annat sätt värdefulla i ett regionalt perspektiv går 

förlorade. 

Små negativa konsekvenser uppstår när enstaka kulturmiljöobjekt påverkas eller tas bort. 

De enstaka objekten är inte betydelsebärande för kulturmiljöns helhet. Samband och 

strukturer kan även i framtiden uppfattas. 

Positiva konsekvenser uppstår när samband och strukturer stärks. 

7.4. Miljökonsekvenser 

7.4.1. Nollalternativet 

I nollalternativet tas ingen mark i anspråk och ingen påverkan bedöms ske på kulturmiljön. 

7.4.2. Utbyggnadsalternativet 

En lokal (område B) med fornlämningar berörs av vägåtgärderna, se Figur 31. 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.  

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, se Figur 23. Flytten bedöms medföra små negativa konsekvenser eftersom mur och 

grindstolpar är sentida och dess kulturhistoriska värde bedöms vara lågt. 

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.  
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Figur 31 Kulturmiljövärden och utredningsområden längs väg 136. 

 

 

Figur 32 Milsten på östra sidan av väg 136 som behöver flyttas i sidled. 
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8. Rekreation och friluftsliv 

8.1. Förutsättningar 

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. 

8.2. Inarbetade anpassningar och åtgärder 

Inarbetade anpassningar och åtgärder för att minska den negativa påverkan på rekreation 

och friluftsliv: 

• Gång- och cykelväg byggs utmed västra sidan av väg 136. 

• En planskild gång- och cykelport anläggs i Rälla.  

• Busshållplatser ansluts till gång- och cykelvägar. 

 

8.3. Bedömningsskala 

Stora negativa konsekvenser uppstår om kärnområden för det rörliga friluftslivet som 

utpekas i kommunala planer och som hyser höga dokumenterade värden för det rörliga 

friluftslivet starkt påverkas och möjligheten att utöva aktiviteter med rekreativa värden 

förstörs eller starkt försämras. Om tillgängligheten till dessa områden drastiskt försämras 

genom barriäreffekter innebär det också stora negativa konsekvenser. 

Måttligt negativa konsekvenser uppstår om mindre rekreationsområden starkt påverkas 

eller om tillgängligheten till områden försämras genom längre omdragningar av vägar eller 

stigar. Om mindre delar av ett större rekreationsområde eller kärnområde påverkas negativt 

innebär det också måttlig negativ konsekvens. Om upplevelsevärdet försämras men 

möjligheten till rekreation kvarstår innebär det också måttlig negativ konsekvens. 

Små negativa konsekvenser uppstår om vägen medför mindre försämringar vad gäller 

tillgänglighet eller upplevelsevärde i ett område. 

Positiva konsekvenser uppstår om barriäreffekter för rekreation och friluftsliv kan minskas 

eller om tillgängligheten till rekreationsområden ökar. 

8.4. Miljökonsekvenser 

8.4.1. Nollalternativet 

Då trafikmängden på väg 136 ökar kommer det att bli svårare för boende att röra sig längs 

med och tvärs över vägen. Barriäreffekten ökar och säkerheten att korsa vägen minskar, 
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vilket medför att det blir något svårare att nå rekreationsmålen. Konsekvenserna för 

rekreation och friluftsliv bedöms bli små negativa i nollalternativet.  

8.4.2. Utbyggnadsalternativet 

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. 
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9. Befolkning och människors hälsa 

9.1. Förutsättningar 

Riksdagen har i proposition 1996/97:53 antagit riktvärden för buller och vibrationer vid 

permanenta bostäder som gäller nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur. 

Detta projekt innebär väsentlig ombyggnad. Riktvärdena har konkretiserats av Trafikverket 

utifrån vad som anses vara en god eller i vissa fall godtagbar miljö. Värdena ska utgöra ett 

stöd vid Trafikverkets bedömningar om behov av utredningar och genomförande av 

skyddsåtgärder mot höga buller- och vibrationsnivåer. Riktvärden för utomhus- och 

inomhusmiljöer framgår i Tabell 1. 

Tabell 1 Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik (TDOK 

2014:1021). 
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Buller  

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. Vid tillämpning av riktvärdena vid 

åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är ekonomiskt rimligt, miljö-

mässigt motiverat och tekniskt möjligt. Åtgärderna skall vara samhällsekonomiskt 

kostnadseffektiva.  

Beräkningsmetodik och riktvärden för buller utgår från årsmedeldygnstrafiken på vägnätet. 

Därför har bullerberäkningarna utförts för årsmedeldygnstrafiken på väg 136 och inte för 

sommartrafiken. Att utföra bullerberäkningar för den högre sommartrafiken skulle ge ett 

resultat som inte är jämförbart med gällande riktvärden. 

I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt Tabell 1 bör inriktningen vara att 

inomhusvärdena inte överskrids.  

Beräkningar har utförts för fyra scenarier: 

• År 2017, befintlig bullersituation (Nuläge) 

• År 2041, nollalternativ  

• År 2041, utbyggnadsalternativ utan bullerskyddsåtgärder 

• År 2041, utbyggnadsalternativ med bullerskyddsåtgärder 

Vibrationer 

De riktlinjer som Trafikverket tillämpar för vibrationer framgår av Tabell 1 ovan. Aktuellt 

projekt hanteras enligt planeringsfallet väsentlig ombyggnad vilket innebär att riktvärdet 

0,4 mm/s ska eftersträvas. Högsta acceptabla värde innebär att inga boende ska behöva 

utsättas för vibrationsnivåer över 0,7 mm/s i sovrum nattetid. Riktvärdena gäller för 

uppmätta komfortvärden i bostaden. Kan detta ej nås med rimliga tekniska åtgärder bör 

fastighetsägaren erbjudas förvärv av fastigheten. 

9.2. Inarbetade anpassningar och åtgärder 

Inarbetade anpassningar och åtgärder för att minska den negativa påverkan på boendemiljö 

och hälsa av väg 136 följer nedan. För bullerberörda bostadsfastigheter som, från den 

ombyggda vägen, utsätts för bullernivåer som överstiger riktvärdena redovisas 

bullerskyddsåtgärder enligt nedan: 

Tabell 2 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 

 

• Som komplement till vägnära bullerskyddsåtgärder föreslås fastighetsnära 

bullerskyddsåtgärder med fasadåtgärd för fyra bullerberörda fastigheter (Rälla Tall 

7:3, 7:4, 7:6 och 7:32) samt skydd av uteplats för en fastighet (Rälla Tall 7:29).  
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9.3. Bedömningsskala 

Stora negativa konsekvenser uppstår om riktvärden för buller och vibrationer överskrids i 

ett flertal fall och inte kan åtgärdas inom vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 

rimligt. 

Måttligt negativa konsekvenser uppstår om vägtrafiken orsakar buller och vibrationer över 

riktvärden men att dessa endast överskrids i ett fåtal fall efter vidtagna skyddsåtgärder. 

Små negativa konsekvenser uppstår om vägtrafikbullret och vibrationer ökar men inga 

riktvärden överskrids. 

Positiva konsekvenser uppstår när bostäder som varit utsatta för bullernivåer eller 

vibrationer över eller nära gällande riktvärden får en minskad störning och färre människor 

blir buller- eller vibrationsstörda. 

9.4. Miljökonsekvenser 

9.4.1. Nollalternativet 

För nollalternativet år 2041 beräknas 7 bostäder exponeras för ljudnivåer över 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå och/eller 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Jämför med nuläget 

exponeras inga nya bostäder däremot beräknas en ökning i ekvivalent ljudnivå ske med 1 

dB-enhet. Ökningen jämfört med nuläget beror på den trafikökning som sker fram till år 

2041. Ljudnivåökningen bedöms ge små negativa konsekvenser i nollalternativet. 

9.4.2. Utbyggnadsalternativet 

Buller  

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.  
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För att kunna bedöma om vägnära bullerskydd blir aktuellt för att skydda bostadshus som 

exponeras för ljudnivåer som överskrider gällande riktvärden för buller utomhus har 

beräkning gjorts av lämpliga platser för bullerskydd. Här har i första hand vägnära 

bullerskydd studerats för att se om det går att innehålla riktvärdet 55 dBA utomhus vid 

utsatta bostadshus på första våningsplanet.  

För att bestämma den samhällsekonomiska nyttan av respektive åtgärd har en beräkning 

utförts i kalkylarket Väg-BUSE version 4.0. VägBuse är ett stöd för att bedöma om 

bullerskyddsåtgärden är ekonomiskt rimlig eller inte. Nyttan uttrycks som 

nettonuvärdeskvot (NNK), vilken beskriver den samhällsekonomiska nyttan för en 

skyddsåtgärd dividerat med kostnaden för att uppföra och underhålla åtgärden. 

Beräkningen avser skyddsåtgärdens hela tekniska livslängd och ska vara positiv (över noll) 

för att åtgärden ska anses vara samhällsekonomisk lönsam. 

Km 0/000-0/020, väster om väg 136 

Bullerskärmen föreslås vara 1,6 meter hög över väg 136 och 47 meter lång och ansluter till 

befintlig komplementbyggnad inom fastigheten Rälla Tall 1:12. Kostnaden för åtgärden 

beräknas till cirka 233 000 kr. Åtgärden bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam med en 

nettonuvärdeskvot på cirka 2 det vill säga att nyttan med skärmen är större än dess kostnad. 

Bullerskärmen gör nytta för fastigheten Rälla Tall 1:12, se Figur 33. 

 

Figur 33 Vägnära och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder längs väg 136 genom Rälla. 
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Km 0/020-0/070, öster om väg 136 

Bullerskärmen föreslås vara 2,2 meter hög över väg 136 och 51 meter lång. Kostnaden för 

åtgärden beräknas till cirka 394 000 kr. Åtgärden bedöms knappt vara samhällsekonomiskt 

lönsam med en nettonuvärdeskvot på cirka 0, det vill säga att kostnaden för skärmen är lika 

stor som dess nytta. Bullerskärmen gör nytta för fastigheten Rälla Tall 7:24, se Figur 33. 

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 för 4 hus och skyddad uteplats för 1 hus, se Tabell 3. 

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, se 

Tabell 3. 

Tabell 3 Sammanställning över bullerberörda fastigheter samt bullerskyddsåtgärder. 

Fastighetsbeteckning Vägnära 

bullerskärm 

Fasadåtgärd Skydd av 

uteplats 

RÄLLA 2:4 Nej Nej Nej 

RÄLLA 6:1 Nej Nej Nej 

RÄLLA TALL 1:12 JA Nej Nej 

RÄLLA TALL 7:3 Nej JA Nej 

RÄLLA TALL 7:4 Nej JA Nej 

RÄLLA TALL 7:6 Nej JA (våning 2) Nej 

RÄLLA TALL 7:24 JA Nej Nej 

RÄLLA TALL 7:29 Nej Nej JA 

RÄLLA TALL 7:32 Nej JA (våning 2) Nej 

 

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, se Tabell 4.  
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Tabell 4 Sammanställning av antalet bostadsfastigheter med ljudnivåer högre än riktvärden per 

beräkningsscenario. 

Riktvärde 

enligt  

TDOK 

2014:1021 

Antal fastigheter/bostadshus där respektive riktvärde överskrids 

för bullerberörda [st.] 

Nuläge 

år 2017 

År 2041 

Noll-

alternativ 

Utbyggnads-

alternativ 

utan 

vägnära 

åtgärder 

Utbyggnads-

alternativ 

med vägnära 

åtgärder 

Utbyggnads-

alternativ 

med vägnära 

och 

fastighets-

nära 

åtgärder 

Bostäder 

55 dBA 

ekvivalent 

vid fasad 

7 7 9 7 7 

55 dBA 

ekvivalent 

vid 

uteplats 

2 2 3 1 0 

70 dBA 

maximal 

vid 

uteplats 

2 2 2 0 0 

30 dBA 

ekvivalent 

inomhus 

6 6 6 4 0 

45 dBA 

maximal 

inomhus 

5 5 3 1 0 

 

Ytterligare vägnära bullerskyddsåtgärder har studerats för fastigheter som med liten 

marginal, 1-2 dB-enheter, överskrider gällande riktvärden på våning 1. 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 

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

Vibrationer  

Några problem med vibrationer bedöms ej ske eftersom väg 136 och närliggande bostadshus 

är placerade på icke vibrationskänsliga jordarter.  
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10. Yt- och grundvatten 

10.1. Förutsättningar 

Grundvattenförekomster 

Inom området finns två registrerade grundvattenförekomster med fastställd 

miljökvalitetsnorm (MKN), se Figur 34. 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 och god kvantitativ status. 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 Statens 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 34  Grundvattenförekomsterna Rällaformationen och Västra Ölands kalkberg (VISS). 

Aktuell vägsträcka visas med streckad svart linje. 

 

Rällaformationen 

Västra Ölands kalkberg 
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Där väg 136 går finns en bergsrygg (klint) som skiljer de västra från de östra delarna. Öster 

om väg 136 är jordlagren inte lika mäktiga, med mäktigheter på 6–7 m i genomsnitt och 

uppemot 12 m som mest, se Figur 35. 

 

Figur 35  Jorddjupsmodell vid Rälla. (SGU 2018). 

Undersökningarna visar även att viss variation i nord-sydlig riktning med mer grövre 

partiklar i de centrala delarna. Området är alltså två magasin som avdelas av en klint eller 

landborg. Skillnaden i grundvattennivå mellan magasinen är ca 10 m. Nuvarande väg 136 

ligger troligen på eller väster om klinten. Grundvattenströmningen är tydligt mot väster och 

klinten utgör alltså ingen grundvattendelare. Undersökningarna konstaterar att eftersom 

grundvattenytan ligger mycket djupt väster om klinten är det vattenförande lagret där tunt 

och till stor del i morän. Därför bedöms det området inte ha förutsättningar för uttag av 

grundvatten och förutsättningarna bedöms vara tillräckligt utredda för att säga att det inte 

lönar sig att söka efter vatten där. Däremot kan det vara aktuellt att utöka uttagen öster om 

väg 136. 

 

Grundvattennivåer 

11 grundvattenrör har installerats längs vägsträckan. Kontinuerliga mätningar görs i 

grundvattenrören med ett mätintervall på 1 mätning/månad tillsammans med mätningar i 

privata grävda 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. Norr 

om väg 966 ligger grundvattennivån cirka 1 till 2 meter under markytan. Högsta och lägsta 

uppmätta grundvattennivå visar på en differens på 0,67 meter under mätperioden april 

2018 – juni 2019.  
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Grundvattnets strömningsriktning visas genom en interpolerad grundvattenyta i figur 7. 

Interpoleringen är utförd med värden från oktober månad 2018 då grundvattenmätningarna 

visar på låga nivåer. Uppmätta grundvattennivåer visar på en lutande grundvattenyta som 

har en mycket tydlig strömningsriktning från öst till väst. 

 

Figur 36 Interpolerad grundvattennivå (RH2000) med undersökta grundvattenrör och privata 

brunnar oktober 2018. 

Vattenskyddsområde  

Sydost om planerade vägåtgärder ligger Rälla Tall-fältets vattenskyddsområde, se Figur 37. 

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. 
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Figur 37  Yttre vattenskyddszon för vattenskyddsområdet Rälla Tall-fältet, fastställt 1982. 

Aktuell vägsträcka visas med streckad svart linje. 

 

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 38. Aktuella vägåtgärder ligger 

utanför den föreslagna nya sekundära skyddszonen. (Borgholms Energi 2013). 

 

Rälla-Tallfältet 
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Figur 38 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) 

 

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. I praktiken är denna bedömning förenat med relativt 

stora osäkerheter och hänsyn behöver även tas till andra befintliga intressen. Även en 

förorening utanför skyddsområdet kan utgöra en risk för vattenproduktionen, men 

skyddszonerna ger tidsmarginaler för att skapa handlingsutrymme vid en olycka. Området 

för vägplanen ligger utanför den föreslagna sekundära skyddszonen (Figur 39). 
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Figur 39  Förslag till ny primär och sekundär skyddszon för vattenskyddsområdet Rälla Tallfältet. Den 

södra delen av aktuell vägsträcka visas med svart pil överst i bild. (källa: Förslag till 

skyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde, Borgholms Energi 2013). 

 

Jordartskartering 

Jordarterna i området består till största delen av isälvsavlagringar och svallsand (Figur 1). 

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 meters 

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. 
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Figur 40 Jordartskarta, SGU. Aktuell vägsträcka visas med streckad svart linje 

 

Det underliggande berget bedöms huvudsakligen utgöras av ett tunnare lager av 

lerskifferberg som övergår till kalkstensberg. Lerskifferbergets mäktighet och förekomst 

minskar troligtvis markant eller upphör helt väster om det undersökta området. 

Det saknas naturligt skydd i form av tätare jordarter såsom lera som skulle kunna motverka 

spridning av miljöfarlig vätska ner till grundvattenytan. Vid ett utsläpp av större mängder 

miljöfarlig vätska är det därför relativt hög sannolikhet för att ett utsläpp som sker på 

vägbanan eller i diket kommer infiltrera ner till grundvattenytan. 

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 (förutom de mängder som 

eventuellt pumpas upp i brunnar väster om vägen).  

En dikesinventering har gjorts inom uppdraget, och det förekommer inga diken eller 

vattendrag som skulle leda till ytavrinning från vägen direkt till Kalmarsund. Eventuella 

föroreningar i vägdagvattnet eller större spill av vätskor som sprids med grundvattenflödet 

västerut kan komma att nå Kalmarsund om de inte bryts ner eller fastläggs i jordlagren. 

Bedömningen är att risken för en förorening att färdas med grundvattnet ut till Kalmarsund 

är mycket låg. Den ytliga grundvattenytan möjliggör sanering innan en förorening når 

osanerbart djup. Avståndet mellan vägen och Kalmarsund är ca 1,3 km.  

10.2. Inarbetade anpassningar och åtgärder 

Inarbetade anpassningar och åtgärder för att minska den negativa påverkan på yt- och 

grundvatten: 
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• Vägåtgärder som utgör trafiksäkerhetshöjande åtgärder i projektet kommer även att 

minska risken för olycka med farligt gods 

10.3. Bedömningsskala 

Stora negativa konsekvenser uppstår när utsläpp av förorenande ämnen, kontinuerligt eller 

tillfälligt, orsakar långvarig förorening av grundvatten- eller ytvattenresurser. Stora 

konsekvenser uppstår om större vattentäkter av regional betydelse slås ut eller om framtida 

grundvattenuttag omöjliggörs. 

Måttligt negativa konsekvenser uppstår då enskilda brunnar inom områden som är 

försörjda med kommunalt vatten ej längre kan användas för vattenförsörjning eller då 

tillfälliga utsläpp av vissa föroreningar sker till yt- eller grundvatten. Konsekvenserna kan 

mildras genom åtgärder av olika slag. 

Små negativa konsekvenser uppstår om vattenkvaliteten i yt- och grundvatten som redan 

har låg status försämras. Små konsekvenser uppstår om grundvattennivån sänks i 

grundvattenmagasin som redan är kraftigt avsänkta och påverkade av mänsklig verksamhet. 

Små konsekvenser uppstår då tillfälliga utsläpp av vissa föroreningar sker till yt- eller 

grundvatten. Konsekvenserna kan mildras genom åtgärder av olika slag. 

Positiva konsekvenser uppstår om skydd av yt- och grundvattenresurser ökar. 

10.4. Miljökonsekvenser 

10.4.1. Nollalternativet 

Dagvatten från vägbanan infiltreras, precis som i nuläget, i omkringliggande mark. Det sker 

ingen rening utöver den som växtligheten i vägslänter medför. Med en ökad trafik och då en 

ökad risk för olyckor finns en ökad risk för att föroreningar infiltrerar ner till det ytliga 

grundvattnet. Dock är de hydrogeologiska förhållandena gynnsamma eftersom 

grundvattenströmningen sker från väg 136 och västerut dvs bort från vattenskyddsområdet 

Rälla Tallfältet. Vattentäkten i Rälla bedöms därför inte påverkas av vägdagvatten från 

aktuell vägsträcka.  

Konsekvenserna för yt- och grundvatten bedöms bli små negativa i nollalternativet.  

10.4.2. Utbyggnadsalternativet 

Grundvattenbortledning vid gång- och cykelport 

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. Under byggskedet bedöms grundvattensänkningen 

som mest nå cirka 140 meter ut från schaktet men formen på influensområdet är osäkert. 

Influensområdet för driftskedet är mindre än för byggskedet och förväntas nå en 

utsträckning på cirka 120 meter. I driftskedet bedöms att influensområdet sträcker ut sig 

mer i NV-SO riktning eftersom schaktet vid driftskedet har en rektangulär form, se Figur 41. 

Bortledningen av grundvatten beräknas ligga i storleksordningen 1 l/s i driftskedet. 

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 
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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.  

 

Figur 41 Karta över influensområde för grundvattenbortledning vid gång- och cykelport. Praktiskt 

influensområde för byggskede respektive driftskede är markerat. Installerade grundvattenrör och 

befintliga brunnar i närområdet är utmarkerade. Pilen anger flödesriktning för grundvatten. 

 

Planerad ombyggnad av vägen innebär att vägstandarden och trafiksäkerheten förbättras 

genom att väg 136 breddas, mötesseparering delvis sker, sidoräcken monteras och 

anslutningar stängs. Dessutom kommer korsningar byggas säkrare, gång- och cykelväg 

separeras från körbanan och en planskild korsning för gång- och cykeltrafik kommer att 

byggas. 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.  

Grundvattenförekomster och vattenskyddsområde 

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 GC-tunneln. Detta eftersom 

endast 1.7 % av nybildningen i området bortleds. Dessutom tas mycket av grundvattnet vid 

Rälla-Fältet från kalkberget vilket är ett betydligt större magasin med ett större 
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nybildningsområde. Sammantaget görs bedömning att planerad vägport inte påverkar 

Rälla-formationens kvantitativa status. Vatten från GC-porten planeras att ledas (pumpas) 

till befintligt öppet dike väster om väg136. Härifrån leds vattnet söderut till dike som 

mynnar ca 330 meter väster om väg 136 där bortlett vatten infiltrerar i ett skogsområde. 

Detta innebär alltså att grundvattnet inte försvinner 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. 

Åtgärdsförslag 

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 

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. 

Som komplement till planerade vägåtgärder är det viktigt att en beredskapsplan tas fram 

och att räddningstjänsten och entreprenörer som deltar vid en insats har de resurser som 

krävs för att kunna hantera ett utsläpp. Att bygga bort riskerna helt bedöms inte vara 

motiverat ur ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv. 

Diffus grundvattenpåverkan 

Diffus påverkan från föroreningar i vägdagvatten kan över lång tid utgöra en risk för 

försämrad vattenkvalitet i de aktuella vattenförekomsterna. Vägdagvatten innehåller t.ex. 

ämnen från bilavgaser (metaller, organiska ämnen, kväve mm), oljor från fordon, 

korrosionsprodukter från fordon (metaller och färger), ämnen från däck- och vägslitage 

(metaller, asfalt, stenmjöl, gummi, färg mm), samt ämnen från allmän luftförorening som 

kan avrinna från vägbanan med vägdagvattnet. 
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Trafikverket anger i handboken Yt- och grundvattenskydd (2013) att en översiktlig analys 

bör fokusera på att identifiera vattentäkter med en kloridhalt över 40 mg/l och därefter 

identifiera vilken vattenförekomst vattentäkten tillhör och vilka vägar som kan påverka 

vattenkvaliteten.  

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) finns ingen klassning av statusen för klorid i 

Rällaformationen. Det går inte att utesluta att ytligare grundvatten med förhöjda halter ger 

en påverkan på Rällaformationen.  

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. 

Mätningar av vattenkemiska parametrar har utförts vid två tillfällen inom ramen för detta 

projekt, 2019-02-12 och 2019-05-09 se punkter i Figur 42 och resultat för relevanta 

parametrar i Tabell 5.  

 

Figur 42. Provtagningspunkter inom projektet för vattenkemiska parametrar i grundvatten.  
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Tabell 5. Urval av resultat från provtagning av vattenkemiska parametrar i grundvatten. 

  2019-02-12 2019-05-09 

  Totalkväve Totalfosfor Klorid Totalkväve Totalfosfor Klorid 

  mg/l 

SW1801 1,1 0,028 290 0,96 0,068 320 

SW1802 0,54 0,94 1400 0,17 0,078 720 

SW1803 3,6 0,23 16 0,8 0,62 19 

SW1804 0,64 0,024 19 1,1 0,13 12 

SW1806 0,19 26 190 1,4 0,074 210 

SW1809 8,3 0,0066 31 0,74 0,0085 40 

Resultaten visar förhöjda halter av klorid i ett område nära vägen men det finns också 

mätpunkter nära vägen där halterna av klorid inte är särskilt höga (<50 mg/l). Tänkbara 

förklaringar är att det sker en mer intensiv saltning runt den busshållplats som ligger i 

området kring de förhöjda halterna. Halterna i punkterna norr och söder om detta område 

är relativt låga och i nivå med halterna i punkten längst i öst (uppströms i grundvattnets 

strömningsriktning). Detta skulle kunna tyda på att saltningen på vägen generellt inte ger 

upp hov till några problematiska halter av klorid men att det lokalt kan ge kraftigt förhöjda 

halter. 

Grundvattenproven från 2019-05-09 har även analyserats med avseende på metaller. 

Halterna är låga eller under bestämningsgräns och ligger långt under de riktvärden som 

finns för dricksvatten (Livsmedelsverket) eller generella bedömningsgrunder för 

grundvatten (SGU).  

Halterna för fosfor är i något prov höga i förhållande till de halter där grundvattnet kan 

orsaka problem med övergödning i ytvattenrecipient enligt SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvatten (0,04 mg/l). Det finns dock inget tydligt samband med halter och placering i 

förhållande till vägen och det finns ingen anledning att tro att vägen skulle utgöra 

huvudsaklig källa till några större mängder närsalter i grundvattnet. 

Sammanfattningsvis kan det finnas anledning att tro att grundvattnet väster om vägen kan 

uppvisa förhöjda halter av klorid som följd av saltning på vägen. Det finns dock inte några 

framskridna planer på något omfattande dricksvattenuttag väster om den aktuella sträckan. 

Halterna av klorid är låga i förhållande till naturlig salthalt i Kalmarsund (normal salthalt i 

Kalmarsund ca 7 000 mg/l).  

De förhöjda halterna av närsalter som uppmätts i grundvattenrör kring väg 136 har inte 

kunnat visa att närsalterna härrör från vägdagvattnet. Detta är väntat eftersom det inte finns 

några kända källor till höga halter närsalter i just vägdagvatten, förutom de tillfällen då 

traktorer tappar mindre mängder gödsel eller annat organiskt material vid transporter på 

vägen. 

Risken för en försämrad kemisk status hos ytvattenförekomsten Kalmarsund bedöms därför 

inte vara beroende av eventuella föroreningar i vägdagvatten från väg 136. Att genomföra 

omfattande investeringar för att omhänderta och behandla vägdagvatten bedöms därmed 

inte vara motiverat. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för yt- och grundvatten bli positiva eftersom 

föreslagna åtgärder ger ökad trafiksäkerhet och minskad olycksrisk. 
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11. Naturresurser och markanvändning 

11.1. Förutsättningar 

Området domineras av skogs- och jordbruksmark samt golfbana väster om väg 136. 

Lantbruket är i området storskaligt med stora sammanhängande åkrar som brukas ända 

fram till väg 136.  

Föroreningssituation i mark och grundvatten 

En historisk inventering av potentiellt förorenade områden och en miljöteknisk 

markundersökning av vägdikesmassor och asfalt längs den aktuella vägsträckan utfördes 

2017. Provtagning har utförts i ytlig jord i vägdiken samt av asfalt i vägbanan längs aktuell 

vägsträcka vid de platser där breddning sker eller där asfalt planeras att rivas. Provtagning 

av djupare jord har även skett i två punkter i läget för den föreslagna gång- och cykelporten. 

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

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

Vägdikesmassorna i anslutning till respektive provpunkt bör kunna användas inom 

området. För jordprover uttagna med skruvborr påvisas endast halter över 

Naturvårdsverkets nivåvärde för mindre än ringa risk (MRR). 

För asfaltsprov påvisades i tre provpunkter förhöjda halter av PAH-16. Proven visade halter 

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

ligger i närheten av korsningen väg 136/väg 966. 

11.2. Inarbetade anpassningar och åtgärder 

Inarbetade anpassningar och åtgärder för att minska den negativa påverkan på 

naturresurser och markanvändning. 

• Jord- och skogsbruk har beaktats för att minska intrång och säkerställa att åtkomst 

ska kunna ske även i framtiden.  

11.3. Bedömningsskala 

Stora negativa konsekvenser uppstår om tillgängligheten till produktiv jordbruksmark 

försvinner och ett ekonomiskt lönsamt jordbruk inte kan bedrivas.  

Måttligt negativa konsekvenser uppstår om tillgängligheten till produktiv jordbruksmark 

minskar men inte är avgörande för att ekonomiskt lönsamt jordbruk kan bedrivas även 

fortsättningsvis. 

Små negativa konsekvenser uppstår då mark tas i anspråk men tillgängligheten till 

produktiv jordbruksmark kvarstår och därmed möjliggörs ekonomiskt lönsamt nyttjande av 

naturresursen.  

Positiva konsekvenser uppstår om tillgängligheten till produktiv jordbruksmark ökar eller 

om rationellare brukningsenheter tillskapas. 
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11.4. Miljökonsekvenser 

11.4.1. Nollalternativet 

Då ingen ny mark tas i anspråk blir påverkan på jord- och skogsbruk oförändrad.  

11.4.2. Utbyggnadsalternativet 

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. 

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.  

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.  
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12. Risk och säkerhet 

12.1. Förutsättningar 

Väg 136 är rekommenderad färdled för farligt gods. Då det saknas mötesseparering och det 

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

12.2. Inarbetade anpassningar och åtgärder 

Inarbetade anpassningar och åtgärder för att minska risk och säkerhet: 

• Åtgärder som korsningsåtgärder med räcke och sidoräcke utförs för att höja 

trafiksäkerheten. 

12.3. Bedömningsskala 

Stora negativa konsekvenser uppstår om risken för olyckor som påverkar större 

skyddsobjekt som större tätorter, vårdinrättningar, större vattentäkter och naturvärden 

ökar. 

Måttligt negativa konsekvenser uppstår om risken för olyckor som påverkar större 

skyddsobjekt som mindre tätorter, skolor och mindre vattentäkter och naturvärden ökar. 

Små negativa konsekvenser uppstår om risken för olyckor som påverkar mindre 

skyddsobjekt som enstaka bostadsbebyggelse ökar.  

Positiva konsekvenser uppstår om säkerheten höjs och risken för olyckor med allvarliga 

konsekvenser minskar.  

12.4. Miljökonsekvenser 

12.4.1. Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att vägplanen inte realiseras och att trafiken fortsätter i befintlig 

sträckning. Nuvarande trafiksäkerhetsrisker kvarstår, eller ökar som en konsekvens av en 

ökad trafikering. 

12.4.2. Utbyggnadsalternativet 

Säkerheten på sträckan ökar genom korsningsåtgärder och sidoräcken monteras. 

Sammantaget bedöms vägåtgärderna ge positiva konsekvenser så risken för olyckor minskar 

längs sträckan. Se även redovisning avseende grundvatten under avsnitt 10. 
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13. Påverkan under byggskedet 

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

störningar för närboende och 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. 

Viktiga skyddsobjekt i byggskedet är: 

• Naturmiljövärden som större ädellövträd samt biotopskyddade objekt som allé, 

diken, stenmurar och odlingsrösen. 

• Fornlämningsområden. 

• Grundvattentäkten Rälla Tall-fältet samt vattenförekomsten som är kopplad till 

täkten.  

De miljöaspekter och krav som tas upp i denna MKB och i vägplanen för projektet kommer 

att inarbetas i de föreskrifter och i den bygghandling som kommer att ligga till grund för den 

kommande entreprenaden och som entreprenören har att efterleva. 

Aspekter att beakta under byggtiden: 

Intrång 

Förutom den påverkan som oundvikligen uppstår genom vägens ianspråktagande av mark i 

driftskedet kan tillfälliga transportvägar samt upplags- och etableringsytor innebära 

ytterligare intrång under anläggningstiden. 

Planerade åtgärder 

Krav föreslås ställas på entreprenören att tillfälliga vägar, upplags- och etableringsytor ej 

sker inom influensområdet för miljöintressen och jordbrukets intressen. Skydd som till 

exempel instängsling kommer att föreslås för värdefulla träd, inkl droppzon och rotsystem, 

samt områden med höga naturvärden som inte berörs av ny väg. 

Buller 

Särskilt bulleralstrande arbetsmoment under byggskedet är exempelvis packning, 

transporter, schaktning samt lastning och lossning av massor.  

Planerade åtgärder 

Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 anger riktvärden som ska tillämpas vid 

byggarbetsplatser. Restriktioner i tid föreslås så att störande arbetsmoment endast sker 

dagtid. Närboende bör informeras under byggtiden om när särskilt bullrande verksamhet 

kommer att ske. 

Vibrationer 

Vibrationer kan i byggskedet uppstå till följd av schaktning och packning.  
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Planerade åtgärder 

Innan byggstart ska inventering och besiktning av byggnader utföras. Riskanalys avseende 

byggnader samt vibrationsmätning ska genomföras. 

Kemikalie- och avfallshantering 

Under byggskedet hanteras en rad ämnen som vid olycka eller spill kan påverka mark och 

vatten negativt. Bland dessa finns bland annat petroleumprodukter i form av drivmedel, 

hydrauloljor och smörjmedel.  

Planerade åtgärder 

Krav på entreprenören gällande hantering av kemikalier och avfall kommer att ställas i 

Trafikverkets upphandlingsföreskrifter. 

Luftföroreningar från arbetsmaskiner, damning 

I byggskedet kommer tunga transporter och användning av dieseldrivna arbetsmaskiner att 

innebära utsläpp av partiklar, kväveoxider och koldioxid till luft. Längs den aktuella 

sträckan riskerar dock inga gränsvärden för luftkvalitet att överskridas.  

Damning kan förväntas uppstå under torra perioder, främst till följd av byggtransporter, 

vilket kan ge upphov till nedsmutsning och olägenheter för närboende.  

Planerade åtgärder 

Krav ställs på entreprenören att utföra dammbindning för att minska negativa konsekvenser 

för närboende. 

Grundvatten 

Eftersom hela området utgör ett infiltrationsområde för grundvatten måste det säkerställas 

att skyddsåtgärder vidtas för att ta hand om föroreningar som uppstår under byggtiden för 

att undvika infiltration till känsliga grundvattenområden.  

Planerade åtgärder 

Krav ställs på entreprenören att föroreningar ska tas om hand utan fördröjning under 

entreprenadtiden.  

Krav på tillämpning av miljökrav 

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. 
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• 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 

projektet, såväl insatsvaror som avfall. 

• Tvättning, rengöring, tankning, reparationer och service av fordon och 

arbetsmaskiner som sker inom ramen för projektet 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 och 

grundvatten innan åtgärder med anledning av läckaget hinner vidtas. 

• Vid påträffande av fornlämning ska arbeten avbrytas och länsstyrelsen informeras 

för beslut om lämplig åtgärd. 
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14. Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen redovisas i nedanstående tabell. 

+ 

 Positiva konsekvenser 

0 

 Oförändrat 

- 

 Negativa konsekvenser 

 

Miljöaspekt Nollalternativet Utbyggnadsalternativet 

Bebyggelse och 

Landskapsbild  

0 Bevarar ursprunglig sträckning 

och medför inga nya intrång 

- Breddning av väg sker längs befintlig väg och 

planskildheten placeras där den inte påverkar 

landskapsbilden i samma omfattning som i 

öppen mark. Landskapsbilden kommer delvis 

påverkas av bullerskydd och uppsättande av 

sidoräcken vilket medför små negativa 

konsekvenser 

Naturmiljö 0 Ingen ny mark tas i anspråk, inga 

nya intrång sker. 

- Sammantaget bedöms vägprojektet medföra 

måttligt negativa konsekvenser. Det sker intrång 

i naturvärdesobjekt och generellt 

biotopskyddade objekt.  

Kulturmiljö 0 Ingen ny mark tas i anspråk, inga 

nya intrång sker. 

- Vägplaneförslaget bedöms få små negativa 

konsekvenser då intrång sker i fornlämningar 
men helheten och strukturer även 

fortsättningsvis går att uppfatta. 

Rekreation och 

friluftsliv  

- Befintliga rekreationsstråk 

påverkas ej och befintlig väg 

kommer att ligga kvar som en 

barriär för friluftslivet och bedöms 

öka i takt med förväntad 

trafikökning vilket ger små negativa 

konsekvenser. 

+ Det blir positiva konsekvenser för rekreation 

och friluftsliv då ny gång- och cykelväg och en 

ny planskild port för gång- och cykelväg anläggs 

vilket minskar barriäreffekten och ökar 

trafiksäkerheten för gående och cyklister.  

Befolkning och 

människors hälsa 

- Något ökad bullernivå längs 

befintlig väg genom förväntad 

trafikökning medför små negativa 

konsekvenser. 

+ Vägnära bullerskyddsåtgärder byggs vilket 

minskar bullernivån för 2 bostadsfastigheter. 

Genom ytterligare fastighetsnära åtgärder 

kommer ljudnivån inomhus att understiga 

gällande riktvärden för samtliga bullerberörda 

bostadshus. Sammantaget bedöms 

konsekvenserna bli positiva för boendemiljön. 

Yt- och 

grundvatten 

- Inga trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder utförts och risken för 

olycka kvarstår eller ökar genom 

förväntad ökad trafikmängd.  

+ Genom föreslagna trafiksäkerhetsåtgärder 

kommer risken för påverkan på 

grundvattenmagasin att minska vilket medför 

positiva konsekvenser jämfört med 

nollalternativet. 

Naturresurser och 

markanvändning 

0 Inga naturresurser påverkas, 

jordbruksmarken kan fortsätta att 

brukas som i nuläget.  

- De negativa konsekvenserna bedöms bli små 

då det sker ett begränsat intrång i skogs- och 

jordbruksmark.  
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Miljöaspekt Nollalternativet Utbyggnadsalternativet 

Risk och säkerhet - Trafiken förväntas öka på vägen 

vilket ökar olycksrisken. Korsningar 

och utfarter kvarstår. Oskyddade 

trafikanter kommer även 

fortsättningsvis att vara hänvisa till 

vägrenen längs väg 136. 

+ Hastigheten ökar på en delsträcka men vägen 

blir säkrare eftersom bland annat breddning 

sker, mitt- och sidoräcken sätts upp, 

anslutningar stängs och korsningar förbättras 

vilket ger positiva konsekvenser. 

Påverkan under 

byggskedet 

0 Ingen påverkan då ingen 

byggnation sker. 

- Krav på entreprenören gör att konsekvenserna 

för människors hälsa och miljön kan minimeras 

och bedöms bli små. 

 

14.1. Projektmål 

Vägutbyggnaden bidrar till att uppfylla projektmålen enligt Tabell 6 nedan. 

Tabell 6 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. 

 

14.2. Transportpolitiska mål 

Vägutbyggnaden bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen enligt Tabell 7 nedan. 

Tabell 7 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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14.3. Miljökvalitetsmål 

Nedan (se Tabell 8) beskrivs samstämmigheten med de miljökvalitetsmål som bedöms vara 

av vikt i projektet, se även avsnitt 2.1. Här beskrivs översiktligt hur föreslagen vägutbyggnad 

bidrar till eller motverkar måluppfyllelse.  

Tabell 8 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. 

 

14.4. Miljöbalkens 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 9 framgår hur de allmänna hänsynsreglerna 

tillämpats i arbetet med föreliggande vägplan. 

Tabell 9 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, 

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, 
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Allmänna hänsynsregler  
(2 kap MB) 

Tillämpning för Vägplan Väg 136 Rälla-Ekerum 

återvinnas eller bortskaffas på ett miljöriktigt sätt. I 
första hand ska förnyelsebara energikällor användas. 

under förutsättning att spridning av föroreningar 
undviks. Även material från utrustning och 
anläggningar som rivs ska återanvändas där så är 
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 MKB´n 
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. 

 

14.5. Miljökvalitetsnormer 

Nedan beskrivs samstämmigheten med miljökvalitetsnormerna enligt kapitel 2.2. 

• Föroreningar i utomhusluft beräknas ej överskridas.  

• Fisk- och musselvatten finns ej inom influensområdet.  

• Kartläggning av omgivningsbuller sker på ett mer övergripande plan än i enskilda 

vägobjekt och beräknas inte i enskilda vägobjekt. 

• Ny väg försämrar ej kvalitet eller kvantitet på vattenförekomster. 

 

14.6. 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.  
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15. Samrådsredogörelse 

I vägplanens planläggningsprocess har samråd skett med länsstyrelsen, Borgholms kommun 

och de enskilda som särskilt berörs. Då vägplanen har betydelse för kollektivtrafiken har 

samråd även skett med den berörda kollektivtrafikmyndigheten. Länsstyrelsen har beslutat 

att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och samråd har därmed också 

skett med övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan 

antas bli berörda. En samrådsredogörelse har upprättats. 

15.1. Länsstyrelsen i Kalmar län 

2016-12-06 

Diskussion fördes gällande placering av cirkulationsplats i Rälla. Tre alternativ; i befintligt 

läge för korsningspunkten, ett norr och ett söder om. Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig 

(2013) och förordat det södra alternativet, eftersom det bedöms ha minst påverkan på 

kultur- och naturvärden. Trafikverket presenterade en naturvärdesinventering av mer 

översiktlig karaktär, som visade på att det södra alternativet har större inverkan på 

naturvärden än vad som tidigare var känt. Länsstyrelsen bedömde att det är möjligt för 

Trafikverket att arbeta vidare med det mellersta alternativet förutsatt att en arkeologisk 

utredning etapp 2 och en fördjupad naturvärdesinventering genomförs. Vidare behöver 

Trafikverket utreda hur påverkan på de naturminnesmärkta träden kan undvikas. Söder om 

Rälla på den östra sidan av väg 136 finns en reservvattentäkt, dess påverkan av 

ombyggnationen behöver klargöras. Likaså behöver miljökvalitetsnormerna för vatten 

överlag beaktas till följd av ytterligare hårdgjorda ytor. Trafikverket tog även upp att gång- 

och cykelväg som korsar väg 136 är en viktig aspekt. 

2017-03-28 

Projektet presenterades vid Länsstyrelsens återkommande planberedning där fortsatt 

diskussion fördes gällande placering av cirkulationsplats i Rälla. Tre alternativ från den 

tekniska utredningen låg till grund för diskussionen. Länsstyrelsen accepterade att arbeta 

vidare med det mellersta alternativet med kravet att naturvärdesinventering och arkeologisk 

utredning, etapp 2 ska göras. Det mellersta alternativet berör två träd som är 

naturminnesmärkta. Det krävs dispens från biotopskydd för att ta bort dem. Vid början av 

allén mot Rälla gård finns en sentida stenmursportal med grindstolpar och grindar mot väg 

136 som berörs av vägombyggnaden. Det krävs ingen dispens från biotopskydd för att ta 

bort dem.  

Länsstyrelsen har, enligt minnesanteckningarna efter samrådsmötet 2017-03-28, meddelat 

att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

2017-06-20 

Avgränsningsmöte gällande planens miljökonsekvensbeskrivning fokuserade på natur- och 

kulturvärden längs sträckningen med en särskild fördjupning på Rälla strandväg, 

bullerutbredning samt påverkan på både yt- och grundvatten. Det var även en genomgång 

av vägprojektet där två vägalternativ för en cirkulationsplats i befintlig korsningen mellan 

väg 136 och väg 966 beskrevs.  
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2018-01-16 

Projektet presenterades vid Länsstyrelsens återkommande planberedning. Redogörelse 

gjordes av det delvis omarbetade vägförslaget som tagits fram efter de synpunkter som 

inkommit efter samrådsmötet med berörda sakägare och allmänheten den 14 juni 2017. På 

mötet med Länsstyrelsen framförde Trafikverket att ett nytt möte med berörda sakägare och 

allmänheten skulle hållas under våren 2018 med anledning av det delvis omarbetade 

vägförslaget. 

På mötet diskuterades att det planerade naturreservatet för Rällaskogen kan komma att 

beröras av ny sträckning för den enskilda vägen Paviljongsvägen som behöver byggas om till 

följd av det nya vägförslaget. Det omarbetade vägförslaget medför att den fördjupade 

naturvärdesinventeringen och den arkeologiska undersökningen behöver kompletteras.   

Hur grundvattnet kommer att beröras av vägprojektet behöver utredas. Strax söder om 

vägprojektet finns den så kallade Rällaformationen och det finns ett skyddsområde för 

grundvattenskydd i Rälla, gränsen för det ligger öster om vägprojektet. 

2019-02-26 

Mötet hölls med anledning av att Länsstyrelsen i Kalmar beslutat att ej godkänna 

miljökonsekvensbeskrivningen för Väg 136, sträckan Rälla-Ekerum. Deras beslut handlar till 

stor del om åtgärder för grundvattenskydd.  

Inför mötet hade en riskanalys för grundvattenskydd skickats in till Länsstyrelsen. Denna 

diskuteras utifrån begreppen sannolikhet/konsekvens och värde/sårbarhet kopplat till 

sträckan. Översiktlig genomgång gjordes av genomförd riskanalys och metodiken för denna.  

Diskussion fördes kring åtgärder för grundvattenskydd. Miljökvalitetsnormer för 

Rällaformationen, Ölands kalkberg och för Kalmarsund.  

2019-05-28 

Mötet hölls med anledning av att informera om ändrad inriktning i projektet till följd av 

fördyringar för samtliga planerade vägåtgärder på hela sträckan för väg 136 mellan 

Algutsrum och Borgholm. Vidare presenterades underlag för bedömning av kvantitativ och 

kvalitativ påverkan på grundvattenförhållandena inom sträckan Rälla – Ekerum. 

15.2. Borgholms kommun 

2017-04-13 

Närvarande var representanter från Borgholms kommun, Ekerum Resort samt Trafikverket. 

På mötet diskuterades placering av cirkulationsplats i Rälla, som föreslås placeras i befintlig 

korsning. Det var även diskussioner kring hur Rälla strandväg ska anslutas till väg 136. 

Förslagen var; via cirkulationsplatsen västerifrån eller via ett separat vägskäl söder om 

cirkulationsplatsen. Vidare togs det upp förslag på hur fastighetsutfarterna på östra sidan 

om väg 136 ska lösas. 

Ekerums Resorts planering av det detaljplanelagda området Järnnian framfördes.  

2017-05-09  

Närvarande var representanter från Borgholms kommun, Ekerum Resort samt Trafikverket. 

På mötet redovisades ritningar med två förslag till hur Rälla strandväg ska anslutas till väg 
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136. Förslagen var; via cirkulationsplatsen västerifrån eller via ett separat vägskäl söder om 

cirkulationsplatsen. Trafikverket och Borgholms kommun anser att alternativet där 

cirkulationsplatsen utförs med anslutning av Rälla strandväg är den mest trafiksäkra 

lösningen. Genomgång gjordes även av kommunens arbetsskisser för lokalvägar som behövs 

för bostäderna öster om väg 136 när deras utfarter mot väg 136 stängs.   

2017-12-18 

Närvarande var representanter från Borgholms kommun och Trafikverket. På mötet gjordes 

en redovisning av det arbete som utförts efter samrådsmötet med allmänheten och 

sakägarna i juni 2017. Redovisning gjordes av de olika alternativ som utretts och förkastats 

av olika skäl samt för det alternativ (alternativ 4C) som Trafikverket kommit fram till att 

arbeta vidare med. Alternativet innebär byggnation av två trevägskorsningar med 

Paviljongsvägen och Högsrumsvägen (väg 966) samt en planskild gång- och cykelpassage i 

en port under väg 136 mellan de två korsningarna. Alternativet medför att befintlig 

anslutning av Rälla strandväg till väg 136 måste stängas och att Rälla strandväg istället 

byggs om fram till Paviljongsvägen. På mötet presenterades två sträckningar för Rälla 

strandväg fram till Paviljongsvägen. Ombyggnaden av Rälla strandväg måste ske med 

Lantmäteriförrättning. Diskussion fördes om de detaljplaner som kommer att beröras av 

vägprojektet måste ändras eller om de kan upphävas i de delar som berörs. På mötet 

framfördes att det delvis omarbetade vägförslaget medför att tidigare framtagen fördjupad 

naturvärdesinventering och den arkeologiska utredningen behöver utökas. Diskussion 

fördes även om föreslagen lokalväg i den norra delen av Rälla ska få en anslutning mot väg 

136 eller om befintlig anslutning ska stängas så att lokalgatan får avslutas med en vändplan i 

stället. 

2018-02-27 

Närvarande var representanter från Borgholms kommun, Ekerum Resort samt Trafikverket. 

På mötet gjordes en genomgång av de alternativ som har utretts, men har förkastats av olika 

skäl och presentation gjorde av det alternativ (alternativ 4C) som Trafikverket kommit fram 

till att arbeta vidare med. Avtalet mellan Trafikverket, kommunen och Resorten behöver ses 

över till följd av det omarbetade vägförslaget. 

På mötet togs även upp att färdigställandet av den del av gång- och cykelvägen utmed väg 

136 som Resorten ansvarar för kommer att samordnas med färdigställandet av Trafikverkets 

del av gång- och cykelvägen. I den norra delen mot Ekerumskorsningen kommer gång- och 

cykelvägen anslutas till den befintliga Gårdsvägen. Gång- och cykelvägen kommer snöröjas 

längs både Trafikverkets och Resortens delar.  

2018-05-24 

Närvarande var representanter från Borgholms kommun och Trafikverket. På mötet 

diskuterades hur de detaljplaner som berörs av vägprojektet ska hanteras. Kommunen 

berättade om alternativen med att upprätta nya detaljplaner eller upphäva de delar av 

detaljplanerna som berörs. Genomgång gjordes av tidplanen för ett förfarande med 

upphävande av delar av detaljplaner. Diskussion fördes även om den Lantmäteriprocess 

som måste till för de lokalvägar som behöver byggas på allmän platsmark. 

2018-10-19 

Närvarande var representanter från Borgholms kommun och Trafikverket. På mötet 

diskuterades hur de detaljplaner som berörs av vägprojektet ska hanteras. Kommunen 

planerar för att upphäva delar av två berörda detaljplaner och upphäva en berörd detaljplan 
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i sin helhet. På mötet togs även frågan upp om att bullerskärmar kan undantas från krav på 

bygglov eftersom de fastställs i vägplanen.  

Övrigt 

Underhandskontakt har hållits med enskilda tjänstemän på Borgholms kommun. 

15.3. Samråd med myndigheter, organisationer, allmänhet och enskilda 

Samråd 2017-06-14 

Information om kommande samråd har skickats till identifierad samrådskrets. På 

Trafikverkets hemsida har handlingen hållits tillgänglig och under tiden 2017-06-15 till 

2017-07-07 har alla haft möjlighet att inkomma med synpunkter på det presenterade 

förslaget. Identifierad samrådskrets bjöds in till samrådsmöte den 14 juni 2017 via brev. 

Mötet annonserades även i Barometern, Östran och Ölandsbladet för inbjudan till 

allmänheten. På mötet närvarande ca 100 personer. Protokollet i sin helhet finns hos 

Trafikverket. 

Frågor och synpunkter som kom fram under mötet rörde främst cirkulationsplatsens 

utformning och om det ens ska vara en cirkulationsplats. Några tyckte att alternativet där 

Rälla strandväg ansluter till väg 136 i ett trevägskäl är det bästa alternativet, med tanke på 

natur- och kulturmiljön. Frågor diskuterades om tidsbesparing, hur det blir med 

gångpassager när mitträcke sätts upp, varför det inte blir en förbifart och vad det blir för 

bullernivåer på fastigheterna.  

Under samrådstiden har 32 yttrande inkommit.  

Samråd 2018-04-12 

Ett andra samrådsmöte har hållits eftersom Trafikverket utarbetat ett delvis nytt vägförslag, 

bland annat beroende på de synpunkter som inkom efter det föregående mötet. På 

Trafikverkets hemsida har en samrådshandling hållits tillgänglig och under tiden 2018-04-

12 till 2018-05-04 har alla haft möjlighet att inkomma med synpunkter på det presenterade 

förslaget. Identifierad samrådskrets bjöds in till samrådsmöte via brev. Mötet annonserades 

även i Barometern, Östran och Ölandsbladet för inbjudan till allmänheten. På mötet 

närvarande ca 90 personer. Protokollet i sin helhet finns hos Trafikverket. 

På mötet redogjordes för de förändringar som gjorts i projektet. Någon cirkulationsplats är 

ej längre aktuell, istället föreslås två trevägskorsningar vid väg 966 resp Paviljongsvägen 

med vänsterpåsvängsfält samt en planskild gång- och cykelpassage. 

Under samrådstiden har 23 yttranden inkommit. 

Samråd 2019-06-12 

Ett tredje samrådsmöte har hållits eftersom Trafikverket beslutat om ny inriktning för 

projektet där tidigare förslag med mötesfri 2+1-väg med mitträcke utgått. På Trafikverkets 

hemsida har en samrådshandling hållits tillgänglig och under tiden 2019-06-13 till 2019-08-

16 har alla haft möjlighet att inkomma med synpunkter på det presenterade förslaget. 

Identifierad samrådskrets bjöds in till samrådsmöte via brev. Mötet annonserades även i 

Barometern, Östran och Ölandsbladet för inbjudan till allmänheten. På mötet närvarande ca 

90 personer. Protokollet i sin helhet finns hos Trafikverket. 
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På mötet redogjordes för de förändringar som gjorts i projektet.  

Under samrådstiden har 30 yttranden inkommit. 

15.3.1. Kalmar Länstrafik 

2018-05-23 

Närvarande var representanter från Kalmar länstrafik och Trafikverket. På mötet 

redogjordes för vägprojektet och att två busshållplatser utmed väg 136 berörs och behöver 

flyttas till nya lägen. De väderskydd som finns vid hållplatserna är nya och kan flyttas med 

till de nya hållplatslägena. Cykelställ behövs vid hållplatserna.  

15.3.2. Borgholms Energi AB 

2018-03-23 

Närvarande var representanter från Borgholms Energi AB och Sweco. På mötet gicks 

igenom vilka ledningar som berörs av vägprojektet och vilka åtgärder som kan bli 

nödvändiga för omläggningar av ledningar och brunnar.   

2018-10-17 

Närvarande var representanter från Borgholms Energi AB och Sweco. Diskussion hölls om 

hur befintliga sambyggda anläggningar hanteras när TRV separerar och bygger nytt 

abonnemang för sin belysningsanläggning. I projektet görs ett utförande för att koppla om 

eller koppla ihop befintlig kommunal gatubelysning där denna påverkas av projektet. 

Borgholm Energi meddelade att de inte har för avsikt att belysa Paviljongsvägen/Rälla 

Strandväg vid en ny sträckning. 

15.3.3. Räddningstjänsten 

2018-05-31, 2018-08-15 och 2018-10-15 

Telefonsamråd har förts vid tre tillfällen mellan Ölands räddningstjänst och Sweco. Vid 

telefonsamråden har diskussion förts om åtkomst till en branddamm som ligger på ett fält 

väster om väg 136 i Rälla. Vägprojektet medför bland annat att det kommer att sättas 

vägräcken utmed vägen. Eftersom räddningstjänsten inte har något behov av tillsyn eller 

underhåll av branddammen behöver det inte anordnas en öppningsbar del i räcket eller 

annan anordning för att medge fortsatt åtkomst till branddammen. 

Diskussion har förts angående beredskap vid händelse av en olycka som innebär utsläpp av 

farligt gods i Rälla. Räddningstjänsten utgår från Borgholm har en inställelsetid på ca 20 

minuter till Rälla. De har uppsamlingskar och absorberingsmedel för att kunna ta hand om 

mindre utsläpp, upp till 100 l. Vid en större olycka där det behövs större saneringsåtgärder 

har de kontaktuppgifter till lokala entreprenörer som kan komma för att ta hand om 

förorenad jord. Man får räkna med inställelsetid på 1-2 timmar. De finns idag ingen specifik 

beredskapsplan för händelse av en olycka med utsläpp av farligt gods. 
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16. Fortsatt arbete 

Denna miljökonsekvensbeskrivning lämnas till länsstyrelsen för godkännande. Arbetet 

fortsätter därefter med färdigställande av vägplanen som kommer att ställas ut och genomgå 

fastställelseprövning.  

16.1. Uppföljning 

För att säkra effektiviteten hos de skyddsåtgärder som beslutats måste MKB-innehållet föras 

vidare i det fortsatta arbetet. För att styra genomförande och uppföljning har ett särskilt 

program för miljösäkring upprättats inför kommande byggskedet. 

16.2. Tillstånd och dispenser 

Följande dispenser och tillstånd kan komma att erfordras för vägobjektet. 

Tillstånd för ianspråktagande 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 behöver utredas vidare genom arkeologisk förundersökning, se avsnitt 

7.4.2. 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. 

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. 
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Bygglov för bullerskydd, Borgholms kommun 

Uppförande av bullerskärmar inom vägplanen kan undantas från kravet på bygglov genom 

att vägplanen fastställs och vinner laga kraft.  
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