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Bilagor, analyser mm 
 
Bilagor: 

Bilaga 1 Naturvärdesinventering (Calluna) 

Bilaga 2 Kulturhistorisk förstudie (Arkeologikonsult). 

Bilaga 3 Planritningar 100T0101-06, Åtgärdsförslag. 

Bilaga 4 Befintliga ledningar. 

Bilaga 5 Konsekvensanalys för natur/kultur till följd av förslagen 

Bilaga 6 Kostnadsberäkningar  

Bilaga 7 Utdrag ur Trafikverkets register angående trafikbuller. 

Bilaga 8 Statistik påstigande vid hållplatser (KLT) 

Bilaga 9 Fastigheter i Rälla med befintlig alternativ anslutning (Borgholms Kn) 

Analyser: 

Analys 1: Val av korsningstyp 

Analys 2:  Körfältsindelning/omkörningssträckor 

Analys 3:  Korsning vid St Rör 

Analys 4:  Rönnerumsvägen 

Analys 5 Handelshuset 

Analys 6:  Kapacitetsbedömning för cirkulationsplatser (Rälla/St Rör) 

Analys 7: Cirkulationsplats i Rälla 

Analys 8:  Gångpassager St Rör-Rälla 

Analys 9:  Korsning vid Ekerum 

Analys 10:  GC-passage vid Halltorp 

Analys 11:  GC-väg utmed väg 136 

 

Digitalt bifogat material (Chaos) 

Yttrande från Länsstyrelsen inkl material för yttrande: 

Korsning vid Ekerum 

Rönnerumsvägen och cirkulationsplats vid Rälla 

 

Övrigt bilagt digitalt material: 

Kalkylmatris för kostnadsbedömning: Underlagskalkyl etapp 1-5.xlsm 

. 
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1 Förord 

Upprättad Teknisk utredning är framtagen som ett tekniskt stöddokument med 

avsikt att användas som arbetsmaterial och diskussionsunderlag internt hos 

Trafikverket. Huvudsakliga avsikten är att utifrån en sammanställning av 

befintliga förhållanden avseende exempelvis vägstandard, bärighet, 

anslutningstäthet, natur/kulturvärden mm göra bedömning av vilka åtgärder 

som kan tänkas vara nödvändiga för att uppnå en trafiksäker, mittseparerad och 

framkomlig väg genom ett effektivt utnyttjande av den befintliga vägens 

kvaliteter.  

För detta ändamål har ett översiktligt utformningsalternativ avseende placering 

och lägen på omkörningssträckor, vändmöjligheter och öppningar i mittbarriär 

redovisats. Utformningsalternativet är inte på något sätt förankrat genom de 

samråd som planeringsprocessen kräver och ska därmed inte heller ses som en 

slutgiltig lösning.  

Syftet med redovisade lösningar är att få en uppfattning om vilka kostnader det 

kan innebära att utföra vägen mittseparerad samt att göra en bedömning om 

lämpliga etapper för delutbyggnader. De grova kostnadsbedömningarna kan 

utgöra underlag vid diskussioner angående Trafikverkets långsiktiga planering. 

I arbetet har Trafikverket, Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och 

Ölands kommunalförbund varit aktiva och bidragit med sina åsikter. 

Länsstyrelsen har deltagit genom yttrande i de fall detta har ansetts nödvändigt 

för att ge inriktning på fortsatt arbete. 

Detta dokument är det slutbearbetade arbetsmaterialet. 

 

 

 

 

 

Linköping 2013-05-31 

Fredrik Hornwall, EQC Group 
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2 Sammanfattning 

Syftet med den tekniska utredningen är att utreda var/hur väg 136 kan breddas för att 

skapa mötesfri väg samt att utreda var en separat GC-väg utmed väg 136 kan ligga. 

Utredningen avses användas inom Trafikverket som arbetsmaterial för fortsatta 

diskussioner och överväganden för den fortsatta planeringen avseende eventuell 

mittseparering av väg 136. 

Befintliga vägen 

Den studerade sträckan är ca 17 km och vägbredderna på den befintliga vägen är 

huvudsakligen omkring 9-9,5 m. Årsmedeldygnstrafiken ligger omkring 5500-7100 

fordon/dygn med det högsta värdet närmast Borgholm. Trafiksituationen på Öland är 

dock mycket speciell med en mycket hög trafikföring under sommarmånaderna då 

trafikmängderna uppgår till drygt 200% av ÅDT. Detta motsvarar upp till drygt 18000 

fordon/dygn. Den höga trafikmängden gör att kapaciteten tidvis överskrids med 

köbildning och stopp på vägen som resultat. 

Utmed väg 136 finns på sträckan totalt sett ett stort antal anslutande vägar och 

fastighetsutfarter som bitvis ligger tätt samlade. Det stora antalet anslutningar i 

kombination med den höga trafikintensiteten sommartid leder till att det ofta bildas köer 

längs vägen. 

Den tekniska utredningen visar att den befintliga vägen kan anses vara i bra kondition 

trots att den har en mycket tunn överbyggnad. I vägens sidoområden finns gott om 

oeftergivliga föremål och vägräcken saknas helt.  

De geotekniska förhållandena på objektet bedöms överlag som mycket goda. 

Vägnät för omledning 

Väg 136 är huvudlänken mellan brofästet och norra Öland. Alternativt vägnät som 

klarar en omledning av väg 136 saknas. Att hänvisa omledning av väg 136 på hela 

objektets längd via Ölands östra sida är inte acceptabelt på grund av otillräcklig 

standard på det alternativa vägnätet. På vissa delar av objektet finns det kortare avsnitt 

där omledning eventuellt kan ske via parallellt allmänt vägnät under kortare perioder. 

Cykelvägnät 

Befintliga GC-vägar och parallellt vägnät lämpligt för oskyddade trafikanter saknas 

generellt bortsett från kortare avsnitt i söder och norr. Oskyddade trafikanter är idag 

huvudsakligen hänvisade till vägrenarna på väg 136 som är 1 m breda. Utredningen 

visar att det kan vara möjligt att skapa en separering av GC-trafiken genom utbyggnad 

av separata GC-vägar och parallella lokalvägar väster om väg 136. Bitvis finns 

samordningsvinster att samlokalisera GC-väg med lokalvägar då direktutfarter därmed 

kan samlas upp via nya parallella vägar. Oskyddade trafikanter får då färdas i 

blandtrafik på dessa lokalvägar. 
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Studier av planskilda passager för oskyddade trafikanter har gjorts på sträckan St Rör-

Rälla samt vid Halltorp. 

Större korsningsåtgärder 

Ett antal större åtgärder föreslås utmed sträckan: 

 Korsning mot väg 965 (St Rör) föreslås utbyggnad av korsning typ C med 

vänsterpåsvängskörfält mot norr alternativt cirkulationsplats i befintlig korsning. 

 Enskild väg 18566.2 (Rönnerumsvägen) föreslås en utformning som typ C för 

vänstersvän från norr. Breddningen av väg 136 sker österut. 

 Anslutning mot handelsverksamhet norr om Rönnerumsvägen föreslås i ett 

första skede regleras höger-höger med förbud mot vänstersväng från väg 136. 

Åtgärden förstärks genom mindre ombyggnad av anslutningen. På sikt bör 

alternativ anslutning anordnas för att erhålla tillfredsställande kapacitet och 

trafiksäkerhet. 

 Väg 966 (Rälla) föreslås utformas som cirkulationsplats. Tre olika lägen har 

studerats. 

 Vid enskild väg 19269 (Ekerum) har flera olika alternativ studerats. De flesta 

alternativen innebär olika varianter av korsningstyp C och är framtagna i samråd 

mellan Trafikverket, Borgholms kommun och exploatör vi Ekerum. 

Genomgående för alternativen är användandet av variabel hastighet 60/100. 

 Korsningen mot väg 971 (Räpplinge) föreslås utformas som typ C med 

vänsterpåsvängskörfält åt söder. 

Omkörningssträckor 

Det slutliga alternativ som redovisas som ”alternativ 8” i utredningen innebär 

utbyggnad av 2 norrgående och 3 södergående omkörningssträckor om vardera 0,9-1,3 

km omkörningsbar längd. Utredningen förutsätter också att det i framtiden byggs en 

omkörningssträcka (ca 1 km) i vardera riktningen från Glömminge (söder om den 

studerade sträckan).  

Förslaget innebär att andelen omkörningsbar längd mellan Färjestaden (trafikplatsen) 

och Borgholm blir ca 22 % norrut och 16 % söderut. De enfältiga delar som uppstår 

mellan omkörningsmöjligheterna blir omkring 5-6 km långa. 
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Förslag till etappindelning 

Den tekniska utredningen föreslår följande etappindelning: 

1: Isgärde-St Rör  (2,7 km) 

2: St Rör-Rälla  (2,5 km) 

3: Rälla-Ekerum  (1,9 km) 

4: Ekerum-Strandtorp  (5,4 km) 

5: Strandtorp-Borgholm  (4,8 km) 

 

Konsekvenser 

Åtgärderna som föreslås i denna utredning löser inte det kapacitetsproblem som finns i 

det befintliga vägnätet på Öland under sommarperioden men en avsevärd förbättring bör 

uppnås. För att lösa alla problem krävs mycket kraftfullare åtgärder. De förslagna 

åtgärderna med mötesfrihet, GC-separering och korsningsåtgärder ökar dock 

trafiksäkerheten markant. Det markant minskade antalet direktutfarter som föreslås 

innebär att störningen från trafik som ska svänga vänster från väg 136 och därmed 

stoppar upp bakomvarande trafik minskar. 

Trafikverket har på grund av trafiksituationen på sträckan varit mycket restriktiva i 

hanteringen av tillstånd till anslutningar samt utökad exploatering. Saneringen av 

direktutfarter som samlas upp genom nya parallella vägar/gator som ansluts på ett 

trafiksäkert sätt mot väg 136 ökar därmed också möjligheterna för fortsatt exploatering 

och tillståndsgivande för bygglov utmed sträckan. 

Alternativ 0+ 

I det fall mötesseparering inte blir aktuellt finns även ett antal åtgärder som kan/bör 

utföras för att förbättra trafiksäkerheten och minska störningarna sommartid. 

Alternativet är benämnt ”alternativ 0+” och innebär, förutom separering av GC utmed 

hela sträckan, att ett antal korsningar förbättras. Alternativet är inte kostnadsberäknat. 

Alternativ 0+ får konsekvenser i form av att hastigheten sannolikt blir maximalt 80 

km/tim. Vid särskilt anslutningsintensiva avsnitt på vägen (St Rör-Rälla) blir 

hastigheten sannolikt 40-60 km/tim. De låga hastigheterna skulle påverka 

arbetspendlingen mot Kalmar från norra Öland negativt under september-maj då 

trafikföringen är ”normal” vilket blir en försämring mot idag.  
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Natur- och kulturvärden 

Intrång i natur- och kulturintressen kommer inte att kunna undvikas. I utredningen har 

en översiktlig naturvärdesinventering samt en kulturhistorisk förstudie skett som legat 

till grund för studier av vägåtgärder. De studerade alternativen är anpassade till att i 

möjligaste mån undvika intrång i kända värden. Där konflikter sker mellan flera värden 

har det alternativ valts som ansetts ge det bästa tekniska resultatet. Värdering av intrång 

måste ske i kommande skeden då arbetet med natur och kultur fördjupas. I några 

särskilda fall har Länsstyrelsen rådfrågats avseende värdering av intrång. Kostnader för 

utredningar avseende arkeologi och natur kommer att bli höga i det fortsatta arbetet. 

Kostnader 

Översiktlig anläggningskostnad för hela projektet har bedömts till ca 230 mnkr (prisnivå 

2013) med fördelning per etapp enligt nedan.  

Etapp 1 
Isgärde-St Rör 

(2,7 km) 

Etapp 2 
St Rör-Rälla 

(2,5 km) 

Etapp 3 
Rälla-Ekerum 

(1,9 km) 

Etapp 4 
Ekerum-Strandtorp 

(5,4 km) 

Etapp 5 
Strandtorp-Borgholm 

(4,8 km) 

22 mnkr 58 mnkr 46 mnkr 54 mnkr 48 mnkr 
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3 Syfte och mål 

Målet är säker framkomlighet på väg 136 mellan Isgärde och Borgholm genom 

mötesseparering, förbättringar av sidoområde samt utförande av separata gång-, och 

cykelvägar. 

3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Uppdraget omfattar upprättande av vägteknisk utredning med följande innehåll:  

 Utreda var/hur väg 136 mellan Isgärde och Borgholm kan breddas för att skapa 

en mötesfri-väg. 

 Utreda var en separat GC-väg, längs väg 136, kan ligga.  

Uppdraget ska samordnas med annan planläggning för exploatering längs sträckan. Det 

finns bl a exploateringsintressen vid Rälla och Halltorp. 

3.2 UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE 

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med representanter från Borgholms och 

Mörbylånga kommuner samt Ölands kommunalförbund- Projektet cykla fyr-fyr. 

Samarbetet har skett genom att parterna aktivt deltagit vid projektets möten. Följande 

personer avseende ”externa intressen” har medverkat vid möten: 

 Bengt Johansson, Mörbylånga kommun 

 Hanna Olin-Nordenmarker, Borgholms kommun 

 Emil Berger, Borgholms kommun 

 Christer Petersson, Ölands kommunalförbund 

3.3 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERLAG FÖR 

UTREDNINGSARBETET. 

3.3.1 Tidigare utredningar mm 

2011 

Rälla-Stora Rör & Ekerum 2011, Fördjupning av översiktsplan, April 2011, Borgholms 

kommun. 

2009 

Trafikutredning, Rälla – Stora Rör, 2009, Vectura, Borgholms kommun 

2008 

Trafikutredning Ekerum, juni 2008, Vägverket Konsult, Borgholms kommun 



Väg 136, Ottenby-Nabbelund, delen Rälla-Borgholm 

 Teknisk utredning 

Objektnr 87833343, Upprättad 2013-05-31 

 

 

 

 

11(90) 

Teknisk utredning, Gång- och cykelväg, Röhälla – Rälla, Etapp 4, 2008-11-04, Objektnr 

87 833 342, Mörbylånga kommun, Vägverket 

2007 

Förstudie, Väg 136, Ottenby – Nabbelund, delen mellan Algutsrum och Borgholm, 

Borgholms och Mörbylånga kommuner, Kalmar län, Samrådshandling -Februari 2007 

(inkl BMP-beslut från länsstyrelsen), Objektnr 83 32 91 och 82 40 20, Vägverket 

Mörbylånga kommun - Översiktsplan 2007 

2006 

Länsstyrelsebeslut 2006-01-30: Vattenskyddsområde, med föreskrifter för 

vattentäkterna Lindbyformationen, Kolstabäcken, Lindby kanal, Skedemosse, 

Strömmen och Solbergaformationen i Borgholms kommun.  

2004 

Cykelled Färjestaden-Borgholm, Förslag till sträckning, Utredning 2004-05-14, 

Underlagsutredning för projektdirektiv, Vägverket 

2002 

Översiktsplan 2002 – Borgholms kommun 

2001 

Väg 136, Delen länsväg 965-länsväg 966 vid Rälla, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 

Underlag för arbetsplan 2001-10-01, Objektnummer 833078, Vägverket 

1982 

Länsstyrelsebeslut 1982-12-30: Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter 

för grundvattentillgången inom Rälla Tallfältet, Borgholms kommun 

3.3.2 Övrigt underlagsmaterial 

 I Trafikverkets arkiv förekommande relationshandlingar . 

 Trafikverkets geografiska information (trafiksiffror, enskilda vägar mm) 

 Utdrag ur STRADA angående trafikolyckor. 

 Uppgifter om ledningar från ledningsägare 

 Kända förekommande natur- och kulturvärden. 

 Kommunala översiktsplaner och detaljplaner 

 Helikopterskannad terrängmodell (2012). 

 Vägförteckning (VDB) H-län, Betraktelsedatum: 060222 

 Ekonomiska kartan ”50-talsekonomen”, Borgholms kommun 

I övrigt har mycket information samlats in via telefonkontakter med ett stort antal 

övriga intressenter som ej återges här. 
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3.4 BEGREPP 

I texten hänvisas till olika begrepp avseende standarder och krav. Några av dessa 

begrepp förtydligas nedan. 

VGU- Vägar och Gators Utformning 

”VGU”- publikation 2004:80 inkl supplement och tillägg: 

Publikationen styrde utformning av vägar fram till november 2012 då publikationen 

ersattes av Vägar och Gators Utformning- ”VGU 2012” (Övergripande krav, Krav för 

vägutformning, Råd för vägutformning, Begrepp och Grundvärden). 

”VGU 2012”-Publikation 2012:179-181 och 2012:199 

Publikationen ersatte ”VGU” i november 2012. ”VGU 2012” är dock inte komplett 

avseende exempelvis dimensioneringsgrunder (ex. val av åtgärd baserat på ÅDT) varför 

delar av ”VGU” (äldre versionen) fortfarande gäller. 

I rapporten hänvisas till ”VGU” eller ”VGU 2012” beroende på var uppgift om krav/råd 

mm hämtats. 

Grundvärden 

Stoppsikt- den siktsträcka som krävs för att en förare ska kunna stanna sitt fordon före 

ett lågt hinder. 

Referenshastighet- Hastighet som är dimensionerande för vägens utformning. 

TRVK väg 

Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion- Trafikverkets krav för konstruktiv 

utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. 

Övrigt 

km XX/XXX 

Sektionsangivelse enligt längdmätning VDB (vägförteckning 2006 för H-län), se 

bilagda planritningar.  
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3.5 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 

Geografisk avgränsning för objektet framgår av nedanstående bild. Grå textrutor avser 

objektets gränser. Mer detaljerad information avseende vägnummer mm framgår av 

planritningar (bilaga 3). 

 

  

Isgärde 

Borgholm 
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4 Befintliga förhållanden 

För läsare som inte har lokalkännedom kring objektet bör texterna studeras parallellt 

med planritningar (bilaga 3) där vägnummer, ortnamn mm framgår. 

4.1 BESKRIVNING AV OBJEKTET 

Objektet startar vid södra infarten mot Isgärde (väg 959) och slutar vid infarten till 

Solliden strax söder om Borgholm. Objektets totala längd är ca 17 km. 

Vägen är av typen 2-fältsväg med bredden 9-9,5m, lokalt bredare för korsningar, typ c, 

med vänstersvängfält. Körfälten är i huvudsak 3,25m och vägrenarna 1-1,25m. 

Vägrenarna är bredare än normalt för vägtypen på grund av den omfattande 

cykeltrafiken på sommarhalvåret. 

 

I området som vägen löper genom finns gott om kända natur- och kulturvärden.  

Skyltad hastighet är 80 km/tim på sträckan Isgärde-Rälla. Genom Rälla (förbi affären) 

är hastigheten 60 respektive 40 km/tim. Norr om Rälla är skyltad hastighet 90 km/tim 

fram till infarten mot Solliden där hastigheten är 70 km/tim. Lokala sänkningar av 

hastigheten till 70 km/tim sker också vid korsningarna mot Ekerum och Halltorp 

Väg 136 är rekommenderad transportväg för farligt gods. 

4.2 TRAFIKFÖRHÅLLANDEN 

4.2.1 Trafikmängd och prognos 

Trafiksituationen på Öland är mycket speciell och har stora variationer över året. Den 

speciella rådande trafiksituationen har beskrivits i flera av de tidigare utförda 

utredningarna och beskrivs därför inte mer ingående i denna utredning. 

Enligt Trafikutredning Rälla-Stora Rör från 2009 (Vectura) kan trafiken under året delas 

upp i fyra perioder: 
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Vinter. November – mars: 65 % av ÅDT 

Vår. April – 15 juni: 105 % av ÅDT 

Sommar. 15 juni – 15 augusti: 215 % av ÅDT 

Höst. 15 augusti – oktober: 95 % av ÅDT 

Trafikmängder och prognoser för trafikutveckling framgår nedan för väg 136 samt 

anslutande allmänna vägar. Redovisade värden för 2012 är justerade från aktuellt mätår. 

Prognosen för 2030 har utförts genom uppräkning av trafikmängderna med värden 

enligt beräkningar inför planeringsomgången som genomfördes 2009 (ökning 0,91 %/år 

för personbilar och 1,06 %/år för lastbilar). Vidare redovisas trafiksiffror (ur tidigare 

utredningar) med beaktande av tillkommande trafik till följd av de exploateringsplaner 

som föranlett de olika trafikutredningarna som har genomförts. 

 

4.2.2 Långsamtgående fordon 

Förekomst av långsamtgående fordon är inte känd men bedömningen är att 

omfattningen är förhållandevis liten i förhållande till övrig trafik och huvudsakligen 

bestående av jordbruksfordon. 

4.2.3 Gång- och cykeltrafik 

Utmed den befintliga vägen finns sparsamt med parallella vägar som i nuläget kan 

nyttjas av ”långväga” gång- och cykeltrafik. Separat GC-väg finns väster om väg 136 på 

sträckan mellan Borgehage-Borgholm. I övrigt måste GC-trafiken använda väg 136 

samt, i den mån det finns, parallella mindre vägar och stigar.  

2012 2030 Dygnstrafik Dygnstrafik

Väg 136 ÅDT Tung-% ÅDT Tung-% sommar (2012) sommar (2030)

Söder om Isgärde 6681 7 7877 7 14364 16935

Isgärde (959)- St Rör (965) 6243 7 7361 7 13423 15826

St Rör (965)-Rälla (966) 6304 7 7432 7 13554 15979

Rälla (966)-Räpplinge (971) 5948 7 7013 7 12788 15078

Räpplinge (971)-Räpplinge (925) 5530 7 6520 7 11889 14017

Räpplinge (925)-Borgholm 7112 6 8384 7 15291 18026

2012 2030 Dygnstrafik Dygnstrafik

Övriga vägar ÅDT Tung-% ÅDT Tung-% sommar (2012) sommar (2030)

Väg 959 (Södra infarten Isgärde) 312 4 368 4 671 791

Väg 959 (Norra infarten Isgärde) 62 8 73 9 133 156

Väg 965 (St Rör) 424 5 500 5 912 1074

Väg 966 (Rälla) 937 2 1103 2 2014 2371

Väg 971 (Räpplinge) 390 4 460 4 839 989

Väg 925 (Räpplinge/Gärdslösa) 1160 3 1366 4 2494 2937

Dygnstrafik Dygnstrafik

Beaktande av exploatering (Trafikutredning Rälla-St Rör, 2009 samt FÖP Rälla) sommar (2008) "full utbyggnad"

Väg 965 (St Rör) 925 1700-2000

Väg 966 (Rälla) 2030 2400

Ekerum (Campingvägen) 3000-3700 4500
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I samhället Rälla som består av bebyggelse på båda sidor om väg 136 finns sparsamt 

med separata GC-vägar inom samhället. Det finns heller inga anordnade möjligheter att 

som oskyddad trafikant ta sig mellan Stora Rör och Rälla. Det finns några mindre 

grusvägar och upptrampade stigar som lokalbefolkningen nyttjar. 

I Rälla finns ett övergångsställe i höjd med affären där hastigheten är sänkt till 40 

km/tim. Passage över väg 136 sker i två etapper med en skyddande refug i mittremsan. 

Väg 136 saknar i övrigt anordnade passager för gång- och cykeltrafik. 

4.2.4 Kollektivtrafik och skolskjutsar 

På sträckan finns 13 hållplatser där kollektivtrafiken angör. Kalmar Länstrafik har under 

olika perioder 2012 räknat antalet påstigande vid dessa hållplatser (bilaga 8). 

Sammanfattning av detta underlag framgår i nedanstående figur. 

 

De befintliga hållplatserna har i de flesta fall väl tilltagna separata fickor men uppfyller 

inte utformningsstandard för tillgänglighet samt standard avseende plattformar och 

ledstråk. 

Eventuell skolskjutstrafik som trafikerar sträckan har inte utretts. Verksamheten med 

skolskjutsar är så föränderlig att det bör utredas vidare i anslutning till 

detaljprojekteringen. Sannolikt förekommer skolskjutstrafik till och från det anslutande 

vägnätet samt i viss mån till och från de befintliga hållplatserna. 

Utöver den kollektivtrafik som KLT bedriver förekommer även expressbusstrafik som 

angör vissa av hållplatserna. Underlag angående antalet resande på expressbusstrafiken 

finns inte. 

4.2.5 Dispenstransporter 

Den 1 oktober 2010 ändrades lagen så att generella dispenser med bredd 3,5 m tillåts. 

För 4,5 m gäller att transportören själv i förväg måste köra vägen och sedan intyga att 

ekipaget får plats innan dispens ges. Vingelmån om 60 cm utöver ekipagets bredd måste 

finnas mellan mitt- och sidoräcken. Detta innebär att 5,10 m fri bredd måste finnas 

mellan räcken för att medge dispenser av 4,5 m breda fordon.   

Totalt antal påstigande, båda riktningarna Medelantal påstigande per dag, båda riktingarna

hplnr hpl-namn Mars Juli September Oktober* hplnr hpl-namn Mars Juli September Oktober

9010 Isgärde vsk 89 90 93 55 9010 Isgärde vsk 2,9 2,9 3,1 2,6

13014 Tallhöjden 90 304 101 84 13014 Tallhöjden 2,9 9,8 3,4 4,0

13016 Stugbyn 208 209 202 171 13016 Stugbyn 6,7 6,7 6,7 8,1

13017 Södra Rälla 47 81 54 42 13017 Södra Rälla 1,5 2,6 1,8 2,0

13015 Rälla 941 779 825 652 13015 Rälla 30,4 25,1 27,5 31,0

13018 Ekerum 34 283 71 34 13018 Ekerum 1,1 9,1 2,4 1,6

13012 Halltorps gård 510 274 348 258 13012 Halltorps gård 16,5 8,8 11,6 12,3

13019 Greby vsk 42 31 41 28 13019 Greby vsk 1,4 1,0 1,4 1,3

13025 Strandtorps hage 2 7 2 1 13025 Strandtorps hage 0,1 0,2 0,1 0,0

13026 Sommarstugorna 0 7 5 2 13026 Sommarstugorna 0,0 0,2 0,2 0,1

13042 Strandtorp vsk 11 43 4 3 13042 Strandtorp vsk 0,4 1,4 0,1 0,1

14075 Borgehage 53 50 66 33 14075 Borgehage 1,7 1,6 2,2 1,6

14022 Borgholms Slottsruin 6 146 14 9 14022 Borgholms Slottsruin 0,2 4,7 0,5 0,4

2033 2304 1826 1372

* avser perioden 1-21/10
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4.2.6 Olycksstatistik 

Utdrag ur STRADA avseende olyckor med personskador under perioden 2003-01-01--

2012-04-13 visar på följande olycksutfall. Det studerade området sträcker sig även en 

bit in på anslutande vägar. 

        

 

Totalt har 1 person omkommit, 13 skadats svårt och 62 personer skadats lindrigt under 

den studerade perioden. 

Olyckorna är förhållandevis jämnt fördelade över objektet. 

Svårhetsgrad Antal olyckor

Dödsolyckor 1

Svåra olyckor 13

Lindriga olyckor 62

Totalt: 76

Olyckstyp Antal olyckor Fördelning (D,S,L)

Singel (motorfordon) 24 (1, 8, 15)

Möte (motorfordon) 2 (-, 1, 1)

Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -)

Upphinnande (motorfordon) 15 (-, 3, 12)

Avsväng (motorfordon) 8 (-, 1, 7)

Korsande (motorfordon) 2 (-, -, 2)

Cykel/Moped (motorfordon) 5 (-, -, 5)

Fotgängare (motorfordon) 2 (-, -, 2)

Fotgängare/Cykel/Moped 16 (-, -, 16)

Spårburna fordon 0 (-, -, -)

Vilt 1 (-, -, 1)

Övriga (Varia) 1 (-, -, 1)
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4.3 DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Samråd med driften om kända problem och brister avseende beläggning har skett med 

Henrik Hamrin på Trafikverket i Kalmar. Han anser inte att det finns några indikationer 

på bärighetsproblem utmed objektet. Däremot belyser han vikten av att utformningen av 

breddningen studeras noga då den befintliga överbyggnaden, trots sitt goda skick, är 

väldigt tunn. 

4.4 ALTERNATIVT VÄGNÄT FÖR OMLEDNING 

Väg 136 är den största vägen på Öland och är förbindelselänk i nord-sydlig riktning. 

Alternativa vägar för omledning som klarar den stora trafikmängden sommartid saknas.  

Mellan Halltorp och Borgehage finns möjligheter att under kortare perioder leda om 

trafik via väg 971 och 925.  

4.5 BEFINTLIGA VÄGEN, UTFORMNING OCH SKICK 

4.5.1 Linjeföring och geometrisk standard 

För att uppnå minsta godtagbara standard enligt ”VGU 2012” för 100 km/h krävs 

följande: 

 Horisontalradie-Rh > 500 m (>4% tvärfall) 

 Stoppsikt > 165 m (lägsta godtagbara standard vid nybyggnad eller förbättring) 

Geometrier som inte uppfyller standard för 100 km/tim på den befintliga vägen 

redovisas nedan (tolkad ur ortofoton). 

Avsnitt, km ca Rh-min 

60/940-61/060 430 

63/840-63/940 350 

 

För att ytterligare kontrollera befintliga vägens linjeföringsstandard har beräkning av 

tillgänglig stoppsikt genomförts i NovaPoint-Vägmodell. Beräkningen utfördes för 

kravvärde 165m. Ögonhöjden 1,1 m och hinderhöjden 0,2 m. Förarens position angavs 

till 2m från beläggningskanten. Beräkningen tar ej hänsyn till eventuella hinder i form 

av vegetation i sidoområdet. Beräkningen visar att det finns 4 sträckor som inte 

uppfyller stoppsikt 165m på grund av krön. Dessa sträckor är: 
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Avsnitt Längd Beräknad 

siktlängd 

Kommentar 

58/500-58/780 280 m 120-160 m På krönet vid södra infarten till Isgärde. Bef 

skyltad hastighet 90 km/tim. 

58/960-59/290 330 m 130-160 m Krön strax norr om södra infarten Isgärde. 

Två åkeranslutningar förekommer. 

72/270-72/630 360 m 150-160 m Krön vid norra anslutningen ”Gamla 

landsvägen”. Två mindre trafikerade 

anslutningar finns. 

75/420-75/700 280 m 150-160 m Krön söder om infarten till slottsruinen. Bef 

skyltad hastighet 70 km/tim. 

 

       
Sträckor där 165m stopsikt ej uppnås på den befintliga vägen. 
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4.5.2 Anslutningar 

Utmed sträckan finns totalt ca 170 anslutande vägar. Anslutningarna framgår av 

ritningsbilagorna (bilaga 3). Trafikmängder för de större anslutande vägarna framgår av 

tidigare avsnitt. 

De större korsningarna (allmänna och enskilda) har utformning enligt tabell i bifogad 

analys 1 där även ytterligare detaljer framgår. 

Befintliga siktförhållanden för anslutningarna har inte inventerats. Däremot har det vid 

fältbesök konstaterats att det finns ett stort antal anslutningar som har dåliga 

siktförhållanden, främst avseende skymmande vegetation. Ett antal anslutningar med 

dåliga vilplan finns också och dessa är i allmänhet placerade väster om väg 136 med 

huvudsaklig koncentration till sträckan genom Rälla. 

Anslutningar med dålig sikt eller dålig utformningsstandard behandlas endast 

översiktligt under åtgärdsförslaget då åtgärder för dessa är starkt beroende av hur 

samordning av anslutningar kan lösas.  

4.5.3 Enskilda vägar 

På objektet finns 7 enskilda vägar med statsbidrag som ansluter direkt till väg 136.  

Vägnummer  Trafikmängd enligt Trafikverket 

18559.2- Ryd 50-125 f/d 

18566.2- Rönnerum 125-249 f/d 

18882- Mossberga 25-49 f/d 

19269- Ekerum >249 f/d 

18567.1- V Sörby/Karås 125-249 f/d 

19032- Borgehage 125-249 f/d 

19734- Solliden > 249 f/d 

Enskilda vägar med statsbidrag framgår med läge och nummer på ritningar, bilaga 3. 
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4.5.4 Vägbredd samt uppbyggnad-väg 136 

Vägbredd 

Studier av material i Trafikverkets arkiv från 50-talet indikerar att sträckan 

ursprungligen i huvudsak är byggd med vägbredden 7 m. En handling från 1983 

redovisar breddningsåtgärder till 9,5m belagd bredd för sträckan Rälla-Borgholm. 

Vid mätning på högupplösta flygbilder erhålls vägbredder på ca 9,0 m på sträckan 

Isgärde-Rälla och 9,3-9,5m på sträckan Rälla-Borgholm. Utgångspunkten för 

utredningen är att vägen är belagd på 9m bredd med körfältsbredden 3,25m och 

vägrensbredden 1,0 m. 

Vid de korsningar där vänsterkanaliseringar (vägskäl typ C) finns utbyggda är vägen 

lokalt bredare. 

Uppbyggnad 

Då ett stort antal handlingar för olika delsträckor förekommer har inte en klar bild över 

vägens överbyggnad kunnat skapas genom arkivstudier. Vad som med all tydlighet 

framkommer är att överbyggnaden generellt förefaller vara mycket tunn. Den handling 

som är nyast (breddning av vägrenar Rälla-Borgholm, 1983) anger exempelvis en 

överbyggnad med 10 cm förstärkningslager, 10 cm obundet bärlager, 5 cm BG (AG) 

samt en underhållsbeläggning (uppskattat max 5 cm). 

Den samlade bedömningen, utan att ha gjort några provtagningar, är att överbyggnaden 

i huvudsak är omkring 30-40 cm varav 10-15 cm bör bestå av bitumenbundna lager 

(inkl bedömt tillskott av beläggningsunderhåll enligt avsnitt nedan). 

Vissa äldre normalsektioner anger att bärlagret skall vara indränkt makadam. Det bör 

studeras i nästa skede huruvida det kan förekomma stenkolstjära i beläggning på avsnitt 

där befintlig överbyggnad behöver rivas. 

Kommentar: 

Överbyggnaden är tunnare än vad den klenaste överbyggnaden som går att 

dimensionera enligt gällande TRVK väg. Hur design av överbyggnaden på breddningar 

för omkörningssträckor ska utföras bör klargöras tidigt i nästa skede. Vid 

dimensionering av överbyggnad för breddningar bör provtagning utföras för att 

klarlägga befintliga vägens terrassnivå. 

  



Väg 136, Ottenby-Nabbelund, delen Rälla-Borgholm 

 Teknisk utredning 

Objektnr 87833343, Upprättad 2013-05-31 

 

 

 

 

22(90) 

Utfört beläggningsunderhåll 

Studier av beläggningsliggaren visar att följande beläggningsåtgärder har skett. Inga 

uppgifter om påförd tjocklek har erhållits. 

Isgärde (väg 959)- Rälla (väg 966) 

1983- MABT 

2006-ABS 

Rälla (väg 966)-Borgholm 

1973- MABT 

1984- MABT 

2007- ABT+ABS 

 

4.5.5 Vägens nuvarande kondition 

Den nuvarande vägytans kondition bedöms vara relativt god utifrån betraktelser i fält. 

Inga omfattande skador som tyder på låg/dålig bärighet har identifierats trots att det 

senaste underhållet utfördes 2006-2007. 

För att bedöma vägens skick har även vägytemätningar avseende jämnhet (IRI) och 

spårdjup studerats under mätperioden 2000-2011. Både spårdjup och jämnhet har legat 

på ”normala” värden. Studeras spårtillväxten under åren 2008-2011 så ligger den under 

1 mm per år i snitt, vilket bedöms som godtagbart. 

Medelvärden spårdjup samt jämnhet (IRI), mätningar åren 2000-2011. 

Kommentar: 

Baserat på vägens visuella skick samt resultat från de årligen återkommande 

vägytemätningarna så finns det inga indikationer på att vägens bärighet är dålig, trots 

den till synes mycket tunna konstruktionen. 
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4.5.6 Konstbyggnader och större trummor 

Utmed sträckan finns inga större trummor eller konstbyggnader identifierats. Någon 

detaljinventering av trummor är inte genomförd i detta skede. Det bör göras i nästa 

skede då det inte är ovanligt att igenvuxna koportar av betong förekommer på denna typ 

av objekt. 

4.5.7 Belysning, ATK och övriga vägutrustningar 

Vägräcken 

Utmed vägsträckan finns idag inga vägräcken uppsatta. 

 

Belysning 

Uppgifter om belysningsanordningar har inhämtats via Trafikverket samt genom 

översiktlig inventering i fält. Mer ingående upplysningar om belysningsanläggningarna 

har inte inhämtats i detta skede. Belysning utmed väg 136 förekommer på följande 

platser: 

Sektion, 

km ca 

Kommentar 

59/670 H Äldre belysning på trästolpe. Matning västerifrån via 

luftkabel utmed enskild väg.  

61/220-

63/600 H 

Äldre belysning på trästolpar som sitter sporadiskt 

utmed sträckan. Matning via luftledning i stolplinje 

utmed väg 136. 

63/600-

64/480 H 

Vägbelysning på oeftergivliga stålstolpar. 

63/740  Passagebelysning vid övergångsställe, 2 stolpar 

65/060 V Mycket gammal oeftergivlig stålstolpe. Fyller ingen 

funktion på platsen. Söder om infarten till Ekerum 

66/850 V Äldre oeftergivlig stålstolpe vid södra infarten till 

Halltorp. 

67/450 V Äldre belysning på trästolpe. Matning västerifrån via 

luftkabel utmed enskild väg 

 

I många fall är ägarförhållandena diffusa för de äldre belysningsanordningarna och 

behöver utredas vidare i nästa skede.  
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Portaler 

Portal för vägmärken finns söder om infarten till Solliden 

ATK 

Hastighetskameror (ATK) finns på ett antal platser utmed hela sträckan (se bilden 

nedan). Dessa kommer inte att beaktas vidare i den tekniska utredningen.  

 

 

Övriga vägutrustningar 

- 
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4.5.8 Sidoområden och terrängförhållanden 

Det befintliga sidoområdet är i princip av typ C enligt ”VGU” med 1:3 slänter närmast 

vägen och 1:2 (1:1,5) i skärningsslänter. Dikesdjupet vid skärningar skall enligt äldre 

normalsektioner vara 40-60 cm under vägytan. 

Vägens sidoområde är på långa sträckor mycket rikt på oeftergivliga hinder. För att få 

fram en procentuell andel sidoområde med undermålig standard har ett område om 9-

11m (vid 100 km/tim) från beläggningskanten översiktligt studerats på högupplösta 

ortofoton avseende förekomst av frekvent förekommande träd, stenar, stenmurar, stolpar 

och andra oeftergivliga föremål. Enstaka föremål i form av exempelvis avslut på murar, 

enstaka träd på åkermark mm har inte tagits med i bedömningen. 

Bedömningen av hinder inom 9m från befintlig beläggningskant resulterade i följande: 

 Västra sidan: 9,2 km (54%) undermålig standard 

 Östra sidan: 7,3 km (43 %) undermålig standard 

 

 

Främst är det sträckorna strax söder om väg 965 (Stora Rör) till strax norr om Rälla 

samhälle och Halltorp-Borgehage där det frekvent förekommer gott om oeftergivliga 

föremål i säkerhetszonen. I många fall rör sig hindren om stenmurar utmed väg 136 

samt vegetation i anslutning till dessa stenmurar. Utöver detta finns ett stort antal 

enstaka fasta föremål (stolpar, träd, avslut på murar mm) som inte är medräknat i ovan 

nämnda siffror. 

Kommentar: 

Bedömningen utifrån ovanstående är att det kommer att krävas stora insatser (mer än 

normalt för vägtypen) i form av sidoräcken alternativt ytrensningar för att uppnå en 

god standard på säkerhetszonen.  
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4.5.9 Geoteknik/geologiska förutsättningar 

Enligt jordartskartan domineras området av grus och sand väster om väg 136 och av 

morän med insprängda bergspartier av kalksten öster om vägen. Längs befintlig väg 136 

finns huvudsakligen isälvsmaterial (grovsilt, block) mellan Isgärde och Rälla, grovsand 

- grus mellan Rälla och Halltorp och kalksten i dagen mellan Halltorp och Borgholm.  

På sträckan Algutsrum - Isgärde går vägen på s.k. strandgrus med klapper. Sträckan 

mellan Isgärde och Rälla utgörs av isälvsmaterial. Norra delen av Rälla samt mellan 

Ekerum och Strandtorp finns åter strandgrus med klapper. Vid Gestadås (norr om 

Strandtorp) passerar vägen en ca 500 meter bred moränrygg. 

Väg 136 går på områden som upptas i Länsstyrelsens grusinventering. Två områden har 

utpekats som klass 1 och måste skyddas. Det gäller sträckan Rälla –Halltorp (öster om 

väg 136) och Strandtorp-Borgholm (väster om väg 136). Områden av klass 2 som 

kräver tillståndstvång finns mellan Halltorp och Strandtorp i direkt anslutning till väg 

136 (väster om vägen). Området norr om Isgärde-Rälla är av klass 3. 

 

4.6 VATTENFRÅGOR, AVVATTNING OCH LEDNINGAR 

4.6.1 Avvattning av vägen 

Vägen avvattnas i huvudsak genom öppna diken. Genom Rälla samhälle finns vissa 

platser där avvattning bedöms ske genom dagvattenledningar eftersom öppna diken 

saknas utmed vägen. Dessa ledningar är inte inventerade.  

Enligt äldre normalsektioner ska vägens diken ha ett djup av minst 40-60 cm under 

befintlig vägbana. På många sträckor förefaller dikesdjupet vara avsevärt mindre om det 

ens finns diken. Bankdiken och skärningsdiken har med tiden troligen växt igen. Trots 

detta så syns inga skador på vägen till följd av brister i diken eller områden i naturen där 

dagvatten blir stående. Omhändertagandet av dagvattnet från vägen sker troligtvis 

genom infiltration i de öppna jordarterna. 

Kommentar: 

De mycket grunda dikena och det faktum att det på långa sträckor inte finns några 

tydliga diken alls utmed vägen kommer ställa höga krav på att ta reda på var dagvatten 

ska ledas vid breddning av väg 136. De grunda dikena kommer också medföra att det 

kommer bli problematiskt att uppfylla krav på avvattning av överbyggnaden vid de 

platser där vatten skall passera väg 136 genom förlängning av befintliga trummor. 

Detta problem bör hanteras tidigt under nästa skede (gärna tillsammans med 

problematiken angående den tunna överbyggnaden). 
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4.6.2 Dikningsföretag 

Förekommande dikningsföretag har översiktligt inventerats genom utdrag ur 

Länsstyrelsens kartregister. Enligt dessa kartregister finns inga dikningsföretag som 

ligger i direkt anslutning till väg 136. Det finns några dikningsföretag vid Isgärde som 

ligger utanför det område som bedöms påverkas av detta projekt. 

 
Dikningsföretag (blå raster) på ömse sidor om väg 136 i höjd med Isgärde. 

Översikt av dikningsföretag bör göras i nästa skede för att stämma av påverkan av 

eventuella åtgärder vid sidan av väg 136. 
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4.6.3 Vattentäkter 

På objektet finns 2 kommunala vattentäkter som har skyddsområde som berör väg 136. 

Dessa är Rälla Tallfältet och Strömmen. 

Rälla Tallfältet  

Rälla Tallfältet ligger öster om väg 136 i höjd med Rälla och vattentäktens inre 

skyddsområde når väg 136 på en sträcka av ca 800m (61/250-62/040).  

 
Rälla Tallfältet (Inre skyddsområde=brun, Yttre skyddsområde= rosa/lila) 

Ur beslut från Länsstyrelsen från 1983 står att läsa att Vägförvaltningen inte har något 

att erinra mot skyddsområdet under förutsättning att väg 136 kan ligga kvar och brukas 

samt att man har rätt att utföra vinterväghållning, dikning och förbättringsåtgärder utan 

att det ska medföra extra fördyrande skyddsåtgärder.  

Länsstyrelsen har dock i sitt beslut ansett att kommunen och Vägförvaltningen bör 

klarlägga om särskilda skyddsanordningar kan vara aktuellt med hänsyn till 

grundvattenskyddet. Om detta är klarlagt har det inte hittats några dokument på. 

Kommentar: 

Vattentäkten används i nuläget endast sommartid och strömningsriktningen på 

grundvattnet är åt väster vilket gör att det i nuläget inte är sannolikt att föroreningar 

når täkten om det inte rör sig om en större olycka (Källa: Åsa Blixte, Vatten och 

Samhällsteknik, Kalmar).  

Det pågår ett arbete med att se över gränserna för vattenskyddsområdet. Arbetet är ej 

avslutat vid tidpunkt för denna rapports färdigställande. Det pågår diskussioner om ett 

eventuellt utökat skyddsområde västerut men det är inte säkert att det blir av.  

Ur de beslut som finns angående vattentäkterna går det inte att utesluta att 

skyddsåtgärder kan bli aktuellt för täkten. 
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Strömmen 

Strömmen ligger öster om väg 136 mellan Borgehage och Solliden. Vattentäktens 

skyddsområde benämns som ”sekundär skyddszon” i Länsstyrelsens beslut om 

skyddsområde och föreskrifter från 2006. Skyddsområdet berörs av väg 136 på en 

sträcka av ca 2800 m (km 72/710-75/500). 

 

Sekundär skyddszon vid Strömmen (gult område) 

I föreskrifterna från Länsstyrelsen står bland annat följande avseende ”väghållning och 

trafik” samt ”Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten”: 

 ”Förorenat vatten från vägar, som kan skada grundvattnet, får ej infiltreras i 

marken” 

 ”För nyanläggning eller ombyggnad av allmänna vägar erfordras tillstånd av 

kommunens nämnd för miljöfrågor.” 

 ”Schakt- eller anläggningsarbeten med en större yta än 200 kvadratmeter eller 

med ett djup större än 1 meter får ej utföras utan tillstånd av kommunens nämnd 

för miljöfrågor.” 

Kommentar: 

Ur de beslut som finns angående vattentäkterna går det inte att utesluta att 

skyddsåtgärder kan bli aktuellt för täkten. 
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4.6.4 Ledningar 

Enligt SGUs brunnsregister finns ca 20 registrerade brunnar som ligger intill väg 136 

(inom ca 100m). Enskilda avloppsanläggningar är inte inventerade. 

Ägare av ledningar utmed sträckan är: 

 Telenät/data- Skanova. 

 VA- Borgholms energi 

 Elnät- Borgholms energi (norr om Borgehage) 

 Elnät-E.On (Borgehage och söderut) 

Identifierade förekommande ledningar redovisas översiktligt på bilagda planritningar, 

bilaga 4. 

Skanova 

Skanova har längsgående ledningar i direkt anslutning till väg 136 på hela sträckan. 

Påverkan på dessa ledningar kommer sannolikt att bli omfattande.  

Borgholms energi-VA 

Befintliga vatten och spillvattenledningar finns inom och i nära anknytning till 

vägområdet på långa sträckor. Dessa kan komma att påverkas av eventuella 

ombyggnadsarbeten. Följande sträckningar har identifierats som eventuellt kan komma 

att påverkas av projektet: 

Km 61/360-62/100 (800m):  Vatten och spillvatten 

Km 62/460-62/730 (270 m):  Vatten och spillvatten 

Km 63/880-64/260 (380 m):  Vatten och spillvatten 

Km 64/520-67/020 (2500 m):  I huvudsak vatten, delvis även spillvatten 

Km 67/000-70/900 (3900 m): Vatten (ca 150m väster om väg 136) 

Kommentar: 

Borgholms Energi avser att utföra en utredning angående ny spillvattenledning från 

Rälla-Borgholm under 2013. En ny spillvattenledning skulle sannolikt förläggas i 

samma läge som den befintliga vattenledningen (som i så fall byts mot ny). Enligt 

Jörgen Ljungholm, Borgholms Energi, är det intressant att diskutera 

samordningsvinster i samband med eventuella vägåtgärder på sträckan. 
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Borgholms energi-Elnät 

Norr om Borgehage ägs ledningsnätet av Borgholms Energi. 

Ingen större påverkan bedöms ske. 

E.On-Elnät 

E.On äger elnätet söder om Borgehage. Nedan förtecknas de områden där E.Ons 

ledningar finns i lite större utsträckning i närheten av väg 136 eller i områden 

intressanta för övriga vägåtgärder. 

Km 60/100-60/200 (100m):  Högspänning i mark 

Km 61/000-64/000 (3000m): Diverse stolplinjer och markkablar 

Km 64/400-65/000 (600m): Matarkabel i mark utmed väg 136 

Km 65/500-67/000 (1500m): Matarkabel i mark utmed väg 136 

Km 67/000-71/000 (4000m): Stolplinje i intressant läge för GC-väg 

 

4.7 KOMMUNALA PLANER  

För både Borgholms och Mörbylånga kommuner finns det översiktsplaner. Inom 

Borgholms kommun finns även detaljplaner inom objektet. 

4.7.1 Befintliga planer 

Mörbylånga kommun 

Översiktsplan: 

Inom det berörda området finns en översiktsplan. Denna plan poängterar vikten av att 

öka trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 136. Man trycker även på vikten av 

att bygga ut gång-och cykelväg mellan Brofästet till Stora Rör. 

Detaljplaner: 

Inga detaljplaner finns inom det område som utreds. 

Kommentar:  

Inom Mörbylånga kommun har det byggts GC-väg från Brofästet fram till Strandskogen 

(vid ridhuset). I den förstudie Vägverket utförde 2007 så föreslås GC-vägen placeras 

närmare kusten ända fram till Stora Rör för att sedan dras upp mot Rälla. 

Kommunernas tankar är att i största möjligaste mån försöka nyttja befintliga vägar och 

stigar för att skapa ett rekreationsstråk för cykeltrafik från den befintliga avslutningen 

vid Strandskogen upp mot Rälla. Beroende på hur arbetet med åtgärder vid Glömminge 

fortskrider (annat projekt söder om detta, ingår ej här) finns ett alternativ att ansluta 

stråket vid Glömminge för att sedan fortsätta utmed väg 136 och ansluta till den GC-

väg som utreds i detta projekt vid Isgärde.  
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Borgholm kommun 

Översiktsplan 

Inom det berörda området finns en översiktsplan från 2002. Denna plan poängterar att 

ansvaret för säkerheten utmed väg 136 ligger hos Trafikverket och att mindre befintliga 

enskilda och allmänna vägar kan fungera utmärkt som förbindelselänk vid planerat GC-

nät. I övrigt hänvisas utbyggnad av GC-nät för interna kommunikationer till den 

fortsatta detaljplaneringen. 

Fördjupad översiktsplan: 

En fördjupad översiktsplan (2011) finns framtagen för området Rälla-Stora Rör samt 

Ekerum. Planen ska ligga till grund för kommande exploatering av områdena under en 

25-30 årsperiod. 

Kommentar: 

Den fördjupade översiktsplanen innehåller förslag avseende stängningar och 

samlokaliseringar av anslutningar samt nya parallella vägar som kan samutnyttjas som 

GC-vägar. Dessa förslag överensstämmer i huvudsak med den trafikutredning som togs 

fram 2009. Utbyggnad anges ske i takt med kommande exploateringar.  

Huvuddragen i planen är följande: 

 Separat gång och cykelväg väster om väg 136. 

 Stängning av ett stort antal direktutfarter och uppsamling av dessa via nya 

parallella lokalgator och sammankoppling av befintliga parallella lokalgator. 

 Ombyggnad av korsningen väg 136/965 vid Stora Rör samt utförande av 

planskild passage för GC. 

 Ombyggnad av korsningen väg 136/966 vid affären i Rälla samt utförande av 

planskild passage för GC. 

 Ombyggnad av korsningen vid Ekerum för att underlätta påfart till väg 136. 

 Utfart till butikslokal öster om väg 136 söder om Rälla planeras få så kallad 

höger-höger reglering. Södergående trafik till lokalen avses hänvisas via ny 

matargata med anslutning längre söderut. 

Detaljplaner: 

Ett antal områden mellan Stora Rör i söder och Halltorp i norr är detaljplanelagda. 

Dessa områden framgår av bilden nedan.  
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Detaljplanelagda områden inom utredningsområdet i Borgholms kommun. 

Kommentar: 

Sannolikt kommer en ombyggnad av väg 136 att påverka vissa detaljplaner. 

4.7.2 Pågående planer och utvecklingsområden 

Borgholm kommun 

På sträckan Rälla- Ekerum har det tagits fram en fördjupning av den gällande 

Översiktplanen (se ovan) för att beskriva de vidare exploateringsintressena som finns i 

området. Fördjupningen fokuserar på att kunna skapa en infrastruktur inom de 

bebyggda områdena som medger att många utfarter genom Rälla kan stängas och 

ersättas med utfartsmöjligheter genom parallella vägar/gator.  

Utbyggnad av det parallella gatunätet ska enligt den fördjupade översiktsplanen ske 

kontinuerligt varefter områden exploateras. 
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Blå områden är utpekade intressanta områden för vidare exploatering i Rälla/Ekerum 

(Källa. Trafikutredning Rälla-St Rör 2009 samt Borgholms kommun). 

I de diskussioner som har förts under projektets möten så finns det intressen som vill 

länka samman områdena Halltorp/Ekerum med Rälla. 

Den plan som i nuläget har varit mest aktuell är området omkring Ekerum där arbete 

med detaljplanering pågår. 

I Halltorp finns ca 30 obebyggda tomter inom planlagt område som vid full utbyggnad 

kommer ge en ökad belastning av korsningen mot väg 136 samt de hållplatser som 

finns. 
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Ölands kommunalförbund 

För att främja och utveckla förhållandena och möjligheterna till en aktiv cykelturism 

driver Ölands kommunalförbund projektet ”Cykelturism på Öland – Från fyr till fyr”. 

Projektet skall bidra till att utveckla befintliga cykelleder samt verka för att fler och 

bättre cykelvägar byggs ut för att skapa en sammanhängande cykelled mellan norra och 

södra Öland.  

Ölands kommunalförbund har medverkat vid möten i denna tekniska utredning. 

4.8 NÄRINGSVERKSAMHETER/SERVICE 

Utmed objektet finns följande större näringsverksamheter och turistmål som påverkar 

väg 136. 

Stora Rör- Hamn (61/300) 

Affärslokal/Outlet (62/650) 

Livsmedelsbutik i Rälla (63/800) 

Ekerum golf- och resort, Ekerums Camping (65/510) 

Halltorp Golfbana, Gästgiveri mm (67/020) 

Stenindustri (69/420) 

Borgholms slottsruin (75/680) 

I Rälla finns barnomsorg och skola F-6 samt affär idrottsanläggning, bibliotek mm. De 

stora turistmålen består i Borgholms slott och Solliden samt de golfbanor och 

campingplatser som finns. Stränderna vid Ekerum är väl besökta sommartid. Dessutom 

finns det ett antal kulturlämningar och naturreservat utmed sträckan som också lockar 

besökare. 

Sommartid är cykelturismen ett stort inslag på hela Öland och den är också något som 

Ölands kommuner vill utveckla vidare (se ovan). 

4.9 TURISM 

Öland är en av Sveriges mest kända besöksdestinationer med rika natur- och 

kulturvärden, genuina besöksmål och en kunnig och bärkraftig besöksnäring. Trots 

resurserna har Öland tappat mark i konkurrensen om svenska och utländska besökare de 

senaste 10 åren, något som har påverkat Ölands ekonomiska hållbarhet negativt. Detta 

konstateras i rapporten Ölands turismstrategi 2012-2020 Vägen mot en hållbar och 

konkurrenskraftig destination som Ölands Näringsliv tagit fram. Strategin går ut på att 

fördubbla intäkterna från turismen från 2010 till 2020. (Från 1 till 2 miljarder kr per år). 

Ambitionen ligger i linje med den så kallade Strategi 2020 som utvecklats av svensk 

besöksnäring i samverkan med regionala turistorganisationer, Visit Sweden, 

Tillväxtverket m fl. År 2020 ska besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring enligt 

strategin.  
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Visionen för Öland som besöksdestination lyder enligt turismstrategin Det äkta Öland 

är ett naturligt val. Visionen uttrycker ett framtida tillstånd då Öland etablerats som ett 

ledande varumärke bland skandinaviska destinationer genom hållbar förädling av öns 

unika natur- och kulturupplevelser.  

 

Idag står svenska besökare för 95 % av turismen på Öland. För att nå målen om 

fördubblad omsättning inom turismen måste Öland enligt strategin bl.a. satsa mer på 

utländska besökare och bli en lättillgänglig destination både när det gäller att ta sig till 

ön och runt på ön, oavsett färdmedel. Det blir också viktigt att försöka förlänga 

turistsäsongen.  

 

Att satsa på cyklister blir allt viktigare och det pågående cykelprojektet från ”Fyr till 

Fyr” är en viktig del mot målet. Att öka framkomligheten på de stora vägarna och bygga 

om väg 136 till en 2+1-väg med mitträcke ökar även säkerheten. Att bli nummer ett 

bland husbilsdestinationer kräver att infrastukturen måste fungera bättre än idag samt att 

en kundanpassad service utvecklas. En mindre bilberoende destination kräver bättre 

flygförbindelse, och att tåg- och bussförbindelser är välutbyggda. En prioriterad uppgift 

för de närmaste åren är enligt strategin att utveckla infrastrukturen på Öland. Besökaren 

vill enkelt kunna förflytta sig på ön och ha god tillgång till transporter, öppna 

restauranger och caféer, varierande boendemöjligheter, upplevelser och besöksmål. I 

takt med att äldre människor blir fler i samhället blir de också en växande målgrupp på 

Öland. För många besöksmål återstår mycket arbete för att göra dem tillgängliga och 

säkra för äldre och rörelsehindrade. Det geografiska läget för Ölands turistbyrå vid 

Ölandsbron är strategiskt riktig. Turistbyråverksamheten på Öland är viktig för en stor 

andel besökare. De måste vara tillgängliga året runt och via digitala medier ge 24 

timmars service i turistinformation.  

 

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att Öland ska utvecklas som destination är 

enligt turismstrategin samverkan genom effektiv marknadsorganisation och med smarta 

allianser i omvärlden. Ur en besökares synvinkel är begrepp som ”Astrid Lindgrens 

värld”, ”Kalmar” och ”Öland” del av en gemensam besöksupplevelse som ger starka 

incitament att produktutveckla tillsammans och att dra nytta av varandras starka 

varumärken.  

4.10 NATUR- OCH KULTUR 

Öland är mycket rikt på natur- och kulturvärden. För att få bättre möjlighet att väga 

olika intressen mot varandra vid utformande av ett ”vägförslag” beslutades i projektet 

att studier av dessa områden behöver fördjupas. Natur- och kulturvärden har därför 

behandlats separat genom utförande av naturvärdesinventering (bilaga 1) och 

kulturhistorisk förstudie (bilaga 2). Dessa har sedan legat till grund för upprättande av 

förslagen till vägåtgärder för att om möjligt undvika eller begränsa intrång i intressen. 

Enligt Länsstyrelsens beslut angående betydande miljöpåverkan för tidigare upprättad 

förstudie (2007) framgår bland annat att följande behöver beaktas i den vidare 

planeringsprocessen (MKB): 
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Naturvärden Isgärde- Rälla: 

 För allt intrång i naturen ska påverkan på dyngbaggar utredas. 

 Intrång i känslig natur ska redovisas och konsekvensbeskrivas, t ex SVS 

nyckelbiotoper/naturvärden och ängs- och betesmarkinventeringen 

Naturvärden Rälla-Borgholm: 

 All påverkan på områdesskydd ska redovisas, både direkta och indirekta 

effekter. 

 Direkt fysisk påverkan i Natura 2000-områden ska redovisas med vilka 

livsmiljöer och arter som påverkas. Påverkan ska ställas i relation till det 

aktuella Natura 2000-områdets bevarandestatus. 

 Övergripande ekologisk konsekvensbeskrivning, t ex barriäreffekter mellan olika 

områden. 

 Kumulativa effekter ska beaktas. 

 Speciell artanalys förespråkas för hela sträckan då det finns extremt mycket 

rödlistade arter. 

Naturvärden generellt 

 En helhetsanalys av vilt/djur och barriäreffekter for hela sträckan 

Kulturmiljö 

 Mittseparering kommer att skära av tidigare betydande samband tvärs över 

vägen med följd att kulturella samband blir svårare att förstå och nya 

resmönster kommer att uppstå. 

 Insatser utanför vägområdet på sträckan Rälla-Borgholm kan få en betydande 

inverkan på kända och ännu ej påträffade fornlämningar vilket ska belysas i en 

MKB. 

 De arkeologiska insatserna som kommer att krävas vid markingrepp utanför 

befintlig väg kan komma att bli mycket kostsamma 

Landskapsbild 

 Eventuella konsekvenser för landskapsbilden av ombyggnationen ska redovisas 

Lantbruksfrågor 

 På sträckan Glömminge - Isgärde är det många skiften som har infart från väg 

136 där mitträcke skulle påverka framkomligheten för stora jordbruksmaskiner. 

Här bör man utreda om det finns möjlighet att hitta alternativa anslutningar. Att 

anlägga parallellvägar för den begränsade tid på året som det råder högtrafik 

känns som ett onaturligt inslag.  
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 Från norra Rälla till Borgholm är det mest betesmark som berörs och här bör 

det inte vara aktuellt med parallellvägar. Sträckan Glömminge-Stora Rör kan 

vara känslig när det gäller parallellvägar. 

 

Efter utformning av åtgärdsförslagen har en översiktlig konsekvensanalys för natur- 

kulturvärden genomförts (bilaga 5).  

 

4.11 NÄRHET TILL BEBYGGELSE- TRAFIKBULLER 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation 

eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur enligt Regeringsproposition 

1996/97:53 är följande. 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad 

som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan 

reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusnivåerna inte 

överskrids. 

Vidare anges i propositionen att ett program för åtgärder mot trafikbuller i befintlig 

bebyggelse bör genomföras för statlig trafikinfrastruktur där syftet är att på sikt uppnå 

riktvärdena inomhus enlig ovan. I detta syfte har Trafikverket kontinuerligt arbetat med 

bullerskyddsåtgärder för de mest utsatta fastigheterna utmed det statliga vägnätet. I det 

kontinuerliga åtgärdsprogrammet för bullerskyddsåtgärder i befintlig miljö anges att 

fastigheter med ekvivalentnivån > 65 dBA utomhus för vägtrafikbuller bör åtgärdas. 

Från Trafikverket har uppgifter erhållits om att 35 fastigheter finns utmed den aktuella 

sträckan med bullernivåer överstigande 55 dBA ekvivalentnivå vid fasad avseende 

trafiksituation (trafikmängd och hastighet) år 2012. Av dessa har 8 fastigheter fått eller 

erbjudits åtgärder för att skydda inomhusmiljön. Majoriteten av fastigheterna (32 st) är 

belägna på sträckan Stora Rör- Rälla. 
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Fastigheter utsatta för vägtrafikbuller >55 dBA (ekv) 2012 i anslutning till Rälla. 

Fastigheter utmed sträckan i Trafikverkets register avseende buller framgår av bilaga 7. 

  



Väg 136, Ottenby-Nabbelund, delen Rälla-Borgholm 

 Teknisk utredning 

Objektnr 87833343, Upprättad 2013-05-31 

 

 

 

 

40(90) 

5 Problembeskrivning och målstandard 

5.1 ALLMÄNT OM PROBLEMEN 

Trafiksituationen på Öland är mycket speciell med stora variationer på trafikmängder 

beroende på årstid. Sommartid kan trafikmängden uppgå till över 200% av 

årsmedeldygntrafiken. Detta innebär att trafikmängden kan uppgå till omkring 15-

20000 fordon/dygn under sommarmånaderna. Kapacitetstaket för väg 136 ligger på ca 

14000 ÅDT baserat på att vägen klarar ca 1800 fordon under maxtimmen och att 

maxtimmen utgörs av ca 12,5 % av ÅDT (källa: Förstudie, 2007). Kapaciteten för vad 

vägen, med nuvarande utformning, beräknas klara av överskrids därmed och resultatet 

är att köer bildas. Denna bild bekräftas också av den verkliga situationen sommartid då 

fordon som ska svänga vänster inte har möjlighet att svänga på grund av den mötande 

trafiken och att stopp snabbt fortplantas bakåt i trafiksystemet med långa köer som 

följd.  

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

vilket leder till att kanaler i vänstersvängfält blir fulla och att det bildas köer även från 

de mindre anslutande vägarna. Det stora antalet anslutningar utmed sträckan bidrar till 

att förvärra detta problem ytterligare. 

För att ge en bild av hur Trafikverket rekommenderar utformning av vägar vid 

nybyggnad ger nedanstående tabell en uppfattning av vad olika trafikmängder innebär 

(källa: Trafikutredning Stora Rör –Rälla, 2009, Vectura).  

 

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

kapaciteten både på vägen och för anslutande vägar. 

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 ca 1m breda vägrenen som 

finns. 

I Rälla är frekvensen av anslutande vägar högst. Många fastigheter har direktutfarter 

och i många fall är sikten vid dessa mycket dålig. Det finns inte heller någon bra 

möjlighet till ”interna transporter” för oskyddade trafikanter mellan Stora Rör och Rälla 

och den enda ordnade passagen över väg 136 sker i plan vid ett övergångsställe i norra 

Rälla. 

Möjligheterna till vidare exploatering av bostäder utmed objektet begränsas starkt av 

den rådande trafiksituationen. Trafikverket är mycket restriktivt till att bevilja tillstånd 
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till nya anslutningar utmed sträckan samt att tillstyrka planläggning som ökar 

belastningen på befintliga anslutningar. För att kunna fortsätta med vidare exploatering 

måste därför trafiksituationen på sikt förbättras.  

Borgholms kommun har genom arbetet med Fördjupad Översiktsplan för Rälla-Stora 

Rör & Ekerum som antogs i april 2011, och det underlag (kommunala trafikutredningar) 

som ligger som bakgrund, påbörjat en process för att på sikt kunna stänga många av 

anslutningarna genom Rälla samhälle genom utbyggnad av parallella 

uppsamlingsvägar/gator. 

5.2 MÅLSTANDARD FÖR VÄG 136- MÖTESFRIHET 

Kapaciteten för en mötesfri landsväg ligger på omkring 1500 f/h i en riktning (Källa: 

VTI rapport 636, 2009). Anslutningar och korsningar inverkar negativt på kapaciteten.  

Enligt ”VGU 2012” bör andelen tvåfältslängd (omkörningssträckorna) vara minst 15% 

av vägens längd i respektive riktning vid ÅDT under 10 000 fordon/dygn. 

Omkörningssträckornas längd bör enligt samma dokument vara minst 900 m.  

Vägbredden skall minst vara 9 m vid utförande av 1+1 körfält och 13m vid utförande av 

2+1 körfält. 

Då problemen på vägsträckan är begränsade till en kortare period under året och att 

vägen under större delen av året inte uppvisar några problem så gäller det att hitta rätt 

nivå på de åtgärder som avses utföras.  

Mot bakgrund av de diskussioner som förts under projektets inledande möten har 

följande målsättning avseende mötesfrihet satts upp. 

 Typsektioner väljs enligt ”VGU 2012” (9 m respektive 13 m).  

 Andelen omkörningsbar längd skall vara mellan 15-25% i respektive riktning.  

 Omkörningssträckor skall om möjligt vara längre än 1 km men aldrig kortare än 

900 m. 

 Mitträcke utförs på så lång sträcka som möjligt (eventuellt uppehåll i mitträcke 

mellan Stora Rör-Rälla). 

 Referenshastighet 100 km/tim (eventuellt lägre på sträckan Rälla-Stora Rör) 

 Generösa längder på kö-magasin vid vänstersvängfält (korsning, typ c) 

 Säsongsvarierande lösningar kan/bör prövas. 
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5.3 MÅLSTANDARD FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄGAR  

Utmed sträckan finns olika behov för användningen av GC-nätet. I Rälla finns behov 

för lokalbefolkningen att nyttja nätet för interna transporter året runt medan trafiken på 

andra sträckor (Halltorp-Borgholm och Isgärde-Rälla) främst är mer av 

transportkaraktär för lite längre cykeltransporter som främst sker under sommarhalvåret. 

Följande målstandard för GC-nät gäller: 

 GC-vägar skall i huvudsak vara minst 2,5 m breda och belagda med asfalt. 

 Lokalt smalare partier (ned till 1,5m) kan accepteras i undantagsfall om det finns 

motiv för detta (tekniska hinder, natur-/kulturvärden). 

 GC-väg mellan väg 965 (Stora Rör) och Halltorp skall vara belyst och 

vinterväghållas 

 Om GC-trafik kan ledas på befintliga eller nya parallella gator/vägar med låg-

måttlig trafikmängd utgår behovet av separat GC-väg.  

 Planskild passage för GC-trafik någonstans mellan St Rör och Rälla.  

 Högsta acceptabla längslutningen för nyanläggande av separat GC-väg är 5%.  
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5.4 MÅLSTANDARD FÖR ANSLUTNINGAR/KORSNINGAR OCH 

PARALLELLA GATOR/VÄGAR  

Målsättningen med projektet är att stänga så många anslutningar som möjligt och samla 

upp dessa med parallella gator/vägar för att erhålla så få anslutningspunkter till väg 136 

som möjligt. Vänstersvängar från väg 136 till frekvent använda anslutande vägar skall 

om möjligt undvikas om inte vänstersvängfält (korsning, typ c) eller cirkulationsplats 

kan anordnas. 

För sträckan Stora-Rör-Ekerum skall den inriktning som pekats ut av Borgholms 

kommun avseende parallellt vägnät kopplat till framtida exploateringsplaner användas 

som utgångspunkt för utformningsförslag. De i tidigare utredningar redovisade 

sträckningarna är möjliga att frångå. 

Följande målstandard har använts vid den tekniska utredningen. 

 Nya parallella vägar på landsbygden: Bredd 3,5m med mötesplatser, 

grusbeläggning. 

 Nya parallella gator/vägar vid samhällsbebyggelse: Bredd 5m med beläggning 

av asfalt 

 Nya parallella uppsamlingsvägar/gator får aldrig utföras så att de kan användas 

som ”smitvägar” vid stopp på väg 136. Dock ska räddningstjänst kunna passera. 

 Vänstersvängar från väg 136 till anslutande vägar skall i första hand utföras med 

korsningstyp C (vänstersvängfält) så att endast ett körfält behöver korsas för att 

minimera risken för trafikstopp som fortplantas bakåt. 

 

5.5 MÅLSTANDARD FÖR SIDOOMRÅDET 

Enligt tidigare avsnitt finns det rikligt med hinder i sidoområdet och sträckan saknar 

sidoräcken.  

Beroende på val av referenshastighet för utformning varierar det område som skall vara 

fritt från oeftergivliga föremål (säkerhetszonen). Vid utförande av sidoräcke anses 

kravet på säkerhetszon vara uppfyllt. Huvudinriktningen är följande: 

 Långsträckta områden med hinder skyddas genom utförande av sidoräcken. 

 Enstaka hinder skall huvudsakligen rensas bort om detta är möjligt. 
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5.6 MÅLSTANDARD FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Eftersom KLT (Kalmar Läns Trafik AB) arbetar med en översyn av nuvarande 

trafiksystem har inga klara direktiv funnits avseende standard på hållplatser. 

Det som kunnat klargöras är att det sannolikt kommer att behövas standardhöjning av 

hållplatslägen vid St Rör eller Rönnerumsvägen samt vid Rälla. 

Utgångspunkten i den tekniska utredningen är därför att de hållplatser som finns idag 

kvarstår i befintligt skick förutom ovan nämnda hållplatser där förbättringar studeras. 

Kommentar: 

I nästa skede måsta samråd med KLT utföras för att stämma av behov som finns och 

eventuellt överväga att dra in hållplatser med mycket lågt nyttjande. 
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6 Åtgärdsförslag/konsekvenser-Mötesfri väg 

Tänkbara åtgärder framgår av planritningar bilaga 3. Dessa studeras lämpligen parallellt 

med text nedan. 

Utöver redovisningen nedan så finns det till denna rapport bilagt ett större antal 

dokument (se innehållsförteckningen) som mer ingående belyser de överväganden och 

analyser som lett fram till de redovisade förslagen. 

Kommentar: 

För åtgärder utmed väg 136 (breddningar, korsningsåtgärder mm) och den 

längsgående GC-vägen samt de parallella vägar som avses ingå i cykelvägnätet har en 

grov projektering skett genom upprättande av vägmodeller i NovaPoint med den 

tillgängliga scannade terrängmodellen som bakgrund. Även om anläggningarna inte är 

detaljprojekterade erhålls dock en bra bild över åtgärdernas omfattning och intrång. 

 

6.1 ÅTGÄRDER FÖR VÄGEN OCH SIDOOMRÅDET 

6.1.1 Geometrisk standard 

Ingen förändring av den ursprungliga geometrin i plan eller profil för väg 136 förutsätts. 

För samtliga studerade åtgärder har utgångspunkten varit att den geometriska 

utformningen i plan/profil skall anpassas så den följer den naturliga topografin i 

landskapet. 

6.1.2 Typsektioner  

Väg 136 

 Vägbredd 13m har valts som utgångspunkt för sträckor med 2+1 körfält. Vid 

1+1 körfält är utgångspunkten 9m (bef väg). 

 Släntlutningar på nya slänter vid breddning för omkörningsfält 1:4  

 Överbyggnad 61 cm. 

 Dikesdjup 30 cm under terrass. 
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GC-vägar 

 Belagd bredd 2,5m och stödremsor på 0,25m.  

 Lokala avvikelser ned till 1,5m kan förekomma vid tekniskt svåra partier. 

 Släntlutningar 1:2-1:3 (ej brantare än 1:3 utmed väg 136 om inte räcke föreslås) 

 Överbyggnad 35 cm. 

 Dikesdjup huvudsakligen 30 cm under terrass*. 

* Vid anläggande av GC-vägar måste man i senare skede ta ställning till om det går att 

minska kraven på diken till följd av de geotekniskt goda förhållandena samt behoven av 

att minska intrång på natur- och/eller kulturintressen. 

Sidovägar 

 Belagd bredd 3,5-7m (slitlager av asfalt och/eller grus) 

 Överbyggnad 50 cm 

 Släntlutningar 1:2-1:3  

 Dikesdjup 30 cm under terrass* 

* Vid anläggande av sidovägar måste man i senare skede ta ställning till om det går att 

minska kraven på diken till följd av de geotekniskt goda förhållandena.  
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6.1.3 Sidoområden  

Sidoområdestypen för breddade delar av väg 136 föreslås utformning med 

släntlutningar 1:4 i enlighet med ”VGU 2012”. 

För mindre åtgärder (fickor, hållplatser mm) som inte ligger i anslutning till 

breddningsdelar föreslås att släntlutningar anpassas till intilliggande väg (oftast 1:3). 

De åtgärder för sidoområdena som bör bli aktuella är: 

 Sidoräcken (huvudsakligen vid långsträckta hinder) 

 Mjukgörning enstaka hinder eller flytt av stolpar 

 Ytrensning av större ytor (borttagning av stenar/stubbar) 

På senare tid sätts i huvudsak sidoräcken upp för att säkra sidoområdet. Det ger en 

högre investeringskostnad men har bedömts mer effektivt över lång tid. 

Åtgärder i form av omfattande sträckor med sidoräcken kommer dock att förändra 

vägens anpassning till landskapsbilden. Med räcken så kommer vägen att framträda 

tydligare i landskapet än vad den gör idag. 

Kommentar: 

Med tanke på den rikliga förekomsten av natur- och kulturvärden utmed sträckan bör 

utförande av sidoräcken som säkring av säkerhetszonen vara en kostnadseffektiv 

lösning trots en relativt hög investeringskostnad. Att rensa hinder (murar, stenar, träd, 

stolpar mm) på ett område av drygt 9-10 m utanför den befintliga vägen i denna 

känsliga miljö kommer sannolikt att kräva omfattande intrång samt medföra 

arkeologiska undersökningar, naturvärdesinveteringar mm samt dispenser som medför 

avsevärda kostnader. 

Sidoområdesåtgärder förutsätts i utredningen huvudsakligen bestå av utförande av 

sidoräcken på de platser där kontinuerligt förekommande hinder i sidoområdets 

säkerhetszon identifieras.   

6.1.4 Bärighetsbehov/Överbyggnadskonstruktion 

Bärighetsbehov befintlig väg 

Beräkning av behov av eventuella bärighetsåtgärder (förstärkningsdimensionering) har 

inte gjorts i detta uppdrag. Studier av gamla normalsektioner visar dock att vägens 

konstruktion är mycket tunn (totalt 30-40 cm varav 10-15 cm asfalt). Trots detta 

upplevs inte vägen ha några brister avseende bärigheten. 

Kommentar: 

Som grund för utgångspunkten att bärigheten är relativt god ligger studier av 

vägytemätningar 2001-2011 (spårutveckling, IRI), intervju med Trafikverkets 
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beläggningsingenjör och PEAB (driftområdet) samt det visuella intrycket som vägen 

har uppvisat vid platsbesök. 

Det finns ingenting av det underlagsmaterial som studerats samt den visuella intryck 

vägen ger som pekar på att den befintliga vägen kräver några bärighetshöjande åtgärder. 

Åtgärd för befintlig vägyta förutsätts i utredningen bestå av nytt slitlager på befintliga 

vägytor samt justering av mittryggen på väg 136 där så erfordras. 

Dimensionering av breddningar 

En översiktlig beräkning i PMS-objekt avseende överbyggnad på breddningar av väg 

136 visar att erforderlig överbyggnadstjocklek (förutsatt materialtyp 2-3B i terrass) är 

omkring 610 mm fördelat på 110 mm bitumenbundet material och 500 mm obundet 

material. För breddning av väg 136 har den tekniska utredningen förutsatt följande 

överbyggnad. 

35 mm Bitumenbundet slitlager (ABS) 

35 mm Bitumenbundet bindlager (ABb) 

40 mm Bitumenbundet bärlager (AG) 

80 mm Obundet bärlager 

420 mm Förstärkningslager 

610 mm total överbyggnadstjocklek  

Vid breddning skall den nykonstruerade vägkroppen dimensioneras för samma 

tjällyftning som den befintliga vägen. I annat fall riskeras längsgående spricka mellan 

ny och befintlig konstruktion. Undergrunden består dock enligt jordartskartan 

huvudsakligen av jordarter som bör kunna klassas under tjälfarlighetsklass 1-2. 

Dimensionering av överbyggnad för breddning av väg 136 bör i nästa skede göras i nära 

samråd med Trafikverket då det sannolikt kommer att krävas att man frångår vissa krav 

som Trafikverket ställer i sina kravdokument. 

Kommentar: 

Kravet på töjning i terrassen blir med råge uppfyllt men enligt TRVK Väg kap 4.4.4.2 

ska den sammanlagda tjockleken av obundna material vara minst 500 mm (gäller 

nybyggnad).  

Det går att beräkna tunnare konstruktioner i PMS-objekt, dock med reservationen att de 

beräkningssamband som används inte är utvärderade för tunnare lager och att 

resultatet från beräkningen därmed inte kan garanteras. En beräkning ”utanför 

beräkningsmodellen” för att uppnå optimala värden för livslängden på beläggning och 

terrass resulterar i en total överbyggnadstjocklek på 530 mm fördelat på 120 mm asfalt 

och 410 mm obundet material.  

Vid konstruktion av breddningar måste stor hänsyn tas till den befintliga terrassens 

nivå för att minimera risken att stänga inne fukt i vägkonstruktionen. 
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6.1.5 Anslutningar 

Analys av åtgärder för förekommande anslutningar är inte komplett för alla i objektet 

förekommande anslutningsvägar. I den tekniska utredningen har fokus lagts vid 

anslutningstäta partier och studier av möjliga lösningar för att samordna dessa.  

Då det i detta skede inte utförs några samråd med allmänhet är det inte känt vilka behov 

som finns vid samtliga anslutningar. Därmed kan inte några slutgiltiga 

utformningsförslag tas fram för helheten. Fullständig analys av anslutningar avseende 

läget, behovet, utformning, regleringsform mm måste göras i senare skede och då i nära 

samråd med brukare av de fastigheter som nyttjar anslutningen. 

6.1.6 Avvattning och ledningar 

Avvattning av vägkonstruktioner 

Inga registrerade dikningsföretag förekommer inom utredningsområdet. 

I den tekniska utredningen har inte hanteringen av dagvatten behandlats i detalj. 

Dikesdjup vid föreslagna/studerade väganläggningar följer i utredningen profilen för 

respektive väg. 

Kommentar: 

Dagvattenfrågan bör behandlas ingående tidigt i nästa skede i samband med 

överbyggnadsdimensioneringen. Enligt det underlag (terrängmodell) som funnits 

tillgänglig i utredningen förekommer väldigt grunda eller inga diken utmed väg 136 och 

lutningarna är mycket dåliga. Därmed har det inte varit möjligt att detaljstudera var 

recipienterna finns för dagvattnet från den befintliga vägen.  
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6.2 FÖRSLAG TILL OMKÖRNINGSSTRÄCKOR 

Under utredningens gång har ett antal olika alternativ till körfältsindelning studerats och 

analyserats. De olika alternativ som har analyserats framgår av bilagd ”Analys 2”. 

Det slutgiltiga alternativet som har ansetts mest överensstämmande med den uppställda 

målbilden redovisas översiktligt här nedan. För mer ingående detaljer hänvisas till 

bilaga 3.  

Alternativet innebär en förhållandevis jämn fördelning av omkörningsmöjligheterna och 

ger acceptabelt långa enfältiga delar. Andelen omkörningsbar längd mellan Färjestaden 

och Borgholm hamnar runt 16-22% 

 

Alternativ 8 som valts ut som det mest attraktiva förslaget. 
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6.3 FÖRSLAG TILL ETAPPINDELNING 

I arbetet med upprättandet av ett ”vägförslag” så har även lämpliga etappindelningar 

studerats. Den etappindelning som inom projektet visat sig mest lämplig framgår nedan. 

Etapp Längd, 

ca 

Kort motivering till etappval  

1 

Isgärde-St Rör 

2,7 km Etappen saknar stora mål för GC-trafik. Utförande av 

etappen bedöms mest rationellt att införliva med en 

eventuell åtgärd vid Glömminge. 

Korsningsåtgärd vid St Rör ingår ej i denna etapp. 

2 

St Rör-Rälla 

 

2,5 km Längsgående GC-stråk saknas för interna förbindelser 

mellan bebyggelsen. Stort antal direktutfarter som medför 

stora störningar sommartid. Längsgående uppsamlingsgator 

behövs för den framtida kommunala exploateringen. 

Korsningsåtgärd vid St Rör ingår i denna etapp. 

Korsningsåtgärd i Rälla ingår ej i denna etapp. 

3 

Rälla-Ekerum 

1,9 km Exploatering pågår vid Ekerum och det finns en stor vilja 

hos kommun och exploatör att koppla ihop Halltorp/Ekerum 

med Rälla. Korsningen vid Ekerum behöver utföras mer 

trafiksäkert än idag.  

Korsningsåtgärd i Rälla ingår i denna etapp. 

4 

Ekerum-

Strandtorp 

5,4 km Ett stort antal direktutfarter finns på sträckan som medför 

trafikstörningar sommartid. Möjligheter finns att lösa 

problematiken med sanering av anslutningar och samtidigt 

erhålla separering av GC-trafik. 

5 

Strandtorp-

Borgholm 

4,8 km Till stora delar ett rent ”2+1 projekt”. Det finns idag inte så 

många anslutningar. För att klara att separera GC-trafiken 

krävs endast en kortare utbyggnad av GC-väg.  
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Etappgränserna är inte exakta enligt redovisade gränser i bilagda ritningar (bilaga 3) 

utan något flytande beroende på vilka åtgärder som föreslås omkring själva 

etappgränsen. Exempel på detta är bland annat: 

 Erforderliga åtgärder för ombyggnad av korsning vid väg 965 (St rör) ingår i 

etapp 2 

 Samtliga åtgärder avseende utförande av cirkulationsplats i Rälla inkl hållplatser 

ingår i etapp 3. 

 Samtliga åtgärder för ombyggnad av korsningen vid Ekerum ingår i etapp 3 

 Samtliga åtgärder för ombyggnad av korsning vid Strandtorp ingår i etapp 5. 
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6.4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG INDELAT PER DELETAPP 

Kapitlet bör läsas tillsammans med studier av bilagda planritningar (bilaga 3).  

6.4.1 Etapp 1 (Isgärde-Stora Rör), km ca 58/600-61/300 

Mötesfrihet och omkörningssträckor 

Etappen innehåller en södergående omkörningssträcka söder om väg 965. Väg 136 

breddas på östra sidan för att erhålla en omkörningssträcka med längden 1,2 km.  

Mitträcke kan sättas upp på hela sträckan förutom öppningar vid större korsningar samt 

vid behov för brukningsvägar samt gångpassager vid hållplatser. 

Hastighet bör kunna sättas till 100 km/tim. 

GC-väg 

GC-trafik hänvisas till väg 959 som löper parallellt med väg 136 på södra delen 

(58/600-59/950). Norr om väg 959 utförs separat GC-väg väster om väg 136 fram till 

korsningen med väg 965 (St Rör). Utmed vissa avsnitt placeras GC-vägen utmed väg 

136 avskild med sidoräcke för att undvika intrång på tomtmark och fornlämningar. 

Korsningar 

Södra infarten till Isgärde (väg 959) kompletteras med ett högerpåsvängskörfält för att 

underlätta utfarter åt söder. 

Norra utfarten för väg 959 regleras som höger-höger. 

Tre öglor ellervändplatser med öppningar i mitträcket på sträckan (km ca 59/650, 

60/280 samt 61/300) utförs för att tillgodose behovet av vändkörning för anslutningar 

som regleras med höger-höger. Åtta anslutningar kan stängas. Övriga kvarvarande 

anslutningar regleras höger-höger. 

Kollektivtrafik 

Inga särskilda åtgärder för kollektivtrafik föreslås. Befintliga hållplatser ligger kvar i 

befintlig skick. 

Övrigt 

Sidoområdesåtgärder erfordras på ca 27 % av sidoområdets längd (ca 1480m) vilket i 

huvudsak utförs genom uppsättning av sidoräcken.  
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Särskilda problempunkter och avvägningar 

Förbi fastighet km 60/200-60/300 föreslås en extra breddning av väg 136 österut på ca 

1-1,5m för att få plats med separat GC-väg på västra sidan mellan väg 136 och 

intilliggande stenmur och ekonomibyggnad. Den extra breddningen måste spetsas ut på 

en längre sträcka för att få en estetisk utformning på linjeföringen av väg 136 (raklinje 

förbi platsen). Separat GC-väg förläggs avskild med sidoräcke i direkt anslutning till 

väg 136 på sträckan 60/200-60/360 för att undvika onödigt intrång på stenmur, 

tomtmark samt registrerade fornlämningar. 

 
Fastighet 60/200-60/300 som innebär att extra breddning bör göras av väg 136. Foto 

mot norr. 

På sträckan 60/820-61/260 förläggs separat GC-väg på västra sidan avskild med 

sidoräcke i direkt anslutning till väg 136 för att minimera intrång i natur med utpekat 

höga värden, registrerad fornlämning samt i längsgående stenmur. 

Vid 61/230 krävs att en del av en ekonomibyggnad rivs för att få plats med separat GC-

väg. 

 
Ekonomibyggnad vid 61/230. Foto mot norr. 

Möjlig delutbyggnad inom etappen 

På grund av att utförandet av separat GC-väg vid 60/200-60/300 kräver extra breddning 

av väg 136 är det inte möjligt att bygga GC-vägen som ett separat projekt.  
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6.4.2 Etapp 2 (Stora Rör-Rälla), km ca 61/300-63/800 

Mötesfrihet och omkörningssträckor 

Till följd av den stora mängd hinder som finns i vägkanternas närhet utförs sträckan 

utan omkörningssträckor. Breddning av väg 136 för omkörningssträcka skulle innebära 

stora ingrepp i tomtmark, stenmurar, värdefulla träd mm. 

Mitträcke (1+1 körfält) kan utföras på hela sträckan när parallellt vägnät, som 

kompensation för de många direktutfarterna, finns fullt utbyggt. 

På grund av riklig förekomst av närliggande hus bedöms det osannolikt att uppnå 100 

km/tim på etappen. Rimligt antagande om hastighet bör vara 80 km/tim på sträckan och 

40-60 km/tim närmast Rälla. 

GC-väg 

Separering av GC-trafik löses genom utbyggnad av separat GC-väg i kombination med 

samutnyttjande av föreslagna lokalvägar väster om väg 136. På den södra delen av 

etappen (St Rör-Rönnerumsvägen) sker separeringen främst genom utbyggnad av 

separat GC-väg medan norra sträckan separeras genom utbyggnad av parallellt vägnät 

som samtidigt möjliggör sanering av direktutfarter.  

GC-vägar och lokalvägar väster om väg 136 utförs med belysning. 

Strax norr om Rönnerumsvägen finns möjlighet att utföra planskild passage för GC-

trafik som dels kan tillgodose behovet av passager för rörelser mellan Rälla och St Rör 

samtidigt som den kan fungera som en bra passage vid hållplatser.  

Korsningar 

Korsningen vid St Rör (väg 965) utformas som typ C med vänsterkanalisering och 

vänsterpåsvängskörfält norrut. Som förslag har även funnits utbyggnad av 

cirkulationsplats. Vidare analys av korsningen framgår av bilagd analys 3. 

Vid enskild väg 18566.2 (Rönnerumsvägen) föreslås utbyggnad av typ C med 

vänstersvängsfält där breddningen sker öster om väg 136 för att undvika intrång i 

värdefull ljunghed. Vid platsen har ett antal olika alternativ prövats vilka framgår mer i 

detalj av bilagd analys 4. Länsstyrelsen har yttrat sig om att intrång i Ljungheden bör 

undvikas. 

Ca 500 m norr om Rönnerumsvägen (km ca 62/650) finns en handelsverksamhet öster 

om väg 136 vars anslutning skapar trafikproblem under sommaren. Vid denna 

anslutning föreslås som en första åtgärd en reglering av trafikrörelserna så att infart från 

väg 136 norrifrån och utfart åt söder från anslutningen förbjuds (reglering höger-höger). 

På sikt bedöms verksamheten behöva ges en alternativ anslutning (via parallellt vägnät) 

samt utöka antalet parkeringsplatser för att situationen ska bli långsiktigt hållbar. 

Problem och analyserade lösningar framgår mer i detalj av bilagd analys 5.  
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De rikligt förekommande fastighetsanslutningarna samlas upp genom utbyggnad av ett 

omfattande parallellt vägnät. Öster om väg 136 placeras detta vägnät huvudsakligen i 

västra kanten av befintlig ledningsgata (bästa läget i samråd med ledningsägaren). 

Väster om väg 136 har två olika lägen studerats (varav det östra alternativet har 

kostnadsberäknats). Eftersom det parallella vägnätet till stora delar även styrs av hur 

Borgholms kommun planerar den fortsatta utvecklingen av området runt Rälla bör 

sträckningen av vägnätet beslutas i takt med den vidare exploateringen. Genom det 

redovisade förslaget finns dock möjlighet att stänga alla direktutfarter inom etappen och 

samla upp dessa vid 2 platser (Rönnerumsvägen och Rälla). 

Kollektivtrafik 

Föreslagen åtgärd vid väg 965 medför att hållplatsläget kan utföras så att passage över 

väg 136 för oskyddade trafikanter kan ske i två etapper skyddade av spärrområde/refug i 

mitten av vägen. Om mitträcke sätts upp kan oskyddade trafikanter stå i spärrområdet 

skyddade av räcke. 

 
Möjlig passage över väg 136 vid hållplatser strax norr om väg 965 (St Rör). Norr åt 

höger. 

Norr om Rönnerumsvägen har hållplatsläge studerats i samband med den föreslagna 

utbyggnaden av vänstersvängfält. Även vid denna plats går det att utföra en passage i 

plan skyddad av ett eventuellt mitträcke. Passage i plan kan utföras i avvaktan på 

utbyggnad av planskildhet. 
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Planskild passage för GC samt vänsterkanalisering och ny hållplats vid 

Rönnerumsvägen. Norr åt höger. 

Övrigt 

Etappen har många vägnära bostadsfastigheter. Bullerskyddsåtgärder kan därmed bli 

aktuellt för utsatta fastigeter i den mån det är samhällsekonomiskt lönsamt. Om 

direktutfarter kan stängas och ges alternativa utfartsmöjligheter ökar möjligheten till att 

utföra kontinuerliga bullerskydd vilket bör öka lönsamheten i de eventuella 

skyddsåtgärderna. Inga samhällsekonomiska beräkningar har utförts i detta skede. 

Sidoområdesåtgärder erfordras på ca 74 % av sidoområdenas längd (ca 3675 m) vilket i 

huvudsak utförs genom uppsättning av sidoräcken.  

Åtgärder inom vattenskyddsområde på etappen (km 61/250-62/020) kan medföra att 

krav på åtgärder för hantering/rening av vägdagvatten ställs. Räcken som sätts upp på 

sträckan inom skyddsområdet utförs med stålbalkräcke. Utredningen förutsätter att 

åtgärder för att omhänderta vägdagvatten och eventuella föroreningar orsakade av 

olycka med farligt gods kommer att erfordras på de sträckor där breddning av väg 136 

sker. 

Särskilda problempunkter och avvägningar 

Väg 136 

Utbyggnad av cirkulationsplats i Rälla (se etapp 3)och vändmöjlighet vid St Rör kan 

medföra att det eventuellt kan gå att höger-höger reglera fastighetsutfarter på sträckan i 

avvaktan på utbyggnad av parallellt vägnät. En sådan reglering skulle möjligen endast 

gälla under sommarperioden. Lösningen borde ge en omedelbar positiv effekt på 

trafikflödet utmed väg 136 i och med att trafik från väg 136 då inte skulle tillåtas svänga 

vänster och därmed stoppa upp bakomvarande trafik i avvaktan på möjlig vänstersväng. 

Trafik till/från fastigheter drabbas dock av en lång omväg i och med den ”rundkörning” 

som krävs. Rönnerumsvägen måste, med hänsyn av sin storlek, vara undantagen en 

sådan reglering och istället byggas ut med vänstersvängfält (typ C).  
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GC-väg och lokalvägar väster om väg 136 

Vid km 61/660 finns en tekniskt svår passage på västra sidan där en fastighet behöver 

ges en ny utfartsmöjlighet i samband med att GC-vägen byggs enligt utredningens 

lösning. Bedömningen är att det inte går att utföra GC-väg utan att iordningsställa en 

alternativ utfart för fastigheten då sidoräcke förutsätts mellan GC-väg och väg 136. 

  
Norr åt höger.  Foto mot norr. 

Passage av garage i närheten av väg 136 vid km 61/660. 

Utmed de sträckor där sträckningen inte går i direkt anslutning till befintligt vägområde 

för väg 136 finns goda tekniska möjligheter att anpassa linjeföringen till eventuella 

hinder i form av natur- eller kulturvärden som framkommer under den vidare processen. 

Studier av möjligheterna att utföra GC-väg i direkt anslutning till väg 136 på sträckan 

km ca 62/400-63/400 har visat att en sådan åtgärd skulle ge mycket stora intrång på 

tomtmark samt ha stor påverkan på värdefula träd och stenmurar. Åtgärden har därmed 

förkastats till förmån för utförande av lokalväg som dessutom löser problemen med 

direktutfarter från fastigheter. 

Lokalvägar öster om väg 136 

De två södra lokalvägarna föreslås i samråd med Eon placeras i västra kanten av den 

befintliga ledningsgatan. Ingen del av vägbanan får ligga inom stolparnas fallområde. 

På vissa platser där vägen kan behöva runda hus och därmed kommer närmare 

ledningarna är åtgärder i form av exempelvis skyddsstagning (fallsäkring) av stolpar 

aktuella. 

Den norra lokalvägen föreslås med en placering väster om den befintliga ledningsgatan 

på grund av en fastighet ligger nära ledningsgatan samt att det innebär att utbyggnad av 

fastighetsanslutningar minskar.  

Studier har även gjort av behovet av ytterligare anslutningsväg samt anslutning till väg 

136 vid km ca 62/980. Lösningen är tekniskt genomförbar men bedömningen är att en 

sådan anslutning inte behövs för att utföra mötesfri väg och har därmed förkastats i 

denna utredning.  
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Förkastat alternativ på lokalväg och anslutning till väg 136. Norr åt höger. 

Vattenskyddsområde 

Vissa av de föreslagna åtgärderna innebär vägåtgärder inom skyddsområde för 

vattentäkten Rälla-Tallfältet (km ca 61/250-62/030). Åtgärder utmed väg 136 som 

påverkar området, och som kan ha inverkan på risken för föroreningar vid olycka med 

farligt gods, är utbyggnad av korsningsåtgärder samt hållplatser i anslutning till 

korsningen med väg 965. Övriga åtgärder inom skyddsområdet (GC-vägar, lokalvägar) 

påverkar inte risken för olycka med farligt gods på väg 136. 

Det går inte att utesluta att åtgärder för att skydda vattentäkten kan bli aktuella. Hur 

eventuella åtgärder skall utföras har inte studerats vidare utan måste beslutas i nästa 

skede i samråd mellan Trafikverket och berörd miljöfunktion hos Borgholms kommun.  

Möjlig delutbyggnad inom etappen 

Etappen har stor potential att utföras genom utbyggnad av olika deletapper. Nedan följer 

ett möjligt scenario uppdelat på 4 steg : 

1. Utbyggnad av korsningsåtgärder samt vändplats vid St Rör (inkluderar 

cirkulationsplats vid Rälla i etapp 3). Det ger möjlighet att förbjuda i princip alla 

vänstersvängar från väg 136 (regleras temporärt höger-höger). "Rundkörning" 

kan göras under den period utbyggnad av alternativa anslutningsvägar sker. 

Möjlighet att endast förbjuda vänstersväng sommartid bör kunna övervägas. 

Utbyggnad bör även göras av vänsterkanalisering mot Rönnerum i detta skede 

då svängande rörelser i anslutningen inte rimligen kan begränsas. Åtgärderna 

bör leda till att vänstersvängande fordon inte längre stoppar trafiken sommartid. 

2. Utbyggnad av GC-väg och lokalvägar väster om väg 136. Detta medför att 

samtliga anslutningar väster om väg 136 kan stängas samt att en längsgående 

sammanhängande GC-väg uppnås på etappen. 

3. Lokalvägar byggs ut öster om väg 136 i den takt ekonomiska förutsättningar 

medger detta. Anslutningar stängs varefter utbyggnad av lokalvägar sker. 

4. När samtliga anslutningar är "säkrade" eller fått andra utfartsalternativ uppförs 

mitträcke samt sidoräcken på sträckan. I detta skede bör det också på ett 

rationellt sätt vara möjligt utföra bullerskydd för påverkade fastigheter där detta 

Förkastat alternativ 
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bedöms samhällsekonomiskt motiverat. När de anslutningar som går att stänga 

är åtgärdade går det utföra kontinuerliga bullerskydd utan öppningar för utfarter. 

För att lyckas med ovanstående scenario så krävs ett tätt samarbete mellan Trafikverket 

och Borgholms kommun avseende frågor som rör formell handläggning för den fortsatta 

processen samt finansieringsfrågor. 
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6.4.3 Etapp 3 (Rälla-Ekerum), km ca 63/800-65/500 

Mötesfrihet och omkörningssträckor 

En omkörningssträcka på ca 1,3 km utförs norrut med start strax norr om väg 966 vid 

Rälla. Omkörningssträckan påbörjas direkt vid utfart från den föreslagna 

cirkulationsplatsen (se nedan). Breddning av väg 136 sker på västra sidan fram till km 

ca 64/400. Därefter växlas breddningen över till östra sidan (gynnsam åtgärd vid aktuell 

plangeometri) på resterande sträcka fram till korsningen mot Ekerum.  

Mitträcke kan sättas upp på hela sträckan förutom öppningar vid större korsningar samt 

vid behov för brukningsvägar samt gångpassager vid hållplatser. 

Hastighet bör kunna sättas till 100 km på sträckan. 

GC-väg 

GC-vägar inom etappen planeras till stora delar lösas genom nyttjande av infrastruktur 

som kommer att utföras vid den pågående exploateringen av området kring Ekerum. 

Där befintliga lokalvägar finns eller byggs nya förutsätts GC-trafiken kunna nyttja dessa 

(blandtrafik). I södra delen krävs separat GC-väg för att knyta ihop Ekerum med Rälla. 

Denna utförs antingen utmed väg 136 (förutsätter utbyggnad samtidigt med väg 136) 

eller i separat läge vid sidan av väg 136 (kan byggas separat som eget projekt). 

Lokalvägar för användning av GC och separata GC-vägar utförs med belysning. 

Korsningar 

Vid väg 966 i Rälla föreslås utbyggnad av cirkulationsplats med oval innerdel som ska 

kunna gynna trafikströmmarna på väg 136 under vinterhalvåret. Sommartid utförs 

”hinder” (pollare, planteringslådor eller liknande) i den ovala delen så att cirkulationens 

innerdel blir cirkulär och inte missgynnar någon av trafikströmmarna. En 

cirkulationsplats medför också att hastigheten på väg 136 blir låg och att oskyddade 

trafikanter då bedöms kunna passera vägen i plan genom något av cirkulationens ben. 

Passagen utförs då i två steg där korsande GC är skyddad av cirkulationsplatsens 

refuger. Från Borgholms kommun har det uttryckts önskemål om möjlighet till en 

torgbildning i Rälla vilket denna åtgärd skulle kunna bidra till. I utredningen redovisas 3 

möjliga lägen på cirkulationsplatsen. Inget ställningstagande är gjort om vilket av 

lägena som är lämpligast. Länsstyrelsen har dock yttrat sig om att det södra läget kan 

vara att föredra med hänsyn till påverkan på natur- och kulturintressen. Redovisad 

kostnadsberäkning avser det södra läget. Vid arbetet med förslag om cirkulationsplatser 

har analyser skett avseende kapacitet och placering vilka biläggs som analys 6 och 7. 

Korsning mot enskild väg E 1882 (Mossberga) utförs med väntficka då utbyggnad av 

ögla skulle innebära intrång i befintlig längsgående stenmur. 

Korsningen vid Ekerum (enskild väg 19269) har analyserats avseende 4 olika 

utformningar som behandlas mer ingående i bilagd analys 9. För kostnadskalkyler i 
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utredningen förutsätts utformningen göras enligt analys 9, typ 1a, vilket innebär typ C 

med vänstersvängfält (kölängd 180 m) samt högerpåsvängskörfält söderut och 

vänsterpåsvängskörfält norrut. Åtgärden utförs med system för variabel hastighet 

60/100 och påfarterna dimensioneras därmed för 60 km/tim. Arbete pågår med 

upprättande av avtal mellan Trafikverket och Borgholms kommun avseende åtgärderna 

och därmed är det inte klarlagt vilket alternativ som kommer att förordas. 

Kollektivtrafik 

Vid Rälla föreslås nya hållplatser i anslutning till den föreslagna cirkulationsplatsen. Då 

hastigheten kommer att vara låg på väg 136 i anslutning till cirkulationen föreslås 

passage över väg 136 ske plan för oskyddade trafikanter. Eftersom det finns 3 olika 

föreslagna lägen på cirkulationsplats har inte hållplatsutformningarna studerats i detalj i 

detta skede. 

Hållplatsläge vid Ekerum bör flyttas söderut för att passager över väg 136 i plan ska 

kunna ske i två etapper med skydd av mitträcke (se analys 9) samt för att hamna 

närmare den nya ”centrumbilden” som uppstår till följd av den planerade 

exploateringen. 

Övrigt 

Sidoområdesåtgärder erfordras på ca 45 % av sidoområdenas längd (ca 1530 m) vilket i 

huvudsak utförs genom uppsättning av sidoräcken. Att rensa sidoområdet från hinder 

(vegetation, murar mm) innebär för stora ingrepp i värdefulla naturmiljöer. 

Särskilda problempunkter och avvägningar 

Sommartrafikens intensitet medför att belastningsgraden i cirkulationsplats blir hög (se 

analys 6). Om den absolut värsta trafiksituationen skall vara dimensionerande måste 

cirkulationsplatser utformas med två körfält. Övriga delar av trafiksystemet på väg 136 

dimensioneras dock inte för dessa extremsituationer (det skulle kräva motorväg) och 

därmed är det sannolikt onödigt att ”överdimensionera” cirkulationsplatserna. 

Väster om väg 136 finns många hinder i form av kulturvärden, stenmurar och värdefulla 

träd medan östra sidan huvudsakligen består av åkermark. Öster om väg 136 ligger 

också en kommunal VA-ledning som kommer att påverkas i stor utsträckning av det 

förslag som utredningen redovisar. En breddning på västra sidan om väg 136 skulle 

innebära att stenmurar och träd försvinner vilket utöver själva natur/kulturvärdena 

skulle ge en stor negativ påverkan på landskapsbilden. Avvägningen har därför gjorts att 

undvika intrång i natur och kulturvärden och istället flytta på VA-ledningen. 

För att möjliggöra delutbyggnad av GC-väg inom etappens södra delar förordas ett läge 

avskilt från väg 136. På detta sätt kan GC-vägen, om det blir aktuellt, hanteras med 

annan process än upprättande av vägplan enligt väglagen. 
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Möjlig delutbyggnad inom etappen 

Cirkulationsplats vid Rälla går att utföra som separat projekt. Även korsningsåtgärd vid 

Ekerum går att utföra separat men kräver i så fall extra omtanke vid projekteringen för 

att anpassas mot en eventuell kommande omkörningssträcka med mötesfrihet. 

GC-vägar och lokalvägar går (beroende på vilka lägen som väljs) att utföra oberoende 

av åtgärderna på väg 136.  
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6.4.4 Etapp 4 (Ekerum-Strandtorp), km ca 65/500-70/900 

Mötesfrihet och omkörningssträckor 

En omkörningssträcka på ca 1,2 km utförs söderut mellan Halltorp och väg 971. I övrigt 

utförs 1+1 körfält. Omkörningssträckan påbörjas som vänsterpåsvängskörfält 

(direktutfart) söderut vid väg 971. Breddning av väg 136 sker på östra sidan då det finns 

färre hinder i form av stenmurar, kända fornlämningar mm än på den västra sidan. 

Mitträcke kan sättas upp på hela sträckan förutom öppningar vid större korsningar samt 

vid behov för brukningsvägar samt gångpassager vid hållplatser. 

Hastighet bör kunna sättas till 100 km/tim med undantag för korsningarna vid Halltorp 

och Strandtorp. 

GC-väg 

GC-väg mellan Ekerum och Halltorp utförs i närheten av väg 136. Utredningen visar 

några olika alternativa möjliga dragningar. Vid rastplatsen i Ekerum (65/600) utförs 

GC-vägen i direkt anslutning till den belagda rastplatsytan (avskild med kantstöd) för 

att minimera behovet av ny mark. Strax norr om rastplatsen (66/080-66/100) kan det 

vara nödvändigt med ett mindre intrång i N2000 område. Närmast Halltorp utförs GC-

väg genom upprustning/beläggning av befintlig parallell väg och genom Halltorp 

förutsätts blandtrafik på befintliga vägar. 

Belysning av vägar för GC-trafik utförs mellan Ekerum och Halltorp. 

Mellan Halltorp och Strandtorp finns 2 alternativa studerade lösningar. Ett alternativ 

ligger i närheten av väg 136 och det andra alternativet följer den ledningsgata som 

sträcker sig utmed vägen ca 100-150m väster om väg 136. I ledningsgatan finns även 

kommunalt VA förlagt. Utredningen förordar alternativet inom befintlig ledningsgata 

mot bakgrund av att området redan är påverkat av röjning för el-ledningar samt schakter 

för VA-ledningen samt att det alternativet fungerar bäst för uppsamling av direktutfarter 

mot väg 136. Den parallella vägen bör ”brytas” någonstans mitt på sträckan för att 

förhindra genomfartstrafik vid eventuella stopp på väg 136 vilket innebär att trafiken 

från parallella vägen samlas upp i korsningarna vid Halltorp respektive Strandtorp. 

Vägbredden bör göras smal (ca 3,5m) samt med mötesplatser för att inte inbjuda till 

höga hastigheter. Om parallell väg utförs i ledningsgata (vilket förordas) krävs att en 

GC-anslutning anordnas från den parallella vägen till hållplatser vid väg 971.  

Vid Halltorp har en analys av möjliga lägen för planskild passage genomförts (se analys 

10) mot bakgrund av att det finns ca 30 tomter som kan komma att bebyggas i 

framtiden. Ökning av antalet bostäder skulle innebära att behovet av en säker passage av 

väg 136 i samband med busshållplatserna skulle öka. För kostnadsberäkningar i denna 

utredning har dock passage i plan förutsatts. 
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Korsningar 

Utförande av parallell väg väster om väg 136 mellan Halltorp och Strandtorp medför att 

samtliga direktutfarter från fastigheter bör kunna samlas upp till den nya parallella 

vägen och därmed kan anslutningarna mot väg 136 stängas. Utfarter som av någon 

anledning inte kan stängas regleras med höger-höger och vändkörning. 

Korsning vid Halltorp byggs om så att kölängderna i vänstersvängsfälten ökas till 60m 

(ungefär dubbelt mot idag) för att kompensera för den ökade trafiken till följd av 

parallella vägen samt eventuell utökad bebyggelse öster om väg 136.  

Korsningen vid väg 971 utformas som typ C med vänstersvängfält från norr samt 

vänsterpåsvängskörfält söderut. Vänsterpåsvängskörfältet mynnar direkt ut i 

omkörningssträckan söderut. 

Kollektivtrafik 

Vid Halltorp har studier gjorts avseende 3 lägen för en planskild passage samt ett läge 

för passage i plan för oskyddade trafikanter vid hållplater (analys 10). I utredningen 

föreslås den östra befintliga hållplatsfickan flyttas söderut. Genom att flytta hållplatser 

går det att utföra en gånpassage i plan där oskyddade trafikanter kan passera väg 136 i 

två steg med skydd av spärrområde/mitträcke.  

Vid väg 971 föreslås ett läge för pendlarparkering (ca 10-12 bilar samt cykelparkering) i 

närheten av korsningen mot väg 136 för att öka potentialen för arbetspendling. 

Övriga hållplatser mellan väg 971 och Strandtorp bör övervägas om de kan utgå till 

följd av lågt nyttjande. Utbyggnad av parallellt vägnät bidrar till att oskyddade 

trafikanter på ett bra sätt kan ta sig till hållplatserna vid väg 971 eller Strandtorp. 

Övrigt 

En ny väntficka för långsamtgående trafik föreslås vid km ca 67/800 H för att få jämn 

fördelning mellan platser där långsamtgående trafik kan släppa förbi bakomvarande 

trafik. 

Sidoområdesåtgärder erfordras på ca 56 % av sidoområdenas längd (ca 6100 m) vilket i 

huvudsak utförs genom uppsättning av sidoräcken. Att rensa sidoområdet från hinder 

(vegetation, murar mm) innebär stora ingrepp i känsliga naturmiljöer. 
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Särskilda problempunkter och avvägningar 

Breddning av väg 136 

Val av sida för breddning av väg 136 grundar sig på den omfattande mängd stenmurar 

och fornlämningar/fornlämningsområden som finns väster om väg 136. Dessutom finns 

naturreservat och Natura 2000 väster om vägen på vissa platser. Breddning österut 

påverkar dock alvarsmark och höga naturvärden. 

GC-väg Ekerum-Halltorp (Natura 2000) 

Mellan Ekerum och Halltorp finns det ett intresse för verksamhetsutövarna på Ekerums 

och Halltorps golfbanor att kunna transportera maskiner för underhåll av golfbanorna på 

GC-vägen. Detta medför att bredden på GC-vägen här inte bör understiga 2,5m. 

Södra delen av sträckan ligger i direkt anknytning till ett Natura 2000-område. Den 

befintliga rastplatsen vid Ekerum är belägen inom den fastlagda gränsen för detta 

område. Därför föreslås GC-vägen placeras i direkt anslutning till rastplatsens 

beläggningskant avskild med kantstöd vilket minimerar behovet av att ta ny mark i 

anspråk. Längre norrut löper gränsen för området allt närmre väg 136 och är som 

närmast ca 4,5m från befintlig beläggningskant på väg 136. Utredningen föreslår att 

GC-vägen här placeras i direkt anslutning till väg 136 avskild med sidoräcke. Det kan 

dock inte helt uteslutas att ett visst intrång i N2000-området kan bli nödvändigt. 

 
Gräns för N2000 samt GC-väg direkt intill rastplats. Norr åt höger. 
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Gräns för N2000 samt GC-väg direkt intill väg 136 mellan Ekerum och Halltorp. Norr 

åt höger. 

 

Lokalvägar/GC-vägar mellan Halltorp-Strandtorp 

Två olika alternativ har studerats. Båda alternativen påverkar naturreservat och Natura 

2000-område.  

Östra alternativet ligger placerat utmed väg 136 och följer på långa partier upptrampade 

stigar, uppkörda traktorvägar och mindre grusvägar. Plangeometrin är anpassad till att i 

största möjligaste mån runda registrerade fornlämningar. Då det på stora delar av 

sträckan förekommer längsgående stenmurar mycket nära väg 136 har de föreslagna 

lokalvägarna placerats väster om stenmurarna (dvs stenmurarna kommer att stå kvar 

mellan lokalväg och väg 136). Intrång i tidigare orörd mark är oundvikligt liksom 

intrång i ett antal fornlämningar och fornlämningsområden.  

Västra alternativet följer uppröjd ledningsgata för luftburen 10 kV-ledning ca 150 m 

väster om väg 136. I samma sträckning finns även kommunal vattenledning vilket 

innebär att marken i denna sträckning till stora delar redan är påverkad av annan 

verksamhet. Samråd med Borgholms Energi avseende vattenledningen har visat att det 

bör vara tekniskt möjligt att bygga väg över den befintliga ledningen. Eventuellt ska en 

ny spillvattenledning förläggas mellan Rälla och Borgholm och det skulle då kunna 

finnas samordningsvinster med att utföra väg samtidigt. Eon har meddelat att de kan 

överlåta ledningsgatan för vägändamål om de får markförlägga ledningen inom det 

vägområde som uppstår. Vägen kan inte utföras om luftledningen kvarstår eftersom 

ledningen inte är fallsäkrad. En markförläggning av den aktuella ledningen finns med i 

Eons planer. 

Utbyggnad av parallell väg och åtgärder i korsningarna vid Halltorp och Strandtorp ökar 

möjligheterna för kommunen att bevilja nya bygglov utmed sträckan vilket Trafikverket 

under de nuvarande förhållandena inte tillåter (på grund av att man inte vill ha ökat 

antal direktutfarter till väg 136). 
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Vid sammanvägning av för- och nackdelar talar det mesta för det västliga alternativet 

genom de samordningsvinster som kan uppnås med flera infrastrukturdelar inom ett 

mycket begränsat område. Detta minimerar det totala intrånget i natur- och 

kulturvärden. 

Kommentar: 

Det är i nuläget mycket svårbedömt hur Länsstyrelsen kommer att värdera intrången i 

de olika intressena. Om intrången för de föreslagna lokalvägarna bedöms oacceptabla 

av Länsstyrelsen finns en möjlighet att utföra GC-väg genom att avskilja 2-2,5m av den 

befintliga vägen (väg 136) med sidoräcke samt utföra motsvarande 2-2,5m utökad 

breddning för omkörningssträckor öster om vägen. En sådan lösning har dock inte 

studerats mer långtgående då den inte löser trafiksäkerhetsproblemen med det stora 

antal direktutfarter till väg 136. 

Hållplats Halltorp 

Den föreslagna hållplatsen på östra sidan vid Halltorp blir ”felplacerad” i förhållande till 

korsningen sett till gällande utformningsregler. Stillastående bussar kan i vissa lägen 

skymma sikten söderut inom siktområde för den anslutande vägen. Orsaken till valet 

avplacering är att skapa en säkrare passagemöjlighet över väg 136 för oskyddade 

trafikanter då det ligger en gymnasieskola i direkt anslutning till platsen.  

Möjlig delutbyggnad inom etappen 

Det finns potential till delutbyggnad av etappen.  

 GC-vägen mellan Ekerum och Halltorp kan byggas separat.  

 Lokalvägar väster om väg 136 kan genomföras som separat projekt före 

utbyggnad av mötesfri väg. Åtgärder för separering av GC-trafiken går därmed 

att utföra separat från övrig ombyggnad av väg 136. 
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6.4.5 Etapp 5 (Strandtorp-Borgholm), km ca 70/900-75/700 

Mötesfrihet och omkörningssträckor 

En norrgående omkörningssträcka (1,0 km) byggs norrut från Strandtorp och därefter 

utförs en södergående omkörningssträcka (0,9 km) upp till Borgehage. Norrgående 

omkörningssträcka startar med ett vänsterpåsvängskörfält vid Strandtorp som mynnar 

direkt ut i omkörningssträckan. Mellan de två omkörningssträckorna utförs ett kortare 

avsnitt med 1+1 körfält. 

Mellan Borgehage och Borgholm utförs sektionen 1+1 körfält. 

Breddning av väg 136 sker övervägande på östra sidan då det är mer sparsamt med 

stenmurar på östra sidan. 

Mitträcke kan sättas upp på hela sträckan förutom öppningar vid större korsningar samt 

vid behov för brukningsvägar samt gångpassager vid hållplatser. 

Hastigheten bör kunna sättas till 100 km/tim med undantag för korsningen vid 

Strandtorp samt mellan väg 925 och Borgholm. 

GC-väg 

Separering av GC-trafiken föreslås i södra delen ske genom upprustning (beläggning) 

av befintlig parallellväg (Gamla landsvägen). På sträckan 72/550-73/550 föreslås en 

separat GC-väg byggas väster om väg 136 avskild från väg 136 med en 4m skiljeremsa.  

Från Borgehage in till Borgholm finns separat GC-väg redan utbyggd. 

Korsningar 

Korsning vid Strandtorp byggs om så att kölängden i vänstersvängsfältet ökas till 60m 

(ungefär dubbelt mot idag) för att kompensera för den ökade trafiken till följd av den 

föreslagna parallella mellan Halltorp och Strandtorp (se etapp 4). Korsningen utförs 

med vänsterpåsvängskörfält norrut som mynnar direkt ut i en omkörningssträcka. 

Gamla landsvägens anslutning till väg 136 regleras med förbjuden vänstersväng från 

väg 136 då infart kan göras vid Strandtorp. 

En enskild väg (km 72/550) mot ca 8 fastigheter föreslås stängas och anslutas mot 

Gamla landsvägen genom utbyggnad av ca 200 m parallell väg vilken också fungerar 

som GC-väg. 

Vid väg 925 utförs högerpåsvängskörfält mot Borgholm genom breddning av väg 136 

på östra sidan. 

Anslutning mot Solliden (km 75/680) kvarstår med sin nuvarande utformning med 

vänsterkanalisering (korsningstyp C). 
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Kollektivtrafik 

Östra hållplatsfickorna vid Strandtorp och Borgehage flyttas till lägen söder om 

korsningarna som medger att gångpassager kan utföras där oskyddade trafikanter 

passerar väg 136 i två etapper skyddade av vägens breda mittremsa (och mitträcke). 

Övriga hållplatser föreslås ligga kvar i befintligt skick. 

Övrigt 

Vändplatser för att tillgodose behov av vändkörning för anslutningar reglerade med 

höger-höger utförs i Strandtorp, vid anslutning av Gamla landsvägen samt vid väg 925 

strax söder om Borgholm. 

Nya väntfickor utförs vid km ca 72/500 (östra sidan), 73/800 (västra sidan) och 75/200 

(östra sidan) för att tillgodose behovet av kontinuerligt förekommande platser där 

långsamtgående trafik kan släppa förbi bakomvarande trafik. 

Sidoområdesåtgärder erfordras på ca 38 % av sidoområdenas längd (ca 3630 m) vilket i 

huvudsak utförs genom uppsättning av sidoräcken. Att rensa sidoområdet från hinder 

(vegetation, murar mm) innebär stora ingrepp i känsliga naturmiljöer. 

Inom vattenskyddsområde 72/700-75/500 förutsätts mitträcken och sidoräcken utföras 

med stålbalkräcken. För kostnadskalkylen förutsätts också att särskilda åtgärder måste 

vidtas för skydd av vattentäkten. Det finns dock i nuläget inga sådana krav ställda men 

det kan inte uteslutas att åtgärder kan bli nödvändiga. 

Särskilda problempunkter och avvägningar 

Breddning av väg 136 

Val av sida för breddning av väg 136 grundar sig huvudsakligen på den omfattande 

mängd längsgående stenmurar som finns nära vägen på västra sidan (71/000-72/500).  

Lokalvägar/GC-vägar 

På sträckan km ca 72/300-72/550 V föreslås en anslutning stängas och ersättas genom 

utbyggnad av en parallell väg. Denna väg samutnyttjas tillsammans med GC-trafik. 

Den separata GC-väg som föreslås utföras på västra sidan mellan km 72/550-73/550 

kan eventuellt utföras så att även jordbruksfordon kan använda den som transportväg till 

de åkerskiften som finns väster om väg 136 på det aktuella avsnittet. 

Vattenskyddsområde 

Vissa av de föreslagna åtgärderna innebär vägåtgärder inom yttre skyddsområde för 

vattentäkten Strömmen. Åtgärder utmed väg 136 som påverkar området, och som kan 

ha inverkan på risken för föroreningar vid olycka med farligt gods, är breddningen av 
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väg 136 för omkörningssträckor. Övriga åtgärder inom skyddsområdet (GC-vägar, 

lokalvägar) påverkar inte risken för olycka med farligt gods på väg 136. 

Det bedöms troligt att åtgärder måste vidtas för att säkerställa att förorenat vatten inte 

förorenar vattentäkten. Hur dessa åtgärder skall utföras har inte studerats vidare utan 

måste beslutas i nästa skede i samråd mellan Trafikverket och berörd miljöfunktion hos 

Borgholms kommun. 

Möjlig delutbyggnad inom etappen 

Åtgärder för att separera GC-trafik på etappen går att utföra separat från övrig 

ombyggnad av väg 136. I fall en sådan utbyggnad är aktuell skall även 

anslutningsfrågor för de anslutningar som finns väster om väg 136 beaktas. 
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6.5 MILJÖÅTGÄRDER 

6.5.1 Skyddsåtgärder vid vattentäkter 

Behovet av skyddsåtgärder vid de två vattentäkter som passeras är mycket svårbedömt. 

Mot bakgrund av de mycket genomsläppliga jordarter som finns utmed sträckan 

generellt så görs bedömningen att åtgärder för omhändertagande och rening av 

vägdagvatten kan komma att bli mycket omfattande och kostsamma. 

De beslut med tillhörande skyddsföreskrifter som finns angående täkterna gör gällande 

att det är kommunens miljöfunktion/myndighet som skall ge tillstånd till ombyggnad 

eller nybyggnad av allmän väg inom vattentäkternas skyddsområden. 

Den tekniska utredningen har förutsatt att åtgärder för skydd av vattentäkter utförs där 

breddning av väg 136 sker (som innebär att befintliga vägdiken förändras). På sträckor 

där endast GC-vägar, lokalvägar eller uppsättning av mitt-, eller sidoräcken sker 

förutsätts inga särskilda åtgärder för vattenskydd. 

Kommentar: 

De i utredningen redovisade kostnaderna för åtgärderna har bedömts genom att 

studera ett nyligen utfört skydd av vattentäkt vid Nybro som innefattade allt från tätning 

av diken, fördröjningsdammar samt enklare åtgärder i form av uppsättning av 

sidoräcke och utförande av kantstöd utmed vägen. Den prissatta mängdförteckningen 

(exkl trafikanordningar under entreprenadtiden) dividerat med objektets längd 

medförde en kostnad om 3500 kr per längdmeter objekt (Källa: Anna Karlsson, 

Trafikverket-Växjö). 

6.5.2 Hantering av vägdagvatten 

I den tekniska utredningen har det inte lagts något fokus på hanteringen av vägdagvatten 

men det kan kostateras att många av de studerade lösningarna innebär att anläggningar 

med mycket liten vertikal lutning (<0,5%) kommer att bli aktuella. Det gäller både för 

breddningar utmed väg 136 och för lokalvägar samt GC-vägar. 

Vid nästa steg i processen bör någon form av dagvattenutredning utföras. För att 

avvattna de nya anläggningarna kommer nya diken att behöva utföras och det är då 

viktigt ta reda på var recipienter finns.  
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6.5.3 Hantering av beläggningsmassor med stenkolstjära 

Det bör göras provtagningar vid nästkommande steg i processen då vägen är av en 

sådan ålder att det kan misstänkas förekomst av stenkolstjära i de undre 

beläggningslagren. 

I de fall ombyggnadsåtgärder ska utföras som medför rivning av hela 

beläggningskonstruktionen måste en strategi finnas för hur tjärhaltiga 

beläggningsmassor ska hanteras. Utgångspunkten bör vara att återanvända dessa massor 

som exempelvis obundet bärlager. Återanvändning skall inte ske i närheten av känsliga 

vattendrag eller vattentäkter. 

 

6.6 BULLERÅTGÄRDER 

Enligt uppgifter från Trafikverket finns det 35 fastigheter utmed objektet som har 

bullernivåer >55 dBA ekvivalent nivå varav 32 av dessa ligger på avsnittet St Rör-

Rälla.  

Omfattningen av bulleråtgärder beror på om ombyggnaden av vägen anses utgöra en 

väsentlig ombyggnad eller inte samt om de åtgärder som tekniskt kan genomföras är en 

samhällsekonomiskt lönsam investering. I utredningen har bulleråtgärder hanterats 

genom att alla fastigheter i Trafikverkets register med bullernivåer överstigande 55 dBA 

ekvivalent nivå har belagts med en åtgärdskostnad i kostnadsbedömningen i slutet av 

rapporten.  

Om eventuella bulleråtgärder är lönsamma, och därmed bör utföras, måste studeras i det 

vidare arbetet i planprocessen. 
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6.7 KONSEKVENSER FÖR TRAFIKEN 

6.7.1 Fordonstrafik 

Föreslagna åtgärder ökar trafiksäkerheten på sträckan och risken att dödas eller skadas 

minskar. 

En bättre trafikrytm bör också uppstå även under sommarperioden när belastningen är 

hög om antalet direktutfarter minskas och att de föreslagna korsningsåtgärderna utförs. 

Den föreslagna lösningen kommer dock inte att lösa alla de trafikproblem som den 

intensiva sommartrafiken skapar. Det kommer sannolikt fortfarande finnas perioder där 

kapacitetstaket är nått med köbildningar som följd. ”Flaskhalsar” i vägsystemet söder 

och norr om den studerade sträckan (Glömminge och Borgholm ) kan fortfarande orsaka 

problem (köbildning) mellan Isgärde och Borgholm. Om trafiksystemet skall utformas 

för att kunna klara de högsta trafikmängderna som uppstår under sommarperioden krävs 

mer omfattande åtgärder (högre andel omkörningssträckor, planskilda 

korsningar/trafikplatser) som också innebär ett större intrång i natur- och kulturvärden. 

På enfältiga delar kan köer uppstå till följd av långsamtgående fordon, intermittenta 

driftarbeten samt vid olyckor.  

6.7.2 Långsamgående trafik 

Långsamgående trafik kommer på enfältiga delar att bromsa trafiken. Förslaget i 

utredningen innebär att ett antal nya väntfickor utförs. Där kan långsamgående trafik 

stanna och släppa förbi bakomvarande trafik. I ”vägförslagets” enfältsdelar finns nya 

eller befintliga väntfickor, parkeringsytor, rastplatser mm på som mest 1,1 km avstånd. 

Då inga samråd har skett med fastighetsägare och brukare i detta skede kan det uppstå 

behov av ytterligare enklare brukningsvägar för att underlätta för jordbruket. Sådana 

förslag måste studeras i nästa skede. 

6.7.3 Gång och cykeltrafik 

Utredningen visar att det är möjligt att utföra en separering av oskyddade trafikanter 

från väg 136. Detta sker genom utbyggnad av nya separata GC-vägar, nya parallella 

vägar där fordonstrafik till fastigheter nyttjas tillsammans med oskyddade trafikanter 

samt genom nyttjande av befintliga parallella vägar med låg trafikintensitet. 

Separering av gång- och cykeltrafiken innebär att säkerheten för de oskyddade 

trafikanterna ökar avsevärt. En längsgående förbindelse för oskyddade trafikanter 

skapas mellan Ekerum/Rälla/St Rör vilket bidrar till att rörelser mellan 

bebyggelsegrupper kan ske på ett säkrare sätt än idag.  

Åtgärder som föreslås för passager av väg 136 (planskildheter, passager i 2 steg med 

skydd av mitträcke/refug) bidrar till ytterligare säkerhet för oskyddade trafikanter. 
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6.7.4 Kollektivtrafik 

I utredningen föreslås mer omfattande åtgärder för hållplatser i området kring St 

Rör/Rönnerum samt vid affären i Rälla där Kalmar Läns Trafik (KLT) ser ett behov av 

hållplatser med lite högre standard.  

Hållplatser som får sin placering i anslutning till korsningar har i möjligaste mån getts 

en placering som innebär att oskyddade trafikanter ska kunna passera väg 136 i två steg 

passage skyddade av vägens mitträcke eller refuger. 

Hållplatser, där nyttjandet enligt tillgänglig statistik är lågt, föreslås lämnas kvar i sina 

nuvarande lägen. Dessa bör i nästa skede utredas om de kan utgå.  

6.7.5 Räddningstjänst/polis 

Alternativa utryckningsvägar av god standard saknas utmed sträckan.  

Under sommarperioden kan det med mitträcke vara problematiskt för räddningstjänst att 

ta sig fram på väg 136 på de sträckor som utförs med 1+1 körfält på befintlig 9m bred 

väg i och med att den belagda ytan från mitträcke till beläggningskant endast blir 4,5m. 

Vid hög trafikföring blir det svårt för utryckningsfordonen att påkalla uppmärksamhet 

framåt för att trafiken ska hålla åt sidan. 

På sträckor där omkörningsfält utförs görs den totala vägbredden 13 m vilket innebär att 

den enfältiga delen blir 5,1 m från mitträcke till beläggningskant. På dessa sträckor 

finns det möjlighet för trafiken att köra åt sidan för att släppa förbi räddningstjänst om 

än i låg hastighet.  

På vissa sträckor kan möjlighet finnas att utryckning kan ske på parallella vägar och 

GC-vägar där dessa byggs i nära anslutning till väg 136. Förutsättningen är dock att 

dessa är minst 2,5m breda och bäriga samt att det vid projekteringen tas hänsyn till 

möjlighet för utryckningsfordon att ansluta till dessa vägar från väg 136.  

Räddningstjänsten har framfört önskemål om att alternativa utryckningsvägar som ska 

kunna användas för insatser längs väg 136 inte får innebära att avståndet från 

parallellväg till olycksplats överstiger 50 m då det ofta krävs tung utrustning vid 

räddningsinsatser. Detta önskemål kan inte uppfyllas längs hela vägens sträckning. 

6.8 KONSEKVENSER FÖR KOMMUNAL UTVECKLING 

6.8.1 Mörbylånga kommun 

Sträckan mellan Isgärde och St Rör ligger huvudsakligen inom Mörbylångas kommun. 

Inom den aktuella sträckan finns inte några större exploateringsplaner vilket gör att 

objektets konsekvenser för den kommunala utvecklingen inom Mörbylånga kan anses 

vara liten/måttlig. 



Väg 136, Ottenby-Nabbelund, delen Rälla-Borgholm 

 Teknisk utredning 

Objektnr 87833343, Upprättad 2013-05-31 

 

 

 

 

76(90) 

6.8.2 Borgholms kommun 

Största delen av objektet är belägen inom Borgholms kommun och därmed ligger också 

de största effekterna inom Borgholm. De åtgärder som föreslås bidrar inte bara till att 

förbättra situationen på/utmed väg 136 utan också till att skapa möjligheter till rörlighet 

inom bebyggelsegrupper och ökade möjligheter till vidareutveckling av bebyggelsen 

utmed sträckan. Fullt utbyggd längsgående länk för GC-trafik ökar också 

attraktionskraften för cykelturismen. 

Förslagen redovisade i denna utredning innebär påverkan på ett antal planlagda 

områden där planändringar sannolikt kommer att krävas. 

Nedan sammanställs ett antal av de konsekvenser/effekter som åtgärderna bedöms få för 

den kommunala utvecklingen i Borgholm.  

St Rör 

De föreslagna åtgärdena i form av GC-vägar och parallella vägar väster om väg 136 

mellan väg 965 och Rälla affär innebär att det skapas en förbindelse med hög kvalitet 

för oskyddade trafikanter mellan de olika bebyggelseområdena. Återstående länk mellan 

St Rör och väg 136 där GC-trafiken behöver separeras från vägtrafik bör kunna lösas i 

samband med exploatering av området nordost om St Rör vilket är utpekat av 

Borgholms kommun som ett intressant område att utveckla. 

Området mellan St Rör/Stugbyn/Rälla Tall är utpekat som ett intressant område för 

vidare exploatering. Exploatering av ett sådant område kommer med stor sannolikhet att 

innebära att krav på att korsningen väg 965/136 måste utföras så att bättre kapacitet och 

trafiksäkerhet erhålls. De i utredningen föreslagna åtgärderna kring korsningen medför 

att en trafiksäkrare korsning skapas vilket sannolikt kommer att underlätta arbetet med 

exploatering av området strax nordost om St Rör.  

Området mellan St Rör och Rälla 

De förhållanden som råder i dagsläget avseende trafik på väg 136 och de problem som 

förekommer under sommarhalvåret till följd av mängden fastighetsutfarter innebär att 

Trafikverket i dagsläget är mycket restriktivt med tillståndsgivning för nya anslutningar 

till väg 136. Detta påverkar den kommunala utvecklingen negativt eftersom det är 

mycket svårt att bevilja bygglov och arbeta fram detaljplaner för förtätning av den 

befintliga bebyggelsen utan att Trafikverket ställer krav på att anslutningen till väg 136 

måste utföras med en god och trafiksäker standard. 

Väster om väg 136 skapas, enligt förslagen i utredningen, ett parallellt vägsystem som 

skär igenom ett antal av Borgholms kommun utpekade intresseområden för 

exploatering. Om dessa områden genom en parallell gata/väg samlas upp och ansluts på 

ett trafiksäkert sätt vid Rälla bör möjligheterna för exploatering av mark väster om väg 

136 öka. 
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Öster om väg 136 föreslås ett antal nya parallella vägar/gator som ersättning till 

direktanslutningar mot väg 136. Uppsamlingspunkten för fastighetsanslutningar blir 

Rönnerumsvägen och väg 966 vid Rälla där åtgärder föreslås för att höja 

trafiksäkerheten och kapaciteten i korsningarna. Även på denna sida om väg 136 finns 

ett antal områden som finns utpekade som intressanta för förtätning av befintlig 

bebyggelse eller nyexploatering vilket skulle gynnas av de föreslagna åtgärderna. 

I höjd med Rönnerumsvägen har ett läge för en planskild GC-passage studerats. En 

planskild passage skulle tillsammans med det föreslagna parallella vägnätet öster om 

väg 136 (med mindre kompletteringar) kunna fungera som GC-nät mellan Rälla och St 

Rör. Vid full utbyggnad skulle det då finnas möjlighet för oskyddade trafikanter att ta 

sig mellan östra delarna av Rälla till St Rör utan att behöva vistas på väg 136.  

Rälla affär 

Föreslagen cirkulationsplats i Rälla (med tillhörande parallell väg) bidrar till att skapa 

en trafiksäker anslutning till väg 136 för intressanta exploateringsområden väster om 

väg 136 samtidigt som ett större antal direktutfarter mot väg 136 kan stängas. 

I arbetet med utredningen har det från Borgholms kommuns sida uttryckts tankar om 

möjligheter att utveckla en ”torgbild” kring Rälla affär. Två av de föreslagna lägena 

(norra och södra) för cirkulationsplats bidrar till att en sådan yta kan frigöras. 

Rälla/Ekerum 

De föreslagna åtgärderna innebär att oskyddade trafikanter kan ta sig mellan Ekerum 

och Rälla utan att färdas på väg 136. Passage över väg 136 vid Rälla sker på plats där 

vägtrafiken har mycket låg hastighet (i cirkulationsplatsens ben). Kopplingen som 

skapas mellan Ekerum och Rälla gör att dessa områden blir mer sammanknutna än vad 

de är idag och gynnar rörligheten mellan dessa områden. 

Utförande av cirkulationsplats i Rälla bidrar till att de södra områdena i Ekerum som 

avses exploateras kan erhålla en trafiksäker anslutning till väg 136. 

Åtgärder som föreslås på väg 136 vid korsningen till Ekerum bidrar till att öka 

kapaciteten och trafiksäkerheten i korsningen vilket gynnar den pågående 

exploateringen av området kring Ekerum. 
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Halltorp-Strandtorp 

Utmed sträckan finns väster om väg 136,ett stort antal fastigheter som har direktutfarter 

mot väg 136. Genom att utföra en parallell väg som ersättning för dessa anslutningar 

skapar man inte bara en ökad trafiksäkerhet vid väg 136 utan också möjligheter till att 

utreda möjligheter till vidare exploatering av området. En lösning med en parallell väg 

väster om väg 136 ökar sannolikt möjligheterna till fortsatt utbyggnad på de fastigheter 

som idag inte är bebyggda. 

I utredningen har det framkommit att Borgholms kommun har planer på att eventuellt 

utföra spillvattenledning mellan Rälla och Borgholm. Vid utförande av det i 

utredningen föreslagna västliga alternativet för parallell väg kan det finnas möjligheter 

att samordna arbeten med väg och VA vilket sannolikt skulle bidra till minskade 

kostnader. 

 

6.9 KONSEKVENSER FÖR TURISMEN 

De föreslagna åtgärderna bidrar till att göra cykelturismen på Öland mer attraktiv i och 

med att en längsgående säker cykelled kan skapas mellan Isgärde och Borgholm. Utmed 

de cykelstråk som skapas går det att skapa möjligheter för turisten att stanna till för att 

ta del av Ölands varierande natur- och kultur. De föreslagna åtgärderna för GC-trafik 

utmed sträckan innebär också att cyklisterna kan färdas tryggt vid sidan av vägen utan 

att behöva vara uppmärksam på den intensiva trafiken på väg 136. 

Den förväntade förbättringen av trafikrytmen på väg 136 kommer att innebära att risken 

för köbildning minskar och resan utmed väg 136 kan bli mer trivsam.  

De möjligheter till utökad exploatering som förväntas uppstå inom området kring St Rör 

och Rälla gör att det bör gå att utveckla verksamheter med inriktning mot 

turistverksamhet som exempelvis hantverk och handel. 

 

6.10 KONSEKVENSER FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN 

Allmänt 

För förslagen har en grov projektering skett genom upprättande av vägmodeller i 

NovaPoint med den tillgängliga scannade terrängmodellen som bakgrund. Även om 

anläggningarna inte är detaljprojekterade erhålls ändå en bra bild över åtgärdernas 

omfattning och intrång. Efter utformning av åtgärdsförslagen har en översiktlig 

konsekvensanalys för natur- kulturvärden genomförts (bilaga 5) som till stora delar även 

framgår av texten nedan. 
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Beskrivning av konsekvenser för natur- och kulturvärden baseras främst på studier av 

den naturvärdesinventering och kulturhistoriska förstudie som tagits fram inom 

projektet.  

Den utförda konsekvensanalysen är inte på den nivå som Länsstyrelsen kräver i sitt 

BMP-beslut från Förstudien som upprättades 2007 (se kap 4.10) då detta arbete skulle 

bli mycket omfattande. Fördjupat arbete med konsekvensbeskrivning av vägåtgärder i 

överensstämmelse med Länsstyrelsens riktlinjer måste utföras i senare skede i det fall 

Trafikverket beslutar att gå vidare med planläggningen. 

Arbetet med att utreda, värdera och konsekvensbeskriva de förslagna vägåtgärderna 

avseende natur- och kulturvärden kommer med stor sannolikhet att bli mycket 

omfattande och kostsamt (mycket mer omfattande än normalt vid vägprojekt). 

Mötesfrihet, breddning av väg 136 

Väg 136 föreslås breddas på en sträcka av totalt 9 km, d.v.s. ungefär halva sträckan. 

Breddningar behövs för att ge utrymme för omkörningsfält, kapacitetshöjande åtgärder 

och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningar. Nytt intrång blir ca 8- 10 meter från befintlig 

vägkant på de avsnitt där breddning behöver göras. Breddningen föreslås på merparten 

av sträckan på den östra sidan för att minimera intrång i fornlämningar/ 

fornlämningsområden, synliga stenmurar och Natura 2000- området.  

Tack vare att vägen inte breddas utmed hela sträckningen och att föreslagna breddningar 

i huvudsak hamnar på den östra sidan kan många konflikter med fornlämningar 

undvikas. För kulturmiljön bedöms föreslagna breddningar medföra relativt små 

konsekvenser; 2 st gränsstenar och 1 milsten behöver flyttas i sidled. Dessutom 

försvinner någon meter av en lång stensträng (forntida hägnad). Det förekommer även 

några möjliga boplatslägen norr om Rälla som kan påverkas av vägbreddning. Fortsatta 

utredningar krävs för att klargöra intrång och konsekvenser. 

För naturvärden innebär breddningar oundvikligen intrång i hagmark på Alvarsmark av 

högsta klass i norra delen, ca 2,7 km, med viss biotopförlust som följd. Sett i perspektiv 

av de vidsträckta betesmarker som återstår måste intrånget bedömas som marginellt. I 

detta parti är också de artrika vägkanterna särskilt utpekade. Dessa bör värnas och 

återskapas. 

För att nå trafiksäkra sidoområden skulle alla fasta föremål behöva avlägsnas inom ca 

10 m från vägen. Det betyder att alla träd och stenmurar inom det avståndet skulle 

behöva plockas bort. Inte bara på den sidan som breddas utan på båda sidor om vägen. 

Förutom förlust av naturvärden skulle ett sådant ingrepp förändra landskapsbilden 

radikalt jämfört med dagens väg. Alternativet är att sätta upp sidoräcken. Dessa 

påverkar också landskapsbilden men troligen mindre än om alla vägnära träd och murar 

försvinner.  

Föreslagna breddningar berör några igenväxande hagmarker samt 2 mindre områden 

med ädellöv och i den södra delen två områden med tallar vid korsningen mot St Rör. 
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För att minimera intrång i hagmarker och spara träd kan brantare slänt i kombination 

med räcke vara aktuellt. Ändar av stenmurar behöver i flera fall kortas in. Allvarligare 

är de längsgående murarna som försvinner. Totalt minst 350 meter. I den norra delen 

förekommer säkert fler murar på den östra sidan som riskerar att försvinna, men de syns 

inte pga. av tät buskvegetation. All borttagning av stenmurar i odlingslandskapet kräver 

dispens från biotopskyddet.  

GC-väg samt parallella vägar 

En gång- och cykelväg kan till viss del slingra sig fram för att undvika konflikter med 

olika typer av värden. Bredden kan också minskas lokalt från den önskvärda 2, 5 m för 

att minska påverkan, men på flera ställen går det inte att undvika intrång. Det gäller 

exempelvis i Natura 2000-området i ett kortare avsnitt norr om Ekerum km 66/070-

66/110 där gc- vägen behöver skära av ett litet hörn av området med mur. Muren kan 

rent tekniskt flyttas in för att ha kvar den som avgränsning. Inventering behöver utföras 

för att klargöra konsekvenser för naturvärden.  

Även norr om Halltorp behöver parallellväg/gc-väg passera genom Natura 2000-

området. För att minimera skada på lövskogen i området har vägen förlagts i befintlig 

röjd gata för luftburen kraftledning.  

Fortsättningen för parallellvägen mellan Halltorp och Strandtorp km ca 69/000-71/000 

utgör lämpliga boplatslägen. I området har tidigare en boplats upptäckts. Om GC-vägen 

i partiet mellan Halltorp och Strandtorp istället skulle följa väg 136 skulle den komma i 

konflikt med många fornlämningar och även stenmurar. Det kanske skulle kunna vara 

möjligt att anpassa läget vid gravarna, men förundersökningar i avgränsande syfte blir 

kostsamma. Även söder om Rälla berör parallellväg väster om vägen 136 område med 

möjliga boplatslägen. Sökschaktning föreslås för de delar som inte tidigare undersökts. 

Parallella vägar bör kunna anpassas efter resultatet av sökschakter.  

Längre norr ut från Strandtorp kan gc-vägen gå på den befintliga gamla landsvägen, 

som är grusväg. Förslaget är att asfaltbeläggning utförs för att öka komforten för 

cyklister. Det vore dock fördelaktigt för såväl karaktär som naturvärden om den även 

fortsättningsvis kan vara grusväg.  

När GC-vägen följer befintlig väg ytterligare längre norrut vid Borgehage kommer den 

oundvikligen i konflikt med såväl stenmurar, stensträngar, träd och hagmark. Även 

längst i söder kommer GC-vägen i konflikt med längsgående stenmur och träd, 

företrädesvis tallar. Ett intrång sker även i Rälla Ljunghed och stenmur om parallellväg 

byggs. Om enbart cykelvägen byggs kan den läggas helt intill väg 136. Då kan 

stenmuren och ljungheden innanför sparas. Länsstyrelsen påpekar i yttrande 2013-02-21 

att man så långt möjligt bör utreda alternativ som inte innebär påverkan på Ljungheden 

och stenmur. Intrång kräver dispens från biotopskyddet och artskyddsförordningen för 

trumgräshoppa. 
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Tänkbara skyddsåtgärder/ kompensationsåtgärder 

Fördjupade naturvärdesinventeringar kommer troligen att krävas liksom fortsatta 

utredningar/undersökningar för att fastställa och avgränsa fornlämningar. 

Där vägen breddas nära träd bör räcken övervägas som skydd för att slippa ta ned 

träden. Artrika vägkanter kan och bör skapas i de nya slänter som uppstår vid 

breddning. Hur detta bäst förverkligas studeras i kommande skeden.  

För nya cykelvägar och parallellvägar bör diken undvikas i så stor utsträckning som 

möjligt för att minimera intrång. Där GC-vägen går på den befintliga gamla grusvägen 

norr om Strandtorp bör man överväga att låta vägen vara som den är utan att 

asfaltbelägga den. Den är lättcyklad och den känns mycket genuin. Flera växter och 

organismer kan gynnas av gruset, sand och damm. Inventering bör klarlägga hur det 

förhåller sig innan beslut om beläggning tas.  

För att bevara landskapsbild och biotop bör det undersökas om det går att flytta ut 

längsgående stenmurar, som annars kommer att försvinna i breddningar och anläggande 

av GC-väg. I något fall kan det vara möjligt att lägga vägen bakom mur (men då på 

tomtmark). Även detta bör studeras. 
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7 Ej mötesfri väg- åtgärdsförslag och 

konsekvenser  

Enligt projektets uppdragsbeskrivning har ett av huvudsyftena varit att studera 

möjligheterna och konsekvenserna av att mittseparera väg 136 genom utförande av 

mitträcke och omkörningssträckor. I utförd utredning har stor vikt lagts vid att studera 

detta. Under arbetets gång har det dock framkommit att det kan vara lämpligt att även 

titta på ett tänkbart scenario där väg 136 inte utförs med mittseparering och översiktligt 

beskriva vilka konsekvenser detta kan få. Utgångspunkten för detta scenario har varit att 

beskriva ett sådant alternativ där ändå vissa förbättringar utförs på vägnätet (ex 

längsgående GC-väg och vissa korsningsåtgärder). Alternativet har kallats ”Alternativ 

0+”. 

7.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ALTERNATIV 0+ 

Åtgärdsförslag för alternativ 0+ som har bedömts rimligt framgår nedan. 

Korsningsåtgärder utförs vid: 

 Väg 959 (Isgärde)- Högerpåsvängskörfält mot söder 

 Väg 965 (St Rör)- Typ C med vänsterpåsvängskörfält mot norr alt 

cirkulationsplats 

 Enskild väg 18566 (Rönnerumsvägen)- Typ C 

 Väg 966 (Rälla)- Cirkulationsplats 

 Enskild väg 19269 (Ekerum)- något av i utredningen föreslagna alternativ 

 Väg 971- Typ C med vänsterpåsvängskörfält mot söder 

 Väg 925- Högerpåsvängskörfält mot norr 

Längsgående GC-väg: 

 Utförs enligt förslaget i utredningen inkl de parallella vägar väster om väg 136 

som ingår som del i cykelvägnätet. 

Passager för oskyddade trafikanter: 

 Enskild väg 18566 (Rönnerumsvägen)- passage i plan eller planskild 

 Väg 965 (Rälla)- passage i plan 

 Halltorp- passage i plan  

Parallella vägar: 

 Utförs väster om väg 136 på de sträckor där de kommer att ingå som del i det 

längsgående cykelvägnätet (väster om Rälla och mellan Halltorp-Strandtorp). 
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Schematisk bild över en bedömd rimlig nivå på åtgärd för väg 136 om mitträcke ej ska 

utföras på studerat objekt. 

Kommentar: 

Vid ett generellt ställningstagande om att väg 136 inte ska förses med ytterligare 

mitträcke utöver de delar närmast Ölandsbron som redan är åtgärdade innebär detta 

konsekvenser även för delar utanför utredningens område. På sträckan Färjestaden-

Isgärde (söder om studerat objekt) kan ett ”0+ alternativ” översiktligt innebära att det 

bör vara 40 km/tim i Glömminge, bibehålla 80 km/tim genom Algutsrum upp till 

Glömminge samt 90 på mitträckessträckan (Färjestaden-Algutsrum). Det behövs även 

förbättringar av korsningar genom Glömminge och eventuellt genom Ankarsrum samt 

GC-möjlighet längs sträckan till GC-passage vid busshållplatser.  
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7.2 KONSEKVENSER AV ALTERNATIV 0+ 

7.2.1 Restid 

VGU information nr 10 från december 2007 anger riktlinjer för beslut om hastigheter 

vid olika trafikflöden och vägtyper. Där anges att för att uppnå referenshastighet 100 

km/tim eller 90 km/tim vid trafikmängd (ÅDT) > 4000 fordon/årsmedeldygn krävs 

vägtyp med mitträcke. 

Att inte mötesseparera väg 136 innebär med stor sannolikhet att skyltad hastighet minst 

måste sänkas till 80 km/tim under hela året på de sträckor där mitträcke saknas.  

I och med att alternativ 0+ inte innebär en omfattande utfartssanering på sträckan St 

Rör-Rälla är det sannolikt att hastigheten på denna sträcka måste sänkas till max 60 

km/tim. 

För sommartrafiken innebär troligen inte 0+ alternativet så stor påverkan på restiden då 

situationen i extremsituationer under sommarperioden fortfarande kommer att innebära 

att den verkliga hastigheten är lägre än den skyltade. 

Restiden för arbetspendlare och kollektivtrafik kommer att öka genom den sänkta 

skyltade hastigheten. 

7.2.2 Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten vid korsningar där åtgärder utförs ökar något. Risken för mötesolycka 

kvarstår som oförändrat hög (och ökar i takt med trafikökningen).  

Den längsgående cykelväg som skapas och de passager över väg 136 som utförs ökar 

trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. 

7.2.3 Kommunal utveckling 

De ökade restiderna för arbetspendlare mellan Kalmar och Ölands norra delar kommer 

att innebära att de blir mindre attraktivt att flytta från fastlandet till Ölands norra delar. 

Den befolkning som redan idag arbetspendlar på denna sträcka får en något sämre 

situation än idag när hastigheten är 90 km/tim under stora delar av året. 

Utvecklingsmöjligheterna för Rälla öster om väg 136 minskar i och med att inga 

åtgärder utförs för att minska antalet fastighetsanslutningar. 

De av Borgholms kommun utpekade intressanta områdena för eventuell exploatering 

väster om väg 136 kan fortfarande ha goda möjligheter för utveckling, dock under 

förutsättning att parallella vägar/gator byggs. 
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7.2.4 Natur- och Kulturintressen 

Påverkan på natur- och kulturintressen blir mindre, framförallt utmed väg 136, eftersom 

inga breddningar för omkörningssträckor behöver utföras. 

För längsgående cykelväg väster om väg 136 är påverkan på natur- och kulturintressen 

oförändrad i förhållande till ett alternativ med mittseparering. 

7.2.5 Kostnadsbedömning 

Alternativet är ej detaljstuderat då huvudsyftet med utredningen har varit att belysa 

möjligheterna för ombyggnad till mötesfri väg. Alternativ 0+ är därmed inte heller 

kostnadskalkylerat. 
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8 Kostnadsbedömning av föreslaget alternativ 

för mötesseparering 

8.1 KOSTNADSBEDÖMT ALTERNATIV 

Det utformningsalternativ som kostnadsbedömts redovisas på planritningar i bilaga 3. 

Kostnadsbedömningen baseras till stora delar på mängdberäkning av typsektioner där 

prissättningen skett med stöd av aktuella mängdförteckningar. I vissa fall används även 

”erfarenhetspriser” från andra färdigbyggda åtgärder där dessa åtgärdskostnader har 

brutits ned till kostnad per meter. I vissa fall används även ”erfarenghetspriser”. 

I de fall det finns flera föreslagna alternativ till lösningar på redovisade 

planritningar gäller att följande lösning ingår i kostnadsbedömningen. 

Etapp 1: 

 Östra läget för GC-väg km ca 60/300-60/700. 

Etapp 2: 

 Åtgärd för skydd av vattentäkt utförs i den utsträckning breddning av väg 136 

sker inom vattenskyddsområdet. 

 Västra läget för parallellväg/GC utförs vid km ca 62/000 vilket innebär en viss 

påverkan på ljunghed. 

 Planskild passage utförs norr om Rönnerumsvägen km ca 62/320. Platsgjuten 

betongport för GC-väg inkl förbifart och pumpstation. 

 Östra läget för GC/Parallellväg väster om väg 136 km ca 62/400-63/700. 

Etapp 3: 

 Södra läget för cirkulationsplats vid väg 966 i Rälla. 

 Västra alternativet för GC-väg väster om väg 136 km ca 63/800-64/400. 
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Etapp 4: 

 Västra alternativet för GC-väg väster om väg 136 km ca 66/100-66/600. 

 Passage för oskyddade trafikanter i Halltorp utförs genom planpassage vid km 

ca 66/900. 

 Västra alternativet för parallellväg/GC-väg väster om väg 136 km ca 67/000-

70/900. 

Etapp 5: 

 Västra läget för GC-väg/parallellväg väster om väg 136 km ca 72/400-72/550. 

 Åtgärd för skydd av vattentäkt utförs i den utsträckning breddning av väg 136 

sker inom vattenskyddsområdet. 

Övrigt: 

 Åtgärder för skydd av trafikbuller har beräknats med en schablonkostnad på 150 

kkr/fastighet där bullernivåerna i dagsläget överstiger 55 dB i ekvivalentnivå. 

 Åtgärder för säkring av sidoområdets säkerhetszon utförs genom uppsättning av 

sidoräcke på berörda sträckor. 

 

8.1.1 Kostnadsbedömning 

Bedömda kostnader (prisnivå 2013) för de olika etapperna framgår av tabell nedan. 

Sammanställning av kostnader uppdelat på olika poster framgår av bilaga 6. Mer 

detaljerade uppgifter angående utförda kostnadsberäkningar framgår av upprättat 

underlag till kalkylbok (bifogad excellfil). Total bedömd anläggningskostnad bedöms 

till ca 230 mnkr för hela projektet. 

Vid bedömning av omfattningen av ”arkeologi och natur” har Länsstyrelsens BMP-

beslut angående upprättad förstudie (2007) legat till grund för de angivna procentuella 

påslagen. 
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Etapp 1 
Isgärde- 

St Rör 

Etapp 2 
St Rör- 

Rälla 

Etapp 3 
Rälla- 

Ekerum 

Etapp 4 
Ekerum- 

Strandtorp 

Etapp 5 
Strandtorp- 

Borgholm 

Σ 

Entreprenad-

kostnad, 

Byggdel 2+1* 

13 mnkr 33 mnkr 29 mnkr 22 mnkr 28 mnkr 125 mnkr 

Entreprenad-

kostnad, 

Byggdel GC** 

3 mnkr 9 mnkr 3 mnkr 14 mnkr 4 mnkr 33 mnkr 

Entreprenad-

kostnad, 

Total 

16 mnkr 42 mnkr 32 mnkr 36 mnkr 32 mnkr 158 mnkr 

Tillägg/ 

oförutsett, 

15 % 

2 mnkr 6 mnkr 5 mnkr 5 mnkr 5 mnkr 24 mnkr 

Projektering, 6 

% 
1,0 mnkr 2,5 mnkr 1,9 mnkr 2,2 mnkr 1,9 mnkr 10 mnkr 

Arkeologi och 

natur  
10% / 1,6 mnkr  10% / 4,2 mnkr 15% / 4,7 mnkr 20% / 7,3 mnkr 20% / 6,5 mnkr 24 mnkr 

Marklösen och 

projektadminis

tration, 8 % 

1,3 mnkr 3,4 mnkr 2,5 mnkr 2,9 mnkr 2,6 mnkr 13 mnkr 

Anläggnings-

kostnad 
22 mnkr 58 mnkr 46 mnkr 54 mnkr 48 mnkr 229 mnkr 

 

*) Byggdel 2+1 avser åtgärder som mötesfrihet, sidoområden, korsningsåtgärder samt 

parallella vägar som inte ingår i längsgående GC-nät. Här ingår även vissa mindre 

poster som kan samverka med ”Byggdel GC” såsom exempelvis ledningsåtgärder, 

avvattningsåtgärder mm. Även kostnad för bulleråtgärder ingår här. 

**) Byggdel GC avser anläggningar (GC-vägar, parallellvägar mm) avsedda för att 

erhålla komplett längsgående GC-separering väster om väg 136. 
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9 Fortsatt arbete och vidare överväganden 

Val av åtgärder 

Ställningstagande måste göras angående om mötesseparering är en lämplig åtgärd som 

ger önskvärd effekt. Som stöd för detta kan en samhällsekonomisk kalkyl utföras 

avseende effekterna av vägåtgärden (EVA-kalkyl). Mot bakgrund av projektets 

omfattning och bedömda kostnad samt att trafiken utslaget över året är ganska måttlig 

finns dock risken att en studie av enbart effekten av vägåtgärderna kommer att visa på 

en dålig lönsamhet. Vid EVA-beräkning av mittsepareringsobjekt brukar de största 

”nyttorna” vara trafiksäkerhetsvinster genom minskade olyckskostnader vilket sannolikt 

innebär att en beräkning av ”alternativ 0+” också kommer att visa dålig samhällsnytta. 

Samhällsnyttan av att åtgärderna kan bidra till ökad inflyttning genom de möjligheter 

som skapas för utökad exploatering bör om möjligt värderas in i bedömningen. 

För att få en säkrare uppfattning om kostnadsbilden är det lämpligt att utföra successiv 

kalkyl på objektet. 

Bärighet/överbyggnad 

Hur överbyggnadsdimensionering samt hur avledning av vägdagvatten ska hanteras 

måste klargöras tidigt i nästa skede.  

Miljö 

Kontroller av tjärförekomst samt bestämning av halter av cancerogena 16-PAH bör 

utredas samt en handlingsplan för hanteringen av dessa massor tas fram. Möjligheten att 

återvinna materialet exempelvis som obundet bärlager i den nya konstruktionen bör vara 

realistiskt alternativ.  

Beräkning av trafikbuller med hänsyn till rådande terrängförhållanden bör utföras för att 

få en bättre uppfattning om vilken omfattning på bulleråtgärder som kan bli aktuella. Då 

terrängmodell finns för hela sträckan bör detta kunna utföras i ett tidigt skede. 

För de vägåtgärder som föreslås inom befintliga skyddsområden för vattentäkter måste 

behovet av skyddsåtgärder klargöras.  

 

Planläggningstyper och finansiering av åtgärder 

Planeringsformer och finansiering av föreslagna åtgärder måste lösas. Här måste 

Trafikverk, Kommuner och Regionförbund komma överens om hur den bästa lösningen 

för finansiering ser ut. 
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De i utredningen föreslagna åtgärderna kan i vissa fall utföras genom flera olika 

förfaranden. Åtgärder direkt knutna till väg 136 och dess funktion måste hanteras via 

upprättande av vägplan. Sidovägnätet i Rälla kan däremot lösas genom detaljplan i 

samband med att planer tas fram för de utpekade intressanta exploateringsområden. 

Föreslagen parallell väg väster om väg 136 mellan Halltorp och Strandtorp behöver inte 

utföras med vägplan enligt väglagen utan kan exempelvis genomföras via 

lantmäteriförrättning eller detaljplaneläggning. Trafikverket hanterar då de befintliga 

anslutningarna mot väg 136 som stängningsärenden. 

Arbetsmiljö 

För objektet bör vidare arbeten göras för att säkerställa arbetsmiljön för drift- och 

underhållspersonal. Plan för omledningar bör tas fram samt eventuellt förslag till 

trafikanordningsplaner för vanligast förekommande arbeten. I detta arbete bör även 

Trafikverket ta ställning till vilken störning för trafikanterna som kan anses acceptabel 

och väga detta mot arbetsmiljöfrågorna. 

Räddningstjänst 

Då väg 136 är Ölands enda stora förbindelselänk i nord/sydlig riktning längs hela ön bör 

möjligheterna för hur Räddningstjänstens verksamhet på bästa sätt ska kunna fungera 

vid utförande av mötesfri väg. Det bör exempelvis utarbetas strategier för hur 

utryckning ska ske beroende på var insatsen behövs (insatsplaner) och övervägningar 

om hur Räddningstjänsten ska kunna få relevanta och korrekta uppgifter om var 

insatserna behövs så att de kan välja rätt utryckningsväg till insatsplatsen. 

Natur- och kulturvärden 

Förekomsten av natur- och kulturvärden utmed sträckan är mycket riklig och påverkan 

kan inte undvikas. I utredningen framtagna förslag till lösningar är till stora delar 

baserade på uppgifter om kända natur- och kulturvärden. De föreslagna lösningarna har 

i största möjligaste mån anpassats så att intrång ska kunna undvikas eller minimeras så 

mycket som möjligt.  

Den tekniska utredningen bör samrådas med Länsstyrelsen för att erhålla en tidig 

bedömning av att de föreslagna åtgärderna kan tänkas vara genomförbara och möjliga 

att arbeta vidare med.  

I det fortsatta arbetet med eventuell vägplan kommer sannolikt arbetet med att begränsa 

natur- och kulturpåverkan att bli mycket omfattande. Många av åtgärderna som föreslås 

i sidan av väg 136 (GC-vägar, parallella vägar) är möjliga att anpassa till lokala 

förekomster av natur/kulturvärden varför täta avstämningar med Länsstyrelsen bör 

göras vid den kommande projekteringen. 


