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Förord
Detta är det avslutande projektet vid programmet Fysisk Planering på 
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Arbetet spänner över 30 
högskolepoäng och har genomförts i Karlskrona och på Öland under 
hösten 2007 och 2008.

Under åren som jag arbetade på Öland kom jag verkligen att älska den 
vackra ön och det här examensarbetet blir mitt tack till den tiden. Öland är 
för mig motsatsernas ö med frodiga skogar och karga stränder, mystiska 
öbor och stroppiga sommargäster, ödsliga vintrar och livfulla somrar. En 
sådan miljö blir bara mer och mer intressant och examensarbete har gett 
mig möjlighet att få fördjupa mig i Ölands hemligheter.

Jag vill tacka Therese och alla mina andra vänner på Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen i Borgholm för all hjälp och en mycket rolig och 
lärorik tid hos er. Tack även till kommunledningen för intressanta inblickar 
i styret av en kommun och ett positivt stöd.

Tack till Gösta Blücher, min handledare som avslöjade den hemliga 
postgången i Jämjö och kommit med stöd och råd under arbetets gång.

Tack till Anders för uppmuntran och till mina döttrar som gjorde det 
spännande in i det sista genom att bli magsjuka sista veckan innan tryck.
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Översiktskarta över planområdet med infälld karta över Öland i förhållande till fastlandet med planområdet utmärkt med rektangel.
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INLedNING
Öland är, för att använda Carl von Linnés ord: ”helt annorledes Sveriges 
övriga provinser”. Ölands särart utmärker sig på flera olika sätt, främst genom 
sin unika kultur- och naturmiljö. Den speciella miljön har dragningskraft 
för många människor och gör Öland till en av Sveriges mest välbesökta 
turistregioner sommartid. De stora skillnaderna i befolkningsmängd, trafik, 
utbud av service och tryck på tekniska system mellan årstiderna medför 
stora utmaningar för samhällsplaneringen. Som en jämförelse kan nämnas 
att Borgholms kommun har ca 11 000 medborgare, men beräknas husera 
ungefär 250 000 människor under de mest intensiva sommarveckorna. Det 
ställer stora krav på avvägningar mellan olika intressen. 

Den översiktliga planeringen kan ge de fysiska förutsättningarna och 
utreda framtida behov och krav. Borgholms kommun har därför ansett att 
fördjupningar av Översiktsplanen (FÖP) för ett antal områden är ett bra 
sätt att arbeta med orterna i kommunen.

På Ölands västra kust ligger två orter relativt nära varandra, Rälla och 
Stora Rör. De är de orter i Borgholms kommun som ligger längst söderut 
och Stora Rör går även till viss del över gränsen till Mörbylånga kommun. 
Planområdet innehåller en kombination av två orter på gränsen mellan två 
kommuner i ett både utsatt och attraktivt läge. Orterna ligger nära varandra 
men ändå åtskilda genom strukturer, barriärer och funktion. Detta utgör en 
intressant dynamik som jag tycker utgör en bra grund för ett examensarbete. 
En fördjupning av översiktsplan (FÖP) är oftast en fördjupning av en 
översktsplan, men i det här fallet innebär kommungränsen att det faktiskt blir 
en fördjupning av två översiktsplaner, vilket är en intressant utmaning.

Rälla har karaktären av ett samhälle för permanentboende, men 
befolkningsunderlaget för skola och barnomsorg har under de sista åren 
sjunkit. Stora Rör är ett mycket attraktivt område med hög status och 
populärt som ett finare fritidsområde. Med tanke på att det endast är 2,5 
mil till Kalmar från Stora Rör och ett par kilometer längre från Rälla så har 
området stora potentialer att bli en pendlingsort till Kalmar.

�

Stora Rör
På gränsen mellan Borgholm och Mörbylånga kommun ligger Stora Rör, 
en mindre ort med blandning av fritidsboende och permanentboende. 
Bebyggelsen är blandad men en stor del är fritidshus. Samhället sträcker 
sig från Kalmar sund upp till länsväg 136. Stora Rör har en lång historia 
och färjan till fastlandet utgick tidigare härifrån. Hamnen används idag för 
fritidsbåtar och hobbyfiske och i södra delen finns en badplats. Det finns en 
hel del äldre bebyggelse som hamnmagasin och sommarvillor. 

Hamnen i Stora Rör Äldre hus i Stora Rör

Rälla 
Någon kilometer norr om infarten till Stora Rör finns Rälla, ett samhälle 
med övervägande villabebyggelse. Här finns både fritidshus och 
permanentboende, men de bofasta är i majoritet. I Rälla finns skola, affär, 
sporthall, barnomsorg, bibliotek och pub. Så gott som all bebyggelse i 
Rälla finns öster om länsväg 136. Samhället är utsträckt utmed vägen.

Affären i Rälla Rälla gård



I
N
L
E
D
N
I

N
G

Rällaskogen
Norr om Stora Rör mellan Kalmarsund och väg 136 upp till Rälla och 
Ekerum ligger Rällaskogen, ett natur- och strövområde med ett fåtal hus 
insprängda. Naturtypen är övervägande tallskog men det finns delar med 
lövskog. Terrängen är mycket kuperad och den västra landborgen är tydlig 
i Rällaskogen och Stora Rör. Västra Landborgen är benämningen på den 
tvärt avhuggna klint som höjer sig kraftig över omgivningen längs Ölands 
västsida. (Natur och Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar Län 2001)

Frågeställningar	för	analyserna

Frågorna i området handlar mycket om trafik, att knyta ihop orterna och få 
en trafiksäker lösning, men även om avvägningar mellan exploatering och 
kultur och naturvärden. 

Vilka kultur- och naturvärden finns i området?
På många ställen på Öland finns höga kultur- och naturvärden, så även 
i och runt Rälla och Stora Rör. Önskan om att skydda och bevara dessa 
kommer ofta i konflikt med önskemål att utveckla eller exploatera marken. 
Vilka värden finns inom och i närheten av planområdet och hur kan de 
skyddas om det behövs?

Vilken typ av utveckling finns det behov av?
Det är viktigt för Ölandskommunerna med fler årteruntboende för att 
skola och annan service i området ska kunna överleva. Rälla och Stora Rör 
ligger bra till som orter som kan locka nya boende. Pendlingsavståndet 
till Borgholm, Färjestaden och Kalmar är rimligt. Hur och var kan orterna 
utvecklas för ny bostadsbebyggelse, finns det någon efterfrågan och 
vilka önskemål i så fall? Finns det några hinder för ny bebyggelse som 
skyddsområden, barriärer eller annan redan genomförd eller planerad 
exploatering? Den mesta servicen finns i Rälla, trycket efter nya bostäder 
är störst i Stora Rör, hur kan detta förenas? Varför är inte Rälla lika populärt 
som Stora Rör? Ska man se på de båda orterna som förenade eller är det 
bättre att betrakta dem som separata orter?

Vilket är respektive orts särart?
Karaktärerna på Rälla och Stora Rör är olika, medan Rälla har mer 
permanentboende så är Stora Rör mycket populärt bland sommargästerna. 
Det finns en relativt lång historia bakom dessa skillnader, hur kan man 
utveckla detta i framtiden så att orternas särart inte luckras upp? Vad är 
det som mer specifikt skiljer orterna och vad förenar dem? Hur kan man 
få in mer permanentboende i Stora Rör utan att förstöra karaktären av ett 
sommarnöje?

10
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Hur kan väg 136 göras trafiksäkrare?
Väg 136 är den stora transportleden på Öland som sträcker sig från brofästet 
vid Färjestaden ner till Ottenby i söder och upp till Byxelkrok i norr. På 
södra och mellersta Öland finns den östra landsvägen som en parallell väg, 
men väg 136 är huvudväg. Väg 136 går mellan Rälla och Stora Rör. I Rälla 
går vägen tätt intill bebyggelsen och centrum medan Stora Rör ligger en 
bit nedanför vägen mot Kalmarsund och förbinds med väg 136 genom 
en relativt brant tillfart. Många fastigheter har direktutfarter mot 136:an 
och ett flertal har dålig sikt, svåra passager med brant lutning och utgör 
osäkra trafikmiljöer. Hur kan antalet utfarter minskas? Busshållplatserna 
längs vägen är välanvända, framförallt av skolbarn och ungdomar som ska 
till skolorna i såväl Borgholm som Kalmar. Det finns inga bra gång- och 
cykelmöjligheter utmed vägen, något som efterfrågas både sommartid av 
turister och sommargäster som under resten av året då de boende vill ha 
en säker miljö för att komma till buss eller service. Hur kan man få väg 
136 att upplevas som en del i området och inte som en barriär mellan 
orterna? Vilka trafiksäkra lösningar för gång- och cykeltrafikanter kan 
göras? Behöver väg 136 breddas? Ska man dra en förbifart?

Planområdet ligger i två olika kommuner, vilka 
konsekvenser får det?
Öland utgör två olika kommuner, Borgholms kommun på norra delen och 
Mörbylånga kommun i söder. Stora Rör ligger på gränsen med bebyggelse 
i båda kommunerna. Kommunerna samarbetar på flera olika områden 
och diskussioner och utredningar görs om möjligheterna att i framtiden 
slå samman kommunerna. För den fysiska planeringen utgör dock de 
administrativa gränserna hinder för planering i samhällen på gränsen, 
ingen kommun kan ju göra planer för mark i en annan kommun. Utgör 
kommungränsen några särskilda förutsättningar för Rälla och Stora Rör? 
Hur fungerar de tekniska systemen, avgifter, taxor mm? 

Syfte
Syftet med examensarbetet är att göra ett samrådsförslag till en fördjupning 
av översiktplanerna med planförslag över Rälla – Stora Rör på gränsen 
mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner på Öland. Det är egentligen 
två orter som knyts ihop och skiljs åt av väg 136. Syftet är att se vilka 
möjligheter som finnas att utveckla två orter med olika karaktär och 
samtidigt behålla deras särarter.

Väg 136 förbi Rälla
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Metod och material
Examensarbetet redovisas i form av ett samrådsförslag till en fördjupning 
av översiktplan med utvecklingsförslag. Arbetet ska försöka urskilja de två 
orternas särarter och karaktärsdrag och se på olika möjligheter att förstärka 
de olika karaktärerna utan att orterna ska konkurrera med varandra.

Arbete med översiktsplaner regleras i Plan- och Bygglagens 4 kap. 
Fördjupningar av översiktsplaner nämns inte i lagtexten, utan förfarandet för 
en fördjupning är samma som för en kommunövergripande översiktsplan. 
I Boverkets Boken om Översiktsplan del II anges att fördjupningar av 
översiktsplan kan vara lämpliga när det behövs en ökad detaljeringsnivå 
eller en redovisning av ställningstagande i en större skala. Boverkets 
handbok menar att det är områdets karaktär och omfattning som påverkar 
planens utformning.

Miljöbalken berör på flera ställen kommuners arbete med planering för 
mark och vattenanvändning. I 6 kap tas miljökonsekvensbeskrivningar 
upp, vilket är obligatorisk för översiktsplaner. I examensarbetet kommer 
inte någon fullständig MKB presenteras, utan endast reflektioner över 
miljöbedömning.

Information för analyser och beskrivning av orterna kommer att samlas in 
med hjälp av befintliga dokument som översiktsplaner, utredningar, GIS, 
historiska kartor och dokument mm, samt intervjuer med nyckelpersoner 
på kommunerna, Länsstyrelsen och Vägverket.

Planområde är inte någon del av en stad, utan små orter på landet. 
Flertalet av de analysmetoder som finns för planering utgår från en 
traditionell stad och känns därför inte relevanta i arbetet. Genom arbetet 
med problemformuleringen har tre huvudpunkter utkristalliserats i arbetet 
med Rälla och Stora Rör: Natur- och Kulturvärden, Trafik och Historisk 
struktur. Analyser som fokuserar på dessa tre teman ska användas. 

Natur- och Kulturvärden : Natur- och landskapsanalys
Metoden fokuserar på landskapet som natur, form och kultur. 
Analysen försöker beskriva dessa aspekter som en helhet. Natur- och 
landskapsanalysen är ett underlagsmaterial som kompletterar och 
underbygger de andra analyserna. Eftersom Rälla och Stora Rör inte är 
förenade utan separata orter kommer analysen att visa hur de ter sig i ett 
sammanhang, både med varandra och med övrig omgivning. Med hjälp 
av analysen kartläggs framförallt natur- och kulturvärdena i och runt 
samhällena. Metoden finns beskriven i Landskap i fokus  - utvärderingar 
för metoder av landskapsanalys av Bengt  Schibbye och Ylva  Pålstam.

Trafik : Trafiknätsanalays
En trafiknätsanalys enligt modellen i Kommunförbundets skrift Lugna 
Gatan! (1998) och TRAST (2007) kommer att ge trafikförutsättningarna i 
orterna. Nätanlysen koncentrerar sig på framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Analysen kommer att bygga på kartstudier, inventeringar på plats samt 
statistik över olyckor, hastighet och trafikmängder. 

Information för analyser och beskrivning av orterna kommer att samlas in 
med hjälp av befintliga dokument som översiktsplaner, utredningar, GIS, 
historiska kartor och dokument mm, samt intervjuer med nyckelpersoner 
på kommunerna, länsstyrelsen och vägverket:

Historisk struktur : Realistisk byanalys
Analysen är formulerad av norrmännen Ellefsen och Tvilde och försöker 
förstå platsen och den process som skapat den. Den kommer att passa både 
Rälla och Stora Rör då båda orterna har växt fram under relativt lång tid 
och därmed har en bebyggelsehistoria att dokumentera och utgå ifrån. Den 
kommer förhoppningsvis att hjälpa till att ta fram särarterna, likheterna 
och skillnaderna mellan orterna. 

12
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Planeringsförutsättningar
Läge,	storlek	och	avgränsning	
Planområdet ligger centralt på Öland på den västra sidan ner mot Kalmar 
sund ca 2,5 mil från Kalmar och 1,5 mil från Borgholm. Själva planområdet 
har ingen tydlig avgränsning, men kommer att beröra ca 1900 ha mark runt 
Stora Rör och Rälla. Rälla och Stora Rör är huvudorterna inom planområdet, 
men även byarna Högsrum och Rännerum i öster omfattas. Planen kommer 
inte att omfatta Isgärde by i söder eller Ekerums gård i norr. I väster 
avgränsas planområdet naturligt av Kalmar sund. Markägoförhållanden är 
blandade med både allmänna och privata inslag. 

Historia
I Länsstyrelsen i Kalmars bok Natur och Kultur på Öland (2001) beskrivs 
öns långa historia av mänsklig bosättning, även om befolkningsmängden 
har varierat kraftigt. Under stenåldern och bronsåldern etablerade sig 
människor på ön som fick en storhetstid under järnåldern. Under medeltiden 
bollades ön mellan svenskt, danskt och tyskt välde innan Gustav Vasa 
inrättade fem kungsgårdar, bland andra Rälla gård och införde åtminstone 
tillfällig ordning på ön. Sjukdomar som digerdöden och mässling har vid 
flera tillfällen kraftigt reducerat befolkningen. Under hela medeltiden var 
Öland ett eget lagmansdöme och betraktades om ett eget land. I mitten på 
1600-talet införlivades det med Kalmars landshövdingedöme. Öland var 
därtill indelat i elva härader som hade eget tingslag. I början av 1800-talet 
var Öland även ett eget län. Vissa av de elva häraderna har ända in på 
1900-talet levt kvar i kommunform innan kommunsammanslagningen på 
70-talet resulterade i Borgholm och Mörbylånga kommun. Det pågår idag 
diskussioner och utredningar om möjligheterna att låta Öland utgöra en 
kommun.

Stora Rör
Namnet Stora Rör kan antingen betyda den stora stenudden eller den stora 
rågången mellan Ölands södra och norra mot enligt boken Sällsamheter 
på Öland av Christer Topelius. En annan version av namnet är efter ett 
sägenomspunnet bronsåldersröse som sägs ha funnits ute på udden. 
Kalmarsund är som allra smalast just mellan Stora Rör och Revsudden på 
fastlandet. Den smala passagen har människor i alla tider begagnat sig av när 
de skulle ta sig mellan ön och fastlandet. 1807 lades den viktiga postgången 
här istället för mellan Färjestaden och Kalmar. Gården Stora Rev blev då 
ett posthemman och postkontoret flyttades från Borgholm. Ända fram till 
1880 gick posten från fastlandet den här vägen, tills ångaren Öland började 
angöra olika Ölandshamnar. Under besvärliga vinterförhållanden användes 
dock in på 1900-talet vägen över Stora Rör.
Med utbyggnaden av hamnen runt 1900 med muddring, pirar, kajplatser 
och regelbunden ångbåtstrafik kom även turisterna vid förra sekelskiftet. 
Den nya hamnen innebar att handeln vid Högsrums kyrka flyttades 
till hamnen i Stora Rör. Vid sidan av gästgiveri, väderkvarnar och 
handelshus för spannmål byggdes söder om hamnen en rad sommarvillor i 

  

LAGSTIFTNING

Plan- och bygglagen (PBL) föreskriver i 1 kap följande: 
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den 
enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark 
och vatten.
3 § Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas 
och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Miljöbalken (MB) föreskriver i 3 kap följande:
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning. 

Motsvarande bestämmelser finns i PBL 2 kap 1 §. PBL och MB reglerar i 
övrigt hur all planläggning och markanvändning skall ske och vilka hänsyn 
som skall iakttagas.
Bestämmelser om översiktsplanering finns i 4 kap PBL.
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sekelskiftesstil. Stora Rör blev Ölands andra semesterort efter Borgholm. 
Från pensionat och gästgiverier började sedan fritidsbebyggelse att sprida 
sig. Sommarstugorna var från början belägna i hamnen och pensionatens 
omedelbara närhet. De första sommarstugeområdena på Öland formades 
under 1940-talet, till exempel Lökenäs och Stora Rör. 
När Ölandsbron invigdes 1972 upphörde all reguljär trafik med färjor över 
sundet. Hamnen i Stora Rör miste då delar av sin funktion men har sedan 
dess alltmer inriktats på den säsongsbundna småbåtstrafiken. Borgholms 
kommun påbörjade 2007 en upprustninag av hamnen.
Efter att bron ökade tillgängligheten till Öland har turismen och 
fritidsboendet på ön ökat i stor omfattning. Fritidsboendet har stått för den 
största tillväxten i Stora Rör. Utbyggnaden har skett i liten skala, både som 
etapper i mindre områden och på enskilda spridda tomter. Nässjö kommun 
äger en större fastighet i Stora Rör på södra sidan om kommungränsen. 
Här har under många år bedrivits barnkoloni vid havet. Funktionen finns 
fortfarande men har numera en annan inriktning.
De senaste årens högkonjunktur har inneburit en hel del ny- om- och 
tillbyggnation i Stora Rör. Planmässigt så sker en revidering av en större 
detaljplan centralt i Stora Rör.

Rälla
Enligt boken Sällsamheter på Öland av Christer Topelius betyder Rälla på 
öländska vattenränna, den som leder vattnet från brunnens vippstång till 
ladugårdens stenho.

Gustav Vasa inrättade på Öland fem stycken kungsgårdar varav Rälla gård 
var en av dem. Syftet med kungsgårdarna var att de skulle tjäna dels som 
mönstergårdar för traktens bönder och dels som gårdar för djuravel för 
hovets räkning. 
Under 1700-talet var Rälla gård bostad för öns lantjägmästare som hade 
uppgiften att bevaka djurgårdsinrättningen. För detta fick han utstå 
mycket förbittring från de ölänningarna som inte uppskattade överhetens 
restrektioner.
Rälla som samhälle har vuxit fram under främst 1900-talet. Den gamla 
skolan ligger vid affären som också är samhällets centrum. På 80-talet fick 
samhället en nystart med ett bostadsområde, en ny skola och idrottshall.  
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Naturmiljö
Uppgifter och fakta om naturmiljön har om inget annat anges tagits från 
Länsstyrelsen i Kalmars läns bok Natur och Kultur på Öland.

Berg och Jord
Öland skiljer sig, i likhet med Gotland från det svenska fastlandet. 
Kalkbergrunden är den viktigaste orsaken och har gett förutsättningar 
för den rika floran av orkidéer och andra kalkgynnade arter, sällsynta 
naturtyper som sjömarker, alvar och raukområden, men även stenindustrier 
och ett odlingslandskap med få motsvarigheter i världen. Den öländska 
kalkstenen är avsatt under ordovicium, medan den Gotländska bildades 
tidigare under silur. Denna skillnad gör att fossilsammansättningen delvis 
är olika, men den påverkar även dagens växt- och djurliv.
Mellan Köpingsvik i norr och Färjestaden i söder, med undantag av den östra 

och västra kustslätten karaktäriseras jorden av ett tjockare moränlager. På 
vissa platser kan detta uppgå till fem meter. Andra jordarter förekommer, 
främst sediment och isälvsmaterial, men moränjordarna är vanligast. Detta 
område, ofta benämnt Algutsrums-Högsrums moränområde, har också 
större frekvens av våtmarker än övriga Öland, med undantag för Stora 
Alvaret. Moränjorden innehåller alla kornstorleksklasser, från de minsta 
lerpartiklarna till stora block. Moränen på Öland, i folkmun benämnd 
”jetter” har olika kornstorlekssammansättning.

Vid landhöjningen efter den senaste istiden reste sig Öland sakta men 
säkert ur vattnet och området kring öns högsta punkt vid Bårby utgjorde 
ett litet skär någon gång för drygt 12 500 år sedan. Landytan tilltog snabbt 
och några århundraden senare var området kring Västra landborgen på 
södra och mellersta Öland en cirka 50 kilometer långsträckt ö. Krönvallen, 
västra landborgsvallen, som sträcker sig från Böda i norr till Ottenby i 
söder byggdes successivt upp innanför landborgskanten. Den är uppbyggd 
av kantiga kalkstenar, som brutits loss från den underliggande berggrunden. 
När den bildats är inte helt klarlagt, men att den inte har tillkommit under 
ett och samma skede är helt säkert. Andra delar har bildats när vattenytan 
legat högre och därmed uppkommit med vattenströmmar. Vissa delar av 
krönvallen har troligen bildats av vågor när vattenytan låg lägre. Ofta 
utgör den ett mycket framträdande drag i landskapet. Man kan tydligt se 
den utmed väg 136 i exempelvis trakten av Strandtorp.

Klimat och väder 
Tillsammans med de geologiska förutsättningarna har klimatet en stor 
betydelse för Öland. Södra Skandinavien har ett maritimt klimat med milda 
vintrar och svala somrar. Östersjön har en stark påverkan på klimatet på 
Öland. Det uppvärmda vattnet fungera på vintrarna som en värmereservoar 
och ger ett milt vinterklimat. På vår och sommar däremot hinner inte vattnet 
värmas upp lika fort som landmassorna och fungerar då avkylande vilket 
ger en sval och sen vår.

Öland är känd för sina många soltimmar i turistsammanhang och även 
nederbördsmässigt är Öland en av de torraste platserna i landet. Som 
jämförelse kan nämnas att Öland får ungefär hälften så mycket nederbörd 

Morän

Berg

Isälvsmaterial

Sten,	grus,	sand

Silt,	lerig	silt
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som det småländska höglandet. Detta beror i hög grad på att Sverige 
oftast har västliga vindar vilket gör att regnvädren från Atlanten fastnar på 
höglandet i Småland. 

Vinden på Öland är ofta hård över det flacka landskapet, något som 
människan i genrationer tagit tillvara i form av vindkraft, från väderkvarnar 
till dagens gigantiska vindkraftverk. Vindförhållandena kan vintertid skapa 
något som på Öland kallas fåk, kraftiga och svåra snödrev, vilket i den 
flacka terrängen kan orsaka enorma drivor med hårt packad snö som kan 
göra vägarna oframkomliga under flera dagar.

Växter och djur
Öland är i förhållande till sin storlek Sveriges artrikaste landskap. Floran och 
faunan präglas av det varma, torra klimatet, den stora kalkrikedomen och 
odlingslandskapet. Alvaren, sjömarkerna, slåtterängarna, ädellövskogen, 
kalktallskogen och hässlena är miljöer typiska för ön och bidrar med 
en imponerande artrikedom. De flesta däggdjursarter som finns på det 
småländska fastlandet intill Kalmarsund förekommer även på Öland. 
Däggdjursfaunan på Öland är artrikare än den på Gotland, vilket kan 
förklaras av avståndet till fastlandet. 

Ölands landskapsvapen utgörs av en kronhjort bärande halsband. Detta 
tolkas som tecken på tamdjur, men det kan lika väl vara en heraldisk 
förväxling mellan kron- och dovhjort. 

Östersjön 
Östersjön är världen största bräckvattensamling och salthalten runt Öland 
är cirka sju promille. Som jämförelse är salthalten i Kattegatt cirka 30 
promille. Det bräckta vattnet och havets ringa ålder, cirka 7000 år, gör 
att floran och faunan i Östersjön är begränsad, arterna här blir mindre till 
storleken och mer känsliga än samma varelser i sin hemmiljö. Länsstyrelsen 
i Kalmar län beskriver i Natur och Kultur på Öland (2001) hur den 
viktigaste arten i Östersjön, blåstången, numera nästan helt försvunnit. 
Från att för femtio år sedan ha bildat stora undervattenskogar i Östersjön 
är den nu relativt sällsynt och ersatt av algbälten. Övergödning av havet 
är en förklaring, vilket lett till syrefattiga miljöer och en ökad tillväxt av 

skadedjur som äter upp tången. Samtidigt har det de senaste decennierna 
varit ytterst få tillfällen då friskt, syrerikt vatten från Kattegatt har strömmat 
in i Östersjön.

Kusten längs Öland i Kalmarsund ändrar karaktär vid Stora Rör. Söder 
om Stora Rör är de flesta stränder långgrunda med vass, ålgräs och nate 
som dominerande vegetation. Norr om Stora Rör är stranden relativt 
brant stupande, pålagrad av morän med fintrådiga alger och förr en tät 
blåstångsvegetation. 
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Riksintressen och andra skydd
Planområdet innefattas av bestämmelserna i 4 kap 1, 2 och 3 §§ miljöbalken. 
Dessa bestämmelser omfattar hela Öland, som är av riksintresse på grund 
av sina samlade natur- och kulturvärden. Exploatering och andra ingrepp i 
miljön får inte påtagligt skada dessa helhetsvärden.

Stränder och strandskydd 
Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det 
skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land 
som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Strandskyddet 
regleras i 7 kap 13-18 §§ miljöbalken.
I Sverige gäller generellt strandskydd på 100 meter vid alla sjöar och 
vattendrag oavsett storlek. På Öland och på alla skärgårdsöar gäller 300 
m strandskydd.

Områden som är detaljplanelagda och områden med naturreservat visas 
inte på kartan. Strandskyddet för dessa områden måste utredas i varje 
särskilt fall och kan vara helt eller delvis upphävt.

Riksintresse för naturvården
Endast mindre delar av riksintresse för naturvården sträcker sig in i 
planområdets östra delar. Inga Natura 2000 -områden eller naturreservat 
finns i planområdet. Nedanför isavlagringsbranten i Rällaskogen finns 
några biotopskyddade områden.
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Kommunikationer 
Mer information om vägar, gator, trafiksäkerhet mm finns under analysen 
av trafiknätet.

Vägar 
Genom planområdet går Ölands viktigaste transportled, länsväg 136. 
Vägen går öster om Stora Rör och väster om Rälla. Vägen är oftast 9 meter 
bred med ett körfält i varje riktning samt väggren. Väggrenen används 
för cyklister och gående. Det finns åtta bussfickor, fyra i varje riktning, 
längs väg 136 genom planområdet. Ett övergångsställe finns vid affären 
i Rälla. Staten genom Vägverket är väghållare för vägen. Väg 136 leder 
så gott som all trafik mellan Ölandsbron och norra Öland, vilket gör det 
viktigt med framkomligheten, men på grund av många enskilda utfarter är 
sträckningen genom planområdet ganska trafikfarlig. Vägverket har även 
kvar Stora Rörsvägen (nr 296) i sin regi då den tidigare var förbindelsen ner 
till färjelägret. Diskussioner pågår mellan Vägverket, Borgholms kommun 
och boende om att överföra ansvaret för del av Stora Rörsvägen till en 
gemensamhetsanläggning. Lokalgator i planområdet sköts som regel av 
vägföreningar då kommunerna inte är huvudmän för detaljplanerna.
Rönnerumsvägen går österut från 136 till Rönnerums radby för att sedan 
ansluta till Högsrumsvägen vid Högsrums kyrka. Högsrumsvägen kommer 
ut på väg 136 vid affären i Rälla.

Färjor och båttrafik 
Det går inte längre några färjor från Stora Rör utan hamnen är idag en 
fritidshamn med möjligheter för fiske. Gästhamnen har 10-15 platser. En 
upprustning av hamnen i Stora Rör påbörjades under hösten 2007.

Gång- och cykeltrafik 
Cykeltrafiken i planområdet är hänvisad att röra sig på bilgator och 
längs vägar. Under sommarperioden är det många som tar sig med cykel 
längs väg 136. Vägverket har i sin förstudie för väg 136 föreslagit en 
sammanhängande gång- och cykelväg från Färjestaden till Borgholm. 
Någon tidplan för denna är ännu inte fastlagd. Inom planområdet finns 
behov av säkrare passager till busshållplatser och mellan orterna.
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Kollektivtrafik 
Kalmar Länstrafik trafikerar Öland med flera busslinjer. Bussarna trafikerar 
i huvudsak väg 136, men några turer går ner till Stora Rör och vänder i 
hamnen. I samband med detaljplanearbetet för området vid tennisbanorna 
har Borgholms kommun tittat på olika lösningar som möjliggör för bussarna 
att istället för att gå ända ner till hamnen kunna svänga och köra över Isgärde. 
Att flytta busshållplatserna från den branta lutningen i Stora Rörsvägen till 
Isgärdevägen skulle innebära en större trafiksäkerhet. Busshållplatserna 
används av många både sommar och vintertid. Många skolungdomar 
åker med buss härifrån till både Borgholm och Kalmar. Trafiksäkerheten 
runt dessa busshållplatser på väg 136 är undermålig främst med tanke på 
anslutningsmöjligheter i form av gång- och cykelvägar.
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
En av de viktigaste faktorerna för liv är tillgången till vatten och markens 
förmåga att magasinera vattnet. Ölands stora områden med torra, tunna 
jordlager gör att en stor del av den nederbörd som kommer under somrarna 
avdunstar innan marken hinner ta upp den. 

I alla planeringssammanhang på Öland är vattnet en central fråga. Under 
1900-talets andra hälft ökade behovet av rent vatten kraftigt. Under de 
torra somrarna mångdubblades Ölands befolkning av turismen. De 
enskilda vattenkällorna som brunnar och täkter hade ofta undermåligt 
vatten och detta tvingade fram en snabb utbyggnad av det allmänna 
vattenledningsnätet. Oron för vattenförsörjningen gjorde att ett bolag 
skapades för vattenöverföring från fastlandet. Det har aldrig behövts, men 
i Ölandsbron förbereddes för att i framtiden dra en transportled för vatten, 
genom fästen för ledningar. 

Ölandskommunerna arbetar nu gemensamt med en vattenförsörjning där 
kommunerna ska kunna utnyttja de vattentäktmöjligheter som finns på ön. 
En utbyggnad av våtmarker för att stoppa avrinningen till Östersjön är ett 
exempel. 

På ett fåtal platser på Öland finns mäktiga strandbildningar i isälvsav-
lagringar med stor magasineringskapacitet. Ett av dem är avlagringarna 
i Stora Rör och Rällafältet. Dessa områden är mycket viktiga för 
vattenförsörjningen och måste skyddas mot allt som kan skada grund-
vattnet. Området är utlagt som ett vattenskyddsområde.

Sedan 1 januari, 2003 ansvarar Borgholm Energi AB för allmänt  
vatten och avlopp i Borgholms kommun. Borgholm Energi har tre 
vattenverk: Köpingsvik, Löttorp och Byxelkrok. Under sommarperioden 
förstärks produktionen med anläggningar i Böda och Rälla, som 
övrig tid av året är reservanläggningar. Från Köpingsviks vattenverk 
distribueras vatten till abonnenter i Borgholm, Köpingsvik, Rälla, 
Stora Rör, Glömminge och östra sidan från Runsten i söder till 

20

Privatdesignad 
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Föra i norr, vilket är cirka 75 procent av bolagets abonnenter. 
I samtliga vattenverk används grundvatten. Vattentäkterna omges 
av vattenskyddsområden med regler för hur till exempel oljor och 
bekämpningsmedel får användas. Detta för att skydda vattnet från 
föroreningar.

Avloppsvattnet från Halltorp, Rälla och Stora Rör pumpas till reningsverket 
i Färjestaden i Mörbylånga kommun. Avloppsverket i Färjestaden är under 
utbyggnad för att öka kapaciteten och därmed klara utbyggnader i såväl 
Mörbylånga som Borgholms kommun.
 
Till skillnad från stora delar av Öland finns det inom planområdet inte 
några större problem med enskilda avlopp. De enskilda avloppen är få och 
det allmänna nätet relativt välutbyggt.

Avfall 
Borgholm Energi ansvarar på Borgholm kommuns uppdrag för 
att hushållsavfall från hushåll och verksamheter samlas in och tas 
omhand. Hämtning av hushållsavfall, latrin och slamtömning sker 
via anlitad entreprenör. Sophämtningen är inte samordnad mellan 
kommunerna, vilket har lett till mindre irritationer och förvirring 
i Stora Rör, som ligger inom båda kommuner med sophämtning 
olika dagar för grannar på olika sidor om kommungränsen. 
 
För renhållning vid badstränder, parkeringsplatser och liknande ansvarar 
olika aktörer beroende på var det är. Borgholm Energi ansvarar huvud-

Miljö- och riskfaktorer 

Radon      
Öland har generellt låga radonhalter med tanke på bergrunden av kalksten. 
I Borgholms Översiktsplan 2002 anges att det finns en risk för förhöjda 
radonhalter i marken utmed västra landborgskanten på grund av den 
alunskiffer som kommer i dagen på vissa ställen längs kanten där kalkstenen 
har knäckts. Eftersom landborgskanten går genom planområdet mellan 
Stora Rör och Rälla kan det vara aktuellt att i vid framtida byggnation i 
området göra mätningar på enskilda tomter för att fastställa radonhalterna. 
Skulle marken visa sig vara av normalrisk med avseende på radonföre-
komst bör radonskyddat byggande tillämpas.

Högspänningsledning
Överföringen av el till och från Öland sker från Revsudden norr om Kalmar 
till Linsänkan i Stora Rör. Upp till ställverket öster om väg 136 går en 
högspänningsledning på 130 KV. Delningen gör kraftledningar på 50 KV 
mot norra och södra Öland.

Farligt gods 
Väg 136 är utpekad som primär transportled för farligt gods. Strax söder om 
Glömminge finns en rekommenderad parkeringsplats för risktransporter. 
På vägen transporteras 1000 - 10 000 ton farligt gods årligen, vilket enligt 
rapporten Mätningar av trafikflödet av transporter av farligt gods på väg 
under ett kvartal 1994 & 1998, Räddningsverket, är lägsta redovisade 
klassen. Ca 80% av dessa utgörs av  transporter av petroleumprodukter. 
Siffrorna är gamla men det finns ingen anledning att tro att andelen 
farligt gods och tung trafik på väg 136 genom planområdet har minskat. 
Sommaren 2007 lades bensinstationen i Rälla ned, vilket har minskat den 
direkta hanteringen i planområdet.

Markföroreningar 
Rälla och Stora Rör har ingen industriell historia, varför sådana 
markföroreninger inte är kända eller troliga i området. Det finns två 
nedlagda deponier, en norr om Rälla och en sydost om Stora Rör.
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sakligen för renhållningen inom 
Borgholms tätort samt vid några 
badplatser. Parkeringsplatser längs 
det allmänna vägnätet är Vägverket 
ansvarigt för. I övrigt är det ofta lokala 
föreningar och samfälligheter som 
ansvarar för skötsel och renhållning 
vid badstränder, parkeringsplatser 
och liknande. Stora Rörs hamn sköts 
av en båtklubb.
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Buller 
Den främsta bullerkällan i planområdet är väg 136 och fastigheterna utmed 
vägen är framförallt sommartid bullerstörda.

Övrigt 
Jordbruk & djurhållning 
Planområdet ligger i en jordbruksbygd med aktivt lantbruk. I Isgärde 
i söder, Rönnerum och Högsrum i öster och Vipetorp och Mossberga i 
norr finns verksamma jordbruk. Inom planområdet bedrivs skogsbruk i 
Rällaskogen och Rälla Tall. Djurhållning med såväl nötkreatur som hästar 
finns på flera håll i planområdet.

Djurhållning nära bostäder kan skapa problem för de boende med bland 
annat lukt, flugor och allergener. Djurhållaren kan också bli lidande om 
Miljö- och Byggnadsnämnden tvingas besluta om speciella restriktioner 
för hur djurhållningen får ske för att inte störa de boende mer än upp till vad 
som kan anses vara en acceptabel gräns. Därför är det mycket viktigt med 
tillräckligt stora skyddsavstånd vid etablering av djurhållning i närheten 
av bostäder.

Det kan vara svårt att veta hur stort ett skyddsavstånd behöver vara. 

Länsstyrelsen i Skåne har fördjupat sig i ämnet ”hästhållning och 
skyddsavstånd” och kommit fram till att antalet hästar liksom förhärskande 
vindriktning och eventuella avskärmande vegetationsridåer och byggnader 
har mycket stor betydelse. Likaså är ofta behovet av skyddsavstånd olika 
stort till olika delar av verksamheten. Större skyddsavstånd behövs 
generellt sett till stall och gödselhantering än till betesmarker. Som 
riktvärde anger länsstyrelsen att det alltid bör vara ett skyddsavstånd till 
boende på minst 100 meter från stall och gödselhantering samt på minst 
50 meter från område där hästar vistas. Om verksamheten håller fler än tio 
hästar rekommenderas större skyddsavstånd.

Friluftsliv, rekreation och turism 
Det största enskilda turistmålet i och i närheten av planområdet är Ekerums 
camping och Ekerums golfanläggning norr om Rälla. I övrigt är Stora Rörs 
hamn och Rällaskogen populära besöksmål. Idrottslivet på orterna är aktivt 
med en båtklubb, simklubb, tennisklubb och idrottsförening.

Ekerums
camping

RÄLLASKOGEN

Ekerums
golfanläggning

Idrottshall
Idrottsplats

Båtklubb
Simklubb

Tennis-
banor

HALLTORPS 
HAGE

Öländsk jordbruk i Glömminge socken våren 2007
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplaner
Eftersom planområdet berör såväl Borgholms som Mörbylångas kommun 
berörs området av två kommunövergripande översiktsplaner. De utgör 
ett värdefullt bakgrundsmaterial där ställningstagandena bygger på redan 
utförda analyser och genomgångar. Sammantaget finns det inte några 
egentliga motsättningar mellan översiktsplanerna utan kommunerna har 
ganska likartade ambitioner för Stora Rör

Borgholm - Översiktsplan 2002
Borgholms kommuns översiktsplan är från 2002 och är indelad i delar om 
allmänna intressen, riksintressen och en sockenvis redovisning. Rälla och 
Stora Rör ligger i Högsrums socken och i Översiktsplan 2002 anges att en 
mer detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenanvändningen 
för Rälla tätort kommer redovisas genom en fördjupad översiktsplan.
I översiktsplanen anges fem områden i kommunen som bör få en mer 
detaljerad redovisning i form av en fördjupning av översiktsplanen. Tyvärr 
sköts arbetet upp och den första fördjupningen för Löttorp vann laga kraft 
först i början på 2008.

I Översiktsplan 2002 anges att bebyggelseutvecklingen i Rälla bör ske 
mellan väg 966 (Rällavägen) och Rönnerumsvägen på östra sidan om 
väg 136. Översiktsplanen poängterar att trafiksäkerheten och trafikflödet 
längs väg 136 måste förbättras. Översiktsplanen säger inget konkret om 
den framtida utvecklingen i Stora Rör. Det noteras att önskemål finns från 
Ölands Turist AB om en separat gång- och cykelväg mellan Färjestaden 
och Borgholm.

I de övergripande målen för bebyggelseutveckling under kapitlet Allmänna 
intressen i Översiktsplanen anger Borgholms kommun att ny byggnation så 
långt som det är möjligt ska ske på ett ekologiskt hållbart sätt. Traditionell 
öländsk byggnadstradition ska vägas in vid all ny- till- och ombyggnad. 
Vidare vill kommunen att förutsättningar skapas så att människor ska vilja 
och kunna bo kvar. Kommunen är positiv till att fritidshus omvandlas till 
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permanentbostäder. Kommunen bedömer det som att den kommunala 
servicen endast påverkas i begränsad omfattning då permanentboendet 
redan är utspritt över hela kommunen.

Mellankommunala frågor berörs endast kortfattat som redovisning av 
samarbetsområden i Översiktsplan 2002 och det finns inte med några 
förslag till förändring.

Mörbylånga ÖP 2007
Mörbylångas kommuntäckande översiktsplan antogs och vann laga 
kraft i början på sommaren 2007. Den är därmed betydligt mer aktuell 
än Borgholms översiktsplan. Planerna påminner om varandra, med 
en redovisning av allmänna mål och därefter delområden i detalj. 
Översiktsplanen för Mörbylånga är mer konkret med fler uttalade 
ställningstagande än Borgholms. De avsnitt som främst har betydelse för 
planarbetet i Stora Rör är redovisningen för delområde Stora Rör - Isgärde, 
de mellankommunala intressena och kommunala intresseområden.

I redovisningen för delområde Stora Rör - Isgärde fastslår översiktsplanen 
att ny bebyggelse i första hand bör ske som förtätning i Linsänkan söder 
om Stora Rör med hänsyn till utbyggda vatten- och avloppssystem och 
vägar. Vidare poängterar översiktsplanen att utbyggnad av en gång- och 
cykelväg mellan Färjestaden och Borgholm ska beaktas. Föreslagna 
utbyggnadsområden och stråk för gång- och cykeltrafik redovisas på 
karta.

I de mer generella ställningstagandena för bebyggelse i kommunen anger 
Översiktsplan 2007 att inom befintliga och nya bebyggelseområden ska 
utvecklingen av den bebyggda miljön prioriteras.

För de områden som föreslagits för bebyggelse har kommunen vägt in 
olika faktorer som närhet till natur/grönområden, skola/barnomsorg, 
kollektivtrafik, vägnätet, kommersiell service, strand-/vattennära lägen, 
fritidsaktiviteter, goda vatten- och avloppsförutsättningar, möjlighet till 
anslutning fjärrvärme, låg risk för buller och andra miljöstörningar och 
möjlighet till anslutning till befintliga gång- och cykelvägar.
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Översiktsplan 2007 säger att kommunen aktivt ska verka för främjandet 
av såväl byggnadsvård, hänsyn till befintlig bebyggelse som modern, god 
arkitektur med utgångspunkt i öländsk byggnadstradition samt beakta 
tillgängligheten. Inom bebyggelseområden är det prioriterat att bevara och 
utveckla befintligt nyttjande om det inte är begränsande eller störande för 
annan verksamhet. Bebyggda områdens karaktär och värden ska utgöra en 
primär grund vid alla förändringar. Kommunen vill verka för en levande 
bebyggelse genom att i största möjliga utsträckning ge möjlighet till 
blandade verksamheter inom bebyggelseområden. 

I avsnittet för mellankommunala intressen finns flera olika ställningstaganden 
som har betydelse för planområdet. Väg 136: s roll som livsnerv på Öland 
och därmed vikten av att den är framkomlig och säker poängteras. Säkra 
gång- och cykelvägar, vandringsleder och ridstigar är av gemensamt 
intresse för kommunerna och de ska tillsammans arbeta för att knyta 
samman vägar. Utveckling av nuvarande samarbete kring vattenförsörjning 
och avloppshantering med Borgholms kommun prioriteras.

Vision 2015
På slutet av 1990-talet och runt millennieskiftet gjorde Ölandskommunerna 
en gemensam målsammanställning, ”Vision 2015”. Tanken var att detta 
dokument skulle ligga till grund och utgöra en första del i kommunernas 
översiktsplanearbete. Vision 2015 är ett politiskt dokument som behandlar 
många olika delar i kommunerna, från demokrati och näringsliv till 
kommunikationer, service och bebyggelseutveckling. Målen som satts 
upp är övergripande och inte särskilt konkreta, men ger en riktning i 
kommunernas fortsatta arbete och en bild av önskad utveckling. De mål som 
berör planarbetet är framförallt de som behandlar bebyggelseutveckling, 
kommunikationer och natur- och kulturmiljö. Ställningstagandena som 
görs i Vision 2015 känns igen i de efterföljande översiktsplanerna och 
behöver därför inte redovisas på nytt. 

Förstudie för väg 136, delen Algutsrum - 
Borgholm
Vägverket arbetar med en förstudie för väg 136, sträckan Algutsrum – 
Borgholm. Syftet med förstudien är enligt Vägverket att belysa befintliga 
förhållanden ur flera perspektiv, beskriva trafikproblemen som finns längs 
aktuell sträcka, försöka göra en indelning i karaktäristiska vägavsnitt samt 
ge olika förslag till hur problemen kan lösas.

Förstudien ska, baserat på beskrivning av befintliga förhållanden och 
problemanalys, ge förslag på olika tänkbara åtgärder som tillsammans 
bidrar till att lösa de faktiska problemen.

I förstudien konstaterar Vägverket att om dimensionering av vägen ska följa 
Vägverkets föreskrifter med hänsyn till sommartrafik, krävs utbyggnad till 
motorväg på hela sträckan mellan Ölandsbron och Borgholm. Detta skulle 
innebära enorma markintrång i det värdefulla och känsliga landskapet då 
denna väg inte ryms inom det vägområde som väg 136 utgör idag. En 
motorväg kräver en knappt 30 meter bred korridor och kostar ca 30 Mkr/
km, dvs ca 800 Mkr för hela sträckan. Utbyggnad till motorväg kan inte 
motiveras av några månaders hög trafik. En sådan åtgärd skulle påverka 
landskapets karaktär på ett sådant sätt att just de värden som är basen 
för turismen i form av småskalighet och bevarade kulturmiljöer skulle 
försvinna. Ett mera realistiskt alternativ anser Vägverket i förstudien kan 
vara utbyggnad av 2+1 väg.
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Vägverket har sedan slutet av 1990-talet arbetat med s.k. 2+1 
vägar med mitträcke. Detta innebär att ca. 13 meter breda vä-
gar omfördelas så att trafikanterna omväxlande får ett eller två 
körfält som är åtskilda med ett räcke av stålvajertyp. Åtgärden 
är väldigt kostnadseffektiv jämfört med ombyggnad av vägar på 
traditionellt sätt, går snabbt att utföra samt medför en kraftigt 
ökad trafiksäkerhet. Vägverket har även beslutat att arbeta med 
mitträcken på smalare vägar för att även här öka trafiksäkerhe-
ten. Dessa smalare vägar kräver dock att nya omkörningsmöj-
ligheter skapas, dock inte lika tätt som på 2+1 vägar, men på ca 
20% av sträckan.

Källa: Vägverket
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I avsnittet om möjliga åtgärder redovisar Vägverket i förstudien en rad 
olika lösningar för att minska problemen på väg 136. En första lösning 
som diskuteras är trafikstyrning, framförallt av trafik på väg 136 till väg 
925 längs östra Öland. Säsongsvariationen på väg 925 är i förhållande till 
väg 136 ytterst liten. Vägverket anser därför att det finns anledning att 
studera om en del av turisttrafiken kan styras till väg 925 för att på så sätt 
avlasta väg 136. Det skulle innebära ett behov av ökad skyltning för att 
tydliggöra för turisttrafiken vilken väg som bör väljas. Ett alternativ är 
användning av VMS (Variabel Meddelande Skylt) som informerar bilisten 
om köer och låg framkomlighet och föreslår andra vägval.

Vägverket konstaterar att problemen med låg framkomlighet under 
sommaren bland annat är en konsekvens av de många händelserna utmed 
väg 136 i kombination med höga trafikmängder. Genom att åtgärda ett antal 
punkter och korsningar på sträckan kan antalet ”flaskhalsar” reduceras. 
Med generösa vänstersvängfält vid de större turistattraktionerna undviks 
köbildning som stör trafikströmmarna.

Behovet av att reducera antalet direktutfarter är stort. Utfarterna utgör 
problem för framkomlighet och trafiksäkerhet. Genom att leda om 
trafiken på befintliga lokalgator och komplettera med nybyggnation kan 
trafiken från bebyggelse utmed vägen koncentreras till ett fåtal utvalda 
punkter. Detsamma gäller gång- och cykelpassager som koncentreras till 
ett antal utvalda trafiksäkrade korsningspunkter för att samla gång- och 
cykeltrafiken.

Vägverket redovisar därefter en plan för åtgärder längs väg 136 genom 
indelning i delsträckor. Stora Rör och Rälla berörs av delsträckorna D och 
E. För delsträcka D, Glömminge – Stora Rör, föreslår Vägverket att vägen 
breddas till ca 13 meter, indelas i 2+1 körfält och fördes med mitträcke. 
Breddningen föreslås huvudsakligen ske åt öster. 

För delsträcka E, Stora Rör, norra Rälla föreslår Vägverket 1+1 väg med 
om möjlig mittseparering med räcke. Direktutfarter samlas om möjligt via 
parallella lokalgator till färre och säkrare utfarter.

I förstudien belyser Vägverket även upp gång- och cykelförbindelserna 
längs hela sträckan Färjestaden – Borgholm och visar på möjliga dragningar 
för att få ett sammanhållande stråk. Mellan Glämminge och Rälla, förbi 
Stora Rör föreslår Vägverket att befintliga vägar och stigar används för 
att leda gång- och cykeltrafiken, delvis genom blandtrafik. Här anser 
Vägverket att trafiktempot är lågt, det är relativt lite trafik och gång- och 
cykelvägen kan på en längre sträcka klättra upp för landborgen, dvs genom 
att ta ut stigningen på en längre sträcka behöver lutningen inte bli alltför 
stor. Kommunledningen i Borgholms kommun anser dock att det är längs 
väg 136 som målpunkterna i stor utsträckning finns och att det istället bör 
satsas på en gång- och cykelväg längs väg 136. 

Andra regionala, kommunala och lokala 
föresatser
Av de båda kommunerna är det helt klart Borgholm som har störst intresse 
i området. Stora Rör är en utkant för Mörbylånga kommun, medan det 
för Borgholm är den ort som ligger närmast Kalmar. I Kalmar sker för 
närvarande en stor expansion på arbetsmarknaden med flera stora satsningar 
som till exempel IKEA och det kinesiska projektet Fanerdun. Det innebär 
nya arbetsmöjligheter och Kalmar upplever en relativt stor inflyttning. 
Bostadsmarknaden i Kalmar kan inte helt klara av trycket och Kalmar 
kommun har därför genom regionförbundet vänt sig till kranskommunerna 
med önskan på fler bostadsområden på lämpligt pendelavstånd till Kalmar. 
I Mörbylånga har satsningar framförallt skett i Färjestaden. Borgholms 
kommun köpte nyligen in ett större markområde i Stora Rör, tänkt som ett 
nytt bostadsområde för bland andra pendlare till Kalmar. Planberedskapen 
var dessvärre låg och än har ingen planering av markområdet skett.

De båda Ölandskommunerna har under en längre tid haft en diskussion om 
en gemensam satsning på en idrottshall på Öland. Öns långsmala geografi 
gör det dock viktigt att hitta ett bra läge som båda kommunerna kan vara 
nöjda med. Rälla, Stora Rör och Glömminge har diskuterats eftersom det 
är de orterna som ligger närmast kommungränsen och relativt centralt på 
ön.
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Borgholms kommunledning anser att kommunen har en brist på 
industrimark att erbjuda företagare som söker sig till kommunen. Med 
industrimark avses då mark för lättare industri med begränsad störning. 
Rälla och delar av Stora Rör kan vara intressant med tanke på läget relativt 
nära Kalmar och vid väg 136.

Möte i Rälla skola juli 2007
I juli 2007 annonserade Borgholms kommun om ett möte för boende i Rälla 
och Stora Rör för att diskutera orternas framtid och låta folk komma med 
idéer. Mötet hölls i Rälla skola och det blev en mycket stor uppslutning. 
Uppskattningsvis deltog ett hundratal personer och vid en enkel förfrågan 
med handuppräckning visade sig en övervägande majoritet höra till Stora 
Rör och ungefär lika många vara fritidsboende. Det som folk hade störst 
behov att diskutera var trafikfrågor som gång- och cykelvägar längs väg 
136 och Stora Rörsvägen. Även utfarterna mot 136:an diskuterades och 
då framförallt de större vid affären i Rälla och vägen ner till Stora Rör. 
Hamnen i Stora Rör diskuterades, Borgholms kommun kommer under 
hösten 2007 att påbörja renoveringen av pirerna, men även den långsiktiga 
användningen och skötseln togs upp.

Utveckling på Ekerum
En knapp kilometer norr om affären i Rälla ligger Ekerums gård. Gården 
var liksom Rälla gård en av Ölands kungsgårdar, men är idag centrum 
för en stor golfanläggning. Golfanläggningen med gården samt delar av 
Rällaskogen och Halltorps golfbana köptes under 2007 av ägarna till 
sportkedjan Stadium. De har nu tillsammans med företaget Holiday Club 
presenterat planer på bostäder integrerat med golfbanan som ska säljas 
som andelslägenheter. Totalt räknar företaget med ca 300 nya lägenheter 
på Ekerum. Med sin närhet till Rälla påverkar detta i allra högsta grad 
orten med tanke på ökning av trafik, servicebehov, tryck på tekniska 
system och arbetstillfällen. Borgholms kommun har påbörjat arbetet med 
ett planprogram för Ekerum. De delar av satsningen som främst berör 
planområdet är ett par bostadsområden i de södra delarna och den tillfart 
mot väg 136 som dessa behöver. En bra trafiklösning vid korsningen i 
Rälla är en förutsättning för dessa områden.

Detaljplaner och Bygglov
Många av detaljplanerna är föråldrade med små byggrätter vilket innebär 
en hel del bygglovsansökningar med avvikelse från plan. Standarden i 
byggandet och tendensen är mer och mer lyx i fritidsboendet vilket ställer 
helt andra krav på yta än vad de äldre planerna medger.
Det finns inte detaljplan för alla områden med bebyggelse i planområdet 
I Stora Rör finns det ett antal detaljplaner av varierande aktualitet. I Rälla 
har inga nya detaljplaner gjorts sedan 90-talet. Det finns flera detaljplaner 
med varierande omfattning och aktualitet.
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Inventering längs Karl XI ridväg, stranden på Ekerum.



Väg 136 sträcker sig genom planområdet. i högra 
delen av bilden skymtar affären i Rälla. April 2007
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Analyser 

Genom att analysera de förutsättningar och kända fakta som finns i ett 
område är det lättare att formulera önskade förändringar och bevarande. 
Analyserna sätter ord, kategoriserar och förenklar vilket gör det lättare att 
sen motivera förslag till förändringar, åtgärder och bevarande.

För Fördjupningen för Rälla och Stora Rör redovisas tre olika analyser 
som kompletterar varandra och täcker in de tre huvudteman som kom fram 
vid problemformuleringen för området: Natur- och Kulturvärden, Trafik 
samt Historisk struktur.

För samtliga analyser ingår i metoden en avslutande sammanfattning, 
förändringsförslag eller annan form av slutsats. Jag väljer att enbart kort 
sammanfatta för att lägga samman slutsatserna i en sammanvägd del för 
att låta de olika analyserna komplettera varandra. Denna del fungerar som 
ett planprogram för planförslaget.

De tre analyserna är:
Natur och landskapsanalys
Trafiknätsanalays
Realistisk byanalys
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Natur och landskapsanalys
Beskrivning av metoden
Metoden finns beskriven i Landskap i fokus  - utvärderingar för metoder 
av landskapsanalys av Bengt  Schibbye och Ylva  Pålstam och fokuserar 
på landskapet som natur, form och kultur. I analysen försöker man 
beskriva dessa aspekter som en helhet. Analysen koncentrerar sig som 
regel på betydelsen av obebyggda eller glest bebyggda delar av landskapet 
och beskriver sällan själva bebyggelsen. Natur- och landskapsanalysen 
är ett underlagsmaterial som kompletterar och underbygger de andra 
analyserna.

Landskapsanlysen har sin tradition inom landskapsarkitekturen och bygger 
på Kevin Lynchs metodik, men samtidigt är förståelsen för historien och 
landskapets dynamik av central betydelse. 

Natur- och landskapsanalyser kan ha olika upplägg, bland de vanligaste 
är analys av landskapskaraktär och analys av grönstruktur. Det är även de 
typer som kommer redovisas här.

Analys av landskapskaraktär behandlar först och främst de visuella 
sidorna av landskapet och redovisar följande teman: terrängformer, 
synlighet, områdestyper och speciella element. Analysen möjliggör en 
indelning i olika delområden, karaktärer som bör behandlas som enheter i 
planeringen.

I naturanalysen av grönstrukturen analyseras nätverket av stora och 
små naturpräglade områden, från privata trädgårdar och parker till stora 
natur- och kulturlandskapsområden runt bebyggelsen. Fokus ligger på att 
analysera grönstrukturens olika funktioner.
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Analys av landskapskaraktär
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Terrängformer
Terrängen i planområdet skiftar flera gånger karaktär 
och utseende. Det finns kraftigt kuperade områden 
och öppna flacka jordbruksfält. Landskapet har 
ett mycket varierande utseende och ger växlande 
intryck. Väg 136 löper längs med landborgskanten 
och landskapet väster om vägen sänker sig ner mot 
Kalmar sund. Höjdskillnaden mellan vägen och 
sundet är mellan 40 och 50 meter. Lutningen är 
inte jämn utan är på vissa ställen mycket brant för 
att jämna ut sig i platåer eller svagare sluttningar i 
andra delar.

Synlighet
Med tanke på den varierande terrängen i planområdet 
finns det platser med långa siktlinjer och andra ställen 
med låg synlighet. Längs väg 136 är siktlinjerna 
utåt begränsad av skog. Siktlinjen längs med vägen 
är däremot varierande med olika längd. I och med 
höjdskillnaderna finns det ett par platser med 
fantastiskt fin utsikt, framförallt över Kalmarsund. 
Samma höjdskillnader ger spännande svackor och 
stigar och vägar med ständigt nya siktriktningar. 
Ett exempel på detta är vägen från 136:an ner till 
Stora Rör. Denna är bitvis mycket brant och slingrar 
sig ner med en mängd vändningar. Stora Rör blir 
på detta sätt en ganska skymd ort som gömmer 

Ljungheden öppnar sig 
på västra sidan av väg 136

Utsikt över 
Rällaskogen nedanför branten

Växtligheten ramar in 
väg 136  genom hela planområdet

sig nedanför landborgskanten. Det 
är inte förrän besökaren kommer 
ner som orten öppnar sig. Rälla 
ligger mer öppet, speciellt om man 
anländer från norr eller öster. Rälla 
markerar sig tydligt vid vägen med 
affären väl synlig och det går att ana 
den större bebyggelsen bakom när 
man passerar på väg 136. 
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Naturområdena i planområdet har olika karaktär. Rällaskogen med sin 
tallvegetation har bitvis långa siktlinjer mellan höga stammar i delarna med 
äldre skog, medan de relativt nyplanterade delarna ger ett ogenomträngligt 
intryck. Stigsystemet i Rällaskogen är stort med många olika variationer 
och riktningar som ger linjer för ögat att följa i skogen och bidrar till att 
skapa djup och omväxling. Närmare strandkanten är vegetationen mer 
snårig och svårare att se igenom vilket ger en kontrast när stranden och 
Kalmarsund öppnar sig och ger lång sikt mot horisonten. Strandlinjen är 
flikig med flera uddar och mindre vikar, vilket ger djup.

Områdestyper
Kuperad tallskog
Tallskogsområdet väster om väg 136, Rällaskogen, är kuperad med stora 
höjdvariationer. I de norra delarna är tallskogen mer högväxt och terrängen 
har formen av branter, raviner och förkastningar. I de södra delarna växer 
tallen på ett tjockt lager sand och är därför mer lågväxta och krumma. Här 
är terrängen mjukare i sin kupering i form av kullar och dyner. 

Låglänt lövskog
Nedanför isälvsavlagringsbranten breder snåriga lövskogsområden ut sig 
ner mot havet. Terrängen är svårframkomlig och mycket blöt.

Öppna fält
Heden
Mellan Rälla och Stora Rör på väster sida om väg 136 ligger en ca 6,5 
ha stor ljunghed med början direkt i anslutning till vägen och som slutar 
i skogsområdet som omger det som förut var Rälla Stugby. Heden har 
alvarkaraktär i geologin med ett tunt jordlager och berg i dagen. Vegetationen 
över så gott som hela heden är ljung. Heden ligger i direkt anslutning till 
busshållplatserna längs väg 136 och öppnar landskapet som annars sluter 
sig med relativt tät skog längs med vägen genom planområdet. Tvärs över 
heden i västlig riktning går vägen mot stugbyn. I gränsen mellan heden och 
vägområdet till 136: an löper en stenmur av ölandssten och infarten från 
väg 136 markeras med grindposter i samma material. 

Jordbruksmark
Efter Rälla i nordlig riktning öppnar sig det öländska landskapet med åkrar 
åt öster och Ekerums golfanläggning åt väster ner mot Kalmarsund. Även 
markerna öster om Rälla, runt byarna Högsrum och Rönnerum är präglade 
av ett jordbrukslandskap med inslag av stenmurar och trädridåer mellan 
skiften som förstärker landskapskaraktären. 
På västra sidan av väg 136 i Rälla har man från vägen utblick över ett par 
mindre öppna fält på randen till Rällaskogen. Här odlas framförallt vall, 
men ett par sommarveckor ger dessa fält vackra vyer fulla med blommande 
vallmo.
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Bebyggelse
Vägar
Vägnätet och dess funktion och standard beskrivs mer ingående i 
trafiknätsanalysen och här redovisas vägnätets övergripande roll i 
landskapet. Länsväg 136 löper genom hela planområdet i nord-sydlig 
riktning och utgör såväl en tydlig siktlinje och stråk som en barriär och 
avdelare. 136:an går till stor del på randen till landsborgskanten vilket ger 
en tydlig känsla av landskapets terrängkaraktär. 

Vägen ner till Stora Rör är som tidigare beskrivits slingrande med korta 
siktlinjer. Bebyggelsen utmed vägen visar sig undan för undan i backen. 
En hel del av bebyggelsen ligger relativt nära körbanan och överraskar 
ibland när man svänger runt en krök. 

Rönnerumsvägen smyger sig in från väg 136 mittemot heden och går 
genom barrskog mot Rönnerum. Längsmed ligger ett antal fastigheter 
med hus i varierande storlek, men överlag relativt små hus, företrädesvis 
sommarstugor. Rönnerumsvägen möter Högsrumsvägen vid Högsrums 
kyrka och Högsrumsvägen går där västerut mot Rälla för att komma ut vid 
affären till väg 136. 
  
Hus
Den bebyggelse med störst särart är radbybebyggelsen i Rönnerum och 
Högsrum, men även hamnmagasinen i Stora Rör och Rälla gård har en egen 

stark karaktär. Bebyggelsen i Stora Rör är varierande med en blandning av 
nytt och gammalt, tillbyggnader och uthus. Det är mest fritidshus, men även 
en hel del permanentbostäder. Fritidshusen generellt går mot allt högre 
standard, vilket gör den allt svårare att skilja från hus för åretruntboende. 
Många hus på Öland som är byggda för åretruntboende köps upp för att 
användas som fritidsboende.

Längs väg 136 ligger en hel del bebyggelse, många med direktutfarter mot 
vägen, vilket ger ett rörigt och osäkert intryck. I Rälla ligger bebyggelsen 
dels längs väg 136, men även i större klungor norr om Högsrumsvägen 
och vid skolan. Den nordöstra delen är den nyaste, men villabebyggelse 
från 80-talet. Området har fått en ganska speciell särprägel genom enskilda 
fastighetsägares fantasifulla val av husfärger. I södra delen av Rälla 
alldeles vid vägen ligger planområdets enda flerbostadshus, ett hyreshus 
i två våningar.

Service
Servicen ligger som tidigare nämnt nästan uteslutande i Rälla, med skola, 
affär, bibliotek, sporthall och idrottsplats. Skolan är nyligen utbyggd 
och bakom den reser sig idrottshallen. Vid affären låg även tidigare en 
bensinpump som togs bort hösten 2007. De stora ytor som nu blivit över 
ger ett kalt och ödsligt intryck framför affären, speciellt under lågsäsong. I 
Stora Rör ligger Puben vid hamnen med servering främst på sommaren.
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Vägen från Stora Rör slingrar sig 
uppför landborgskanten. Fritidsbebyggelse i Stora Rör. Gårdsbebyggelse i Rönnerum.
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Speciella element
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1. Isälvsavlagringsbranten
Ovan, vid redovisningen för 
terrängformer och synlighet nämndes 
höjdskillnaderna från väg 136 mot 
Kalmarsund. Genom Rällaskogen, fram 
till Stora Rör i syd-nordlig riktning löper 
en skarp brant, som mest 25 meter hög 
genom landskapet. Formationen är en 
isälvsavlagringsbrant och den tecknar 
sig mycket tydligt i landskapet. Härifrån 
finns magnifika utsiktspunkter.

2. Gravplatsen
I en mycket kuperad del av Rällaskogen, 
på randen vid den höga branten ligger 
en gravplats för ägaren till Rälla gård i 
början av 1900-talet. I folkmun i trakten 
sägs det att han ligger tillsammans med 
sin häst och att man ibland kan se dem 
rida genom skogen om natten. Graven är 
stor och monumental och reser sig bland 
tallarna på en kulle. Alldeles i närheten 
ligger en minneslund runt ett träkors. 
Området är välbesökt, det syns på de väl 
upptrampade stigarna runt omkring.  

3. Sandtaget
Söder om nedfarten till Stora Rör ligger 
ett numera nedlagt sand- och grustag. 
Härifrån kom mycket av materialet vid 
byggnationen av Ölandsbron. Taget 
syns inte från stora vägen, men när 
man kommer nära är det både djupt och 
relativt stort. Ortsbefolkningen använder 
det numera för pulkaåkning vintertid.

4. Stigsystemen
Stigarna i Rällaskogen har redan nämnts, 
men bör redovisas som ett eget element 
i landskapet med tanke på sin uppenbara 
vikt för friluftslivet. Stigarna är väl 
upptrampade och löper kors och tvärs 
i skogen. De ger siktlinjer att följa och 
tydliga stråk även i ett skogslandskap.

5. Kraftledningar
Elen till Öland kommer från fastlandet 
över till ön vid Stora Rör. I Stora Rör 
finns det därför ett större ställverk som 
sedan omfördelar elen till en kraftledning 
som därefter går genom Stora Rör upp 
över väg 136 och sedan delar sig mot 
södra och norra ön. Ställverket och 
kraftledningarna skapar barriärer i 
landskapet och bildar tydliga markeringar 
i det öppna landskapet. Genom Rälla går 
kraftledningen i huvudsak i skogspartier, 
men ledningsgatan är bred, cirka 10 
meter.

6. Väderkvarnarna 
På vardera sida om väg 136 vid heden 
står två väderkvarnar. Åtminstone den på 
västra sidan är ditflyttad som en dekoration 
vid infarten till Rälla Stugby. Idag känns 
väderkvarnarna aningen felplacerade i 
det uppväxta landskapet med tät skog 
runt om, men ger ändå en känsla av 
Öland. Väderkvarnarna är välskötta och 
pryder ändå sin plats. Dessutom utgör 
de en skyddad cykelparkering i direkt 
anslutning till busshållplatsen. 
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7. Rönnerum och Högsrum
Öster och sydost om Rälla ligger två radbyar, Rönnrum och Högsrum. Båda 
är typiska Öländska radbyar med gårdsbebyggelsen tätt utmed bygatan och 
jordbruksfält i omgivningen. Byarna har fortfarande flera aktiva jordbruk. 
Högsrum är den större och här ligger Högsrums kyrka, som är den enda 
kyrkan inom planområdet och beskrivs i Högsrum – en sockenbeskrivning, 
utgiven av Högsrums Hembygdsförening 1979. Kyrkan har anor från 
1200-talet och är ombyggd i början på 1800-talet. 

Högsrum ger en mer splittrad känsla av radbykaraktären då det finns mer 
bebyggelse av nyare datum i den omedelbara närheten. Rönnerums radby 
ligger mer solitärt med den äldre gårdsbebyggelsen nästan uteslutande på 
västra sidan. Mer om radbyarna tas upp i den realistiska byanalysen av 
platsens historiska utveckling.
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Kort sammanfattning av landskapsanalysen
•	 Terrängen i planområdet är mycket skiftande från kuperad skog till 

öppna flacka jordbruksfält.
•	 Siktlinjer och synlighet varierar med tanke på variationerna i högt 

– lågt, öppet och skymt.
•	 Rälla ligger väl synligt vid väg 136, medan Stora Rör gömmer sig 

nedanför landborgskanten.
•	 Skogstyperna varierar från olika former av tall till snåriga 

lövskogspartier.
•	 Tallskogen öppnar sig väster om väg 136 en mindre ljunghed 

mellan orterna.
•	 Jordbrukslandskapet runt planområdet ger vida vyer och en öppen 

karaktär.
•	 Speciella element i området är både naturliga, som 

Isälvsavlagringsbranetens magnifika höjdskillnad eller skapade 
av människor som stigsystemen i Rällaskogen, Gravplatsen mitt i 
skogen eller kraftledningens tydliga stråk.

Högsrums kyrka Rällaskogen
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Naturanalys	av	grönstrukturen

Värdefulla naturmiljöer 
De olika geologiska förhållandena inom området har skapat förutsättningar 
för skilda naturtyper. Rällaskogen är en hedartad tallskog som i den södra 
delen har ett stort inslag av gräs i fältskiktet och i de öppnare partierna 
förekommer rikligt med ljung. I skogens norra delar består fältskiktet 
mest av blåbär, lingon och mossor. Flera av de äldre tallarna i skogen är 
skyddade som naturminne. Tallskogen växer på Rällafältet vars mark är 
kalk- och näringsfattig vilket gör att arter som kräver dessa förutsättningar 
trivs här. Bland annat har skogen en värdefull insektsfauna med flera 
sällsynta arter. Förutom höga biologiska värden ger Rällaskogen också 
bra möjligheter för friluftsliv och rekreation. Skogen används frekvent av 
boende, dagsbesökare, campare, ortens skola samt föreningar av olika slag. 
Området har ett högt naturvärde enligt Kalmar läns naturmiljöprogram på 
Öland.

En kustnära ädellövskog sträcker sig i stort sett från Stora Rör till Ekerum. 
Inom skogen finns sju mindre områden som har utsetts till nyckelbiotoper 
där delar av två områden är skyddade. Biotoperna har höga naturvärden 
och livsmiljöerna för floran och faunan utgörs av lövsumpskogar, 
ädellövskog med naturskogskaraktär eller successionsskog och mark 
som är källpåverkad. Successionsskogar uppstår på tidigare avverkad 
mark eller på mark som en gång har brukats. Oftast finns det rikligt med 
död ved i dessa områden. Strax nedanför branten går grundvattnet upp i 
marknivå och det finns flera källor som är vattenförande året runt. Här har 
smala partier av sumpskogar bildats med dominerande trädslag som al, 
gran och björk. Sumpskogarna har ett mycket högt naturvärde. I källornas 
närhet har det bildats torv där speciella växter trivs, t.ex. mossor, starr och 
bräken. Flera av dem är ovanliga, bland annat den rödlistade dunmossan. 
Generellt har våtmarker höga värden för natur och djur dessutom fungerar 
de som naturliga vattenrenare. Västerut mot kusten ingår en hel del hassel 
i skogsbeståndet och på sina ställen dominerar den i form av hässlen.

Mellan Rälla och Rönnerum i söder har isälvsavlagringen sin östra 
gräns. Här ligger Rälla vattenskyddsområde med grundvattenuttag. 

Området domineras av tallskog med ett par inslag av lövskogsdungar. 
Två mindre lövskogspartier med grova spärrgreniga träd är utsedda som 
nyckelbiotoper.

Öster om Rälla samhälle tar odlingslandskapet vid med åkrar och 
betesmarker. Bygden är präglad av jordbrukslandskapet och norr om 
Högsrumsvägen finns det spår i lövskogarna av det gamla kulturlandskapet 
i form av stengärdsgårdar och odlingsrösen. Skogsområdet har olika 
karaktärer med lövskog, hassellundar och lövängsrester som på sina ställen 
öppnar upp sig i betesmarker där enbuskar och slån dominerar. Skogen 
används även idag som naturbetesmark. På många ställen har små kärr 
bildats i de naturliga sänkorna. Flera mindre skogsområden är utsedda 
som nyckelbiotoper där hassellundar, ädellövskog med naturskogskaraktär 
är representerade. Naturvärdet består av gamla hasselrunnor och äldre 
ädellövträd med breda kronor och riklig förekomst av död ved. Arter 
som signalerar högt naturvärde i området är bland andra gulsippa, 
lundstjärnblomma och tandrot. Skogsområdet och Prästmossen som ligger 
utmed Högsrumsvägen ingår i ett större område som är av riksintresse för 
naturmiljön. 
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Grönstruktur 
I Så byggdes staden av Cecilia Björk och Laila Reppen (2000) menas 
att en grönstruktur består av sammanhållande gröna stråk, områden och 
korridorer. Detta kan utgöras av naturmark, parker, koloniträdgårdar, 
kyrkogårdar, stränder, villaträdgårdar mm. En sammanhängande 
grönstruktur ger förutsättningar för att förstärka och bibehålla en biologisk 
mångfald. För många djurarter är det naturliga och nödvändiga livssättet 
att kunna röra sig över stora områden. Större grönområden som skogar, 
parker mm får kopplingar mellan varandra genom sammanhängande 
strukturer av växtlighet.

Runt planområdet finns det tre större vegetationsområden av stor vikt för 
naturlivet:
• Halltorps hage norr om Ekerums golfanläggning beskrivs i Natur och 
Kultur på Öland, Länsstyrelsen Kalmar Län (2001) som ett av landets allra 
artrikaste lövskogsmiljöer med mycket hög koncentration av rödlistade 
växter och djur. Halltorps hages främsta kännetecken är de många urgamla 
ekarna. Till de gamla ekarna är en mängd olika insekter knutna, bland 
andra ekbocken.
• Sydost om planområdet ligger Mittlandskogen, vilket enligt Länsstyrelsen 
(2001) anses vara Nordeuropas största sammanhängande lövskogsområde 
nedanför fjällkedjan. Skogen förekommer i mosaik med kärr, fuktiga och 
torra gräsmarker, småalvar samt åkermark. Skogen upptar i stort sett hela 
det inre av mellersta Öland.
• Inom planområdet ligger Rällaskogen som beskrivs ovan. Artrikedomen 
och de rena naturvärdena i Rällaskogen är mindre jämfört med Halltorps hage 
och Mittlandskogen. Rällaskogens stora värde är som rekreationsområde 
för boende i Rälla och Stora Rör. Tallskogen är relativt lättframkomlig med 
ett stort stigsystem och öppen sikt mellan träden. Lövskogarna är snåriga 
och svårframkomliga för människor. Rällaskogens naturvärde är särskilt 
som grönkorridor och koppling mellan de båda mer artrika skogarna för att 
öka deras värde och därmed sin egen artrikedom.

Grönstrukturens sociala värden 
Människan mår bra av grönområden. Närhet till grönområden och parker 
minskar stress och ökar koncentrationen och ger mindre problem med 

psykiska och fysiska besvär. Undersökningar gjorda av Ölands Turist 
AB bland besökare och turister på Öland visar att allt fler nämner höga 
naturvärden som öns största attraktion.

Kort sammanfattning av naturanalysen
•	 De geologiska förutsättningarna har skapat skilda typer av natur 

som hedartad tallskog, ljunghed, ädellövskog, sumpskog och 
torvpartier för att nämna några. 

•	 Grönstrukturen i planområdet är stark och sammanhängande och 
kopplar ihop de naturmässigt sett värdefulla skogarna Halltorps 
hage och Mittlandskogen.

•	 Rällaskogen har ett stort socialt värde som grönstruktur för 
människorna i området. Skogen används i stor utsträckning för 
rekreation, undervisning och bärplockning.

3�

Förskoleklass från Rälla  undersöker 
grävlinghål i november 2007.
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Trafiknätsanalys
Beskrivning av metoden
Svenska kommunförbundet tog 1998 fram handboken Lugna Gatan! 
då medlemmarna upplevde att det saknades en aktuell handbok för 
kommunernas trafik- och samhällsplanerare. Skriften redovisar i första 
hand ett förslag till planeringsprocess vid förnyelse av befintliga gator med 
blandtrafik. 

En trafiknätsanalys har som syfte att funktionsindela trafiknäten och 
visa vilka anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet som trafikslagen 
har inom olika delar av näten. Analysen visar var i gatunätet det finns 
motstridiga villkor och föreslår nätåtgärder som begränsar dessa konflikter. 
Trafiknätsanalysens syfte är även att föreslå en hastighetsklassificering 
som innebär en prioritering av vissa trafikslags anspråk. Analysen visar 
också var i nätet som det finns kvarvarande kvalitetskonflikter som måste 
lösas med principutformning.

Trafiknätsanalysen är egentligen mest tillämpbar på en större tätort eller 
stad med fler funktioner och ett större trafiknät än Rälla och Stora Rör. Det 
finns för få målpunkter i planområdet för en fullständig analys. Arbetet 
använder ändå trafiknätsanalysens verktyg för att göra en tydligare analys av 
trafiksituationen i planområdet. Vissa delar, som buss- och utryckningsnät 
finns inte i planområdet, då dessa funktioner endast passerar området. Något 
cykelnät finns heller inte att tala om. Gångnätet är till stora delar bestående 
av stigar och vägkanter utan något eget nät. Trafiknätsanalysen kommer 
därför att lägga sin största vikt på bilnätet medan de övriga funktionerna 
beskrivs övergripande.

Ölands speciella trafiksituation
Trafiksituationen på Öland är inte på något sätt konstant utan uppvisar 
enorma skillnader över året. Ett första ställningstagande som behöver göras 
är därför vilken typ av trafik det är som ska analyseras? Är det vår, höst och 
vintertrafiken eller sommartrafiken, då antalet fordon ökar med uppemot 

360 procent på väg 136. (Vägverket 2006) Under sommarmånaderna sker 
60 procent av alla olyckor. Vägverket skriver i sin förstudie om väg 136 
att vänstersvängande trafik, övergångsställen och hastighetsbegränsningar 
under höst och vinter utgör naturliga hastighetsdämpande inslag. Under 
sommarens överbelastning innebär dessa dock att inbromsningar och stopp 
fortplantar sig bakåt i vägsystemet med kilometerlånga köer som följd.

Trafikflödet genom Rälla och Stora Rör på väg 136 är viktigt för 
hela mellersta och norra Öland. Därför måste trafikutformningen 
inriktas på framkomlighet, mer här än om planeringen gällde andra ur 
framkomlighetssynpunkt, mindre viktiga områden. Vägverket skriver i sin 
förstudie att trafikmängderna sommartid på väg 136 egentligen kräver en 
vägstandard motsvarande motorväg. Detta är varken rimligt eller önskvärt 
på Öland, men i planeringen måste ställningstagande göras för att säkerställa 
framkomligheten och trafikflödet såväl sommar- som vintertid.

3�

Bilkö från toppen av Ölandsbron efter olycka i 
Algutsrum, 9 km längre fram, juli 2007.
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Funktionsindelning
Genom att funktionsindela vägnätet visas vilka anspråk på framkomlighet 
som trafikslagen har inom olika delar av nätet. Trafikslagens teoretiska och 
av gatuutrymmet ohämmade anspråk på trafiksäkerhet och framkomlighet 
redovisas.

Bilnät
Biltrafikanternas anspråk på framkomlighet bedöms utifrån dagens 
biltrafiknät. Biltrafikens anspråk på framkomlighet delas upp i två delar, 
den enskilda trafikantens anspråk på hastighet samt den samlade trafikens 
anspråk på kapacitet.

För att beskriva biltrafikens hastighetsanspråk har biltrafiknätets gator och 
vägar delats upp efter den primära funktionen på respektive vägavsnitt. 
Funktionen på vägavsnittet avgör sedan vilket hastighetsanspråk bilisterna 
har. Hastigheterna är satta utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 
där alltför låga hastigheter innebär stora kostnader. Dimensionerande 
trafikflöden är avgörande vid kapacitetskontrollen. Biltrafiken har också 
anspråk på en enkel lättorienterad och säker trafikmiljö som inte leder till 
olyckor.

Funktionsindelning

Nättyp Länktyp Huvudsaklig 
trafikuppgift

Funktion i 
planområdet

Huvudnät

Genomfart 
eller infart, 
övriga länkar i 
huvudnätet

Biltrafik genom 
eller till en tätort 
samt mellan 
tätortens olika 
områden.

Framförallt väg 
136, men även 
Rönnerums-vägen, 
Högsrumsvägen 
och Stora 
Rörsvägen.

Lokalnät Länk i 
lokalnätet

Biltrafik inom 
ett område.

Lokalgator, 
bostadsgator, 
mindre 
skogsvägar.

Längsta körsträcka mellan en start/målpunkt inne i ett område och 
närmaste anslutning till huvudnätet bör inte överstiga 400 meter.

Hastighetsanspråk

Länktyp
Skyltad hastighet

Genomfart eller infart
70 km/h eller mer

Huvudgata (övriga länkar i 

huvudnätet)

50 km/h

Lokalgata (länk i lokalnätet) 30 km/h eller gångfart

Trafiksäkerhetsanspråk
 - Trafikmiljön ska vara utformad på ett sådant sätt att sannolikheten för 
    olycka är låg.
 - Trafikmiljön ska vara utformad på sådant sätt att konsekvenserna av en
    inträffad olycka inte blir allvarlig.
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Väg 136 norr om Rälla.
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Trafikmängder
Siffrorna på kartan nedan anger antal fordon per årsmedledygn. Källa 
är vägverkets Förstudie 2006. Detta är på Öland ointressanta uppgifter 
eftersom de visar ett tillstånd som aldrig existerar, antingen är det mycket 
mindre trafik eller mycket mer trafik. Siffrorna kan istället användas för att 
visa relationerna av trafikmängder på de olika vägarna.
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5970

5660

380

280

550

5090

5970 = Antal fordon/årsmedeldygn

Bussnät
Något bussnät finns inte i planområdet. På väg 136 finns fyra busshållplatser 
i vardera riktningen, en omgång vid korsningen med Rönnerumsvägen och 
en vid affären i Rälla. En del bussturer går även ner om Stora Rör för att 
vända i hamnen. Enligt ett pågående detaljplanearbete i Borgholms kommun 
finns tankar på att istället för vändningen i hamnen gå via Isgärdevägen. 
Det finns en hållplats på Stora Rörsvägen, utan bussficka och i stor lutning, 
vilket ger problem vintertid med halka.

Busshållplatsen i Rälla är den med mest resenären. En stor andel av 
resenärerna är skolungdomar som ska till skolor i Borgholm och Kalmar.

Vägar trafikerade av busstrafik i planomårdet.

Väg	136

Stora	Rörsvägen

Isgärde-
vägen
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Utryckningsnät
Utryckning till planområdet sker antingen från Borgholm eller Färjestaden. 
Utryckningstiden beräknas av Ölands Kommunalförbund som ansvarar 
för brandutryckning till cirka 20 minuter. Utryckningstiden varierar inte 
särskilt mycket inom planområdet och utryckningsnätet är det samma som 
bilnätet med samma problem med framkomlighet som finns där.

Gångnät och Cykelnät
Ett gångnät separerat från övrig trafik finns i det stigsystem som löper kors 
och tvärs genom Rällaskogen. I övrigt är gångtrafikanter liksom cyklister 
hänvisade till väggrenen på väg 136, lokalgator och småvägar. På väg 136 
finns ett övergångställe, vid affären och busshållplatserna i Rälla. 

I Lugna Gatan! beskrivs gåendes och cyklisters anspråk: 
För det övergripande cykelnätet gäller följande:

•	 I första hand eftersträvas separata cykelstråk med sådan genhet, 
längslutning och frihet från fördröjande passager att de ger 
högre framkomlighet än närliggande, alternativa förbindelser där 
cykeltrafiken inte är separerad från biltrafiken.

•	 I andra hand eftersträvas lågtrafikerade blandtrafikvägar med 30 
km/h eller gångfart.

Gång- och cykeltrafikanternas behov av att korsa det övergripande bilnätet 
är betingat bl.a. av målpunkternas lokalisering samt de övergripande och 
lokala cykelnätens utformning.

Gång- och cykeltrafikanterna har anspråk på att GC-korsningarna är 
trafiksäkra och gena. Väntetiden för att komma över vägen får inte vara 
för lång. Samtliga GC-korsningar bör vara utformade så att det inte finns 
några fysiska hinder för personer med rörelsehinder och att personer med 
nedsatt syn har bra möjligheter till orientering.

Anspråk på gång- och cykelpassager för  att korsa biltrafiknätet

Målpunkter i länkens omgivning Anspråk

Butiker, kontors- och 
bostadsentréer, servicelokaler, 
busshållplatser, gångbana på 
motsatt sida bostäder. Målpunkter
finns på båda sidor av länken.

Gående skall kunna korsa var 
som helst utmed länken. I 
planområdet vid skolan i Rälla.

Målpunkterna för gående finns 
samlade till vissa lägen längs 
länken så att gående naturligt 
väljer att korsa på bestämda 
gångpassager.

Gående skall kunna 
korsa länken på bestämda 
gångpassager. I planområdet 
framförallt vid affären, 
idrottshallen, hamnen och 
busshållplatserna.

Inga aktiviteter/målpunkter utmed 
länken, eller alla aktiviteter/
målpunkter samlade på ena sidan 
av länken.

Gående har inga anspråk att 
korsa länken annat än i enstaka 
punkter. Situationen utmed 
större delen av väg 136 i 
planområdet.
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Övergångsställe över 
väg 136 vid affären i Rälla
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Bedömning av kvaliteter i nuvarande 
trafiknät

Bilnät
Nuvarande trafiknät kvalitetsbedöms efter trafiksäkerhet, framkomlighet
och trafikbuller. Under arbetet har två kvalitetsbedömningar gjorts för 
områdets biltrafiknät, en för sommartrafiken och en för trafiken övriga året. 
Såväl framkomlighet, trafiksäkerhen som bullernivåer varierade mellan de 
olika bilderna. Vad gäller hastigheten så är både den skyltade som den verkliga 
hastigheten mycket olika mellan årstiderna. De många direktutfarterna 
till väg 136 används huvudsakligen sommartid då flertalet är till och från 
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Kvalitet:	Bilnät
Låg
Mindre	god
God

fritidshus. Den bedömning som presenteras här är en sammanvägning av 
hela årstrafiken men väger över till att redovisa sommartrafikens situation. 
Detta för att de flesta problemen med framkomlighet och olyckor inträffar 
då. En avvägning får sedan tas i planförslaget hur stor hänsyn som ska tas 
till variationerna.

Bilnätet har fått bedömningen god kvalitet i södra delen på väg 136 och 
Högsrumsvägen efter skolan. Väg 136 har annars fått mindre god till låg 
kvalitet på sträckan genom planområdet, främst med tanke på alla utfarter 
som både minskar framkomligheten som de utgör trafikfaror. Stora 
Rörsvägen har klassats som låg kvalitet med tanke på den branta lutningen, 
många kurvor med skymd sikt och ett flertal direktutfarter.
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Utfarter
Kartan redovisar alla utfarter, korsningar och busshållplatser mot väg 136 
genom planområdet. Med tanke på att den skyltade hastigheten större 
delen av året är 90 Km/h förutom ett hundratal meter norr och söder om 
affären i Rälla, innebär alla utfarterna en betydande säkerhetsrisk. Med 
över 45 korsningspunkter har den här sträckan fler än det finns på väg 136 
genom Borgholm och Köpingsvik där vägen ändå går genom stad och den 
skyltade hastigheten är 50-30 km/h. Utfarterna är många gånger skymda 
och från västra sidan ofta i lutning upp mot väg 136. 
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Utfarter	från	enskilda	fastigheter

Korsning	väg	136	-	anslutande	vägar

Busshållplatser

Exempel på utfarter mot väg 136.
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Trafikolyckor
Vägverket skriver i sin Förstudie  (2006) att det under tioårsperioden 1996 till 
2006 inträffade 13 polisrapporterade trafikolyckor i planområdet. Närmare 
60 procent av olyckorna har skett under sommaren då trafikmängderna 
är som störst och intensiteten på och utmed vägen är hög. Vägverket 
beskriver att det utmed hela sträckan Färjestaden – Borgholm skett flest 
olyckor på 90-sträckorna i anslutning till hastighetssänkning. Den största 
andelen olyckor är singelolyckor. 
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Lindrig

Svår
dödlig

Via den ca 6 km långa 
Ölandsbron angörs Öland
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Bussnät
Som tidigare nämnts finns det inte ett reellt bussnät i planområdet, men 
begreppet används här för att följa modellen.

Nuvarande busstrafiks kvalitet bedöms efter framkomlighet och säkerhet. 
Överlag är framkomligheten för busstrafiken god genom planområdet då 
hastigheten på väg 136 till stora delar är skyltad 90 under större delen 
av året. Sommartid gör trafikmängderna och hastighetssänkningen 
framkomligheten sämre.
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Kvaliteten på det magra bussnätet i planområdet är relativt god. 
Framkomligheten är bra genom den höga hastigheten och de få stoppen. 
Bristerna är främst trafiksäkerhetsmässiga runt busshållplatserna och i 
den branta backen ner till Stora Rör. Situationen runt busshållplatserna 
längs väg 136 är rörig med närhet till korsningar och utfarter och dåliga 
möjligheter för passagerare att passera över vägen. I Stora Rör menar flera 
boende att turen ner till hamnen för att vända minskar kvaliteten då den 
hållplatsen används ytterst sällan.

Kvalitet:	Bussnät
Låg

Mindre	god

God

Busshållplats utmed väg 136.

Busshållplats utmed väg 136.vid Isgärdevägen
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Gångnät och Cykelnät
Som nämnts tidigare finns det inte något egentligt gång- och cykelnät i 
planområdet. Gående och cyklister är hänvisade till körbanor, väggrenar 
och stigar. Hela sträckningen utmed väg 136 är därför markerad som låg 
kvalitet för de oskyddade trafikanterna. Sommartid är vägen hårt trafikerad 
med många utfarter att korsa om man vill ta sig till fots eller med cykel 

längs vägen. Vägen används av många oskyddade trafikanter, såväl boende 
i området som ska till busshållplatserna för vidare transport till skolor och 
jobb, som turister som vill ta sig fram med cykel på Öland. Stigsystemet i 
Rällaskogen kan anses vara av mindre god kvalitet. Här är konflikten med 
biltrafiken minimal, men standarden är dålig och framkomligheten låg.

Kvalitet:	Gång-	och	cykelnät
Låg
Mindre	god
God
Korsningsbehov

Gående längs med väg 136

Gående i backen från Stora Rör. 
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Kort sammanfattning
•	 Öland har enorma skillnader i trafikmängd över året. 
•	 Trafikflödet genom Rälla och förbi Stora Rör på väg 136 är viktigt 

för hela mellersta och norra Öland.
•	 Det finns över 45 korsningspunkter mot väg 136 genom planområdet. 

Flertalet är direktutfarter från enskilda fastigheter och många är 
skymda och har låg trafiksäkerhet. 

•	 Under en tioårsperiod har det inträffat 13 polisrapporterade 

trafikolyckor inom planområdet, varav en dödlig och hälften svåra. 
60 procent av olyckorna inträffar under sommarmånaderna.

•	 Flertalet av busshållplatserna utmed väg 136 saknar acceptabla 
passager för att ta sig över vägen med låg säkerhet som följd.

•	 Gående och cyklister är i mycket hög grad hänvisade till att gå på 
väggrenen eller på bilvägar i planområdet. Med alla utfarter mot 
väg 136 innebär detta stor trafikosäkerhet.
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Realistisk byanalys
Beskrivning av metoden
Den realistiska byanalysen, utvecklad av norrmännen Ellefsen och 
Tvilde, söker utveckla och diskutera arkitektonisk form. Beskrivningen 
av den fysiska miljön tar sin utgångspunkt i önskan om att förstå, inte ge 
normativa värderingar, utan förklara platsens arkitektur. I analysen ses den 
fysiska miljön som ett resultat av en produktionsprocess, där många olika 
krafter samverkar eller står i konflikt med varandra. Analysen försöker 
förstå platsen och den process som skapat den. Metoden är egentligen mest 
anpassad för att analysera städer. Det har därför varit tvunget att anpassa 
den något för att kunna utöva den i planområdet

Historisk utveckling av platsens form
Metoden börjar med att se den historiska bakgrunden till varför orten ligger 
där den ligger.

I Rälla var anläggandet av Kungsgården grunden för orten. Stora Rör har 
formats och växt från sin hamn. Landskapet och dess topografi har haft 
betydelse för båda orterna, i Rälla genom bördiga jordbruksmarker och 
fina jaktmarker, i Stor Rör genom en naturlig möjlighet till hamn med nära 
läge till fastlandet. Länge fanns en kommunikationslinje med fastlandet till 
just hamnen i Stora Rör, varför orten fick en viktig roll. Postgången med 
tillhörande postkontor fanns här under större delen av 1800-talet. Andra 
kommunikationslinjer är och har varit landsvägen norr mot Borgholm 
och söder mot Färjestaden. Rälla har under lång tid fungerat som viktig 
rastplats mellan de båda större orterna.

Inom planområdet finns två radbyar, Rönnerum och Högsrum och söder 
om planområdet ligger Isgärde by. En radby beskrivs enligt Länsstyrelsen i 
Kalmar Län (2001) som en bystruktur där husen ligger på rad efter varandra 
längs en väg, en åssträckning, ett vattendrag eller liknande. I en dubbel 
radby ligger två rader av huslängor mittemot varandra på var sin sida om en 
väg. På Öland finns ovanligt många radbyar bevarade. De flesta i Sverige 
försvann efter 1827 års stadga om Laga skifte som skulle medföra att en 

gårds ägor skulle samlas på ett ställe. På Öland medförde inte detta som på 
de flesta andra håll i landet att byarna splittrades och gårdarna flyttades ut. 
I Högsrum, en sockenbeskrivning, Högsrums Hembygdsförening, (1979) 
beskriver Torsten Holm hur bönderna i Rönnerum förhalade, överklagade 
och krånglade mot kommissionslantmätaren tills en lagändring kom som 
medgav att de fick behålla sina gårdar vid bygatan. Rönnerums radby är 
en enkelby, med gårdsbebyggelse på en sida av vägen. Högsrums radby är 
av samma karaktär, men med fler inslag av nyare bebyggelse på båda sidor 
av vägen.

Öland har i jämförelse med övriga Sverige ett mycket stort antal fastigheter 
sett till yta. Strukturen på fastigheterna är ofta långsmala som ett direkt arv 
från skiftena. Exempel på detta inom planorådet är fastigheterna utmed 
väg 136 mellan Rälla och Stora Rör.

Analysmetoden utforskar om det finns andra händelser som har format 
platserna, som bränder, lokalisering av verksamheter, institutioner, 
näringsliv mm. Några större bränder har inte förekommit i någon av orterna, 
i alla fall ingen som inneburit några strukturella effekter. Affären och skolan 
i Rälla har format ortens  karaktär av mindre samhälle för åretruntboende. 
På samma sätt ger hamnen med sin säsongsbetonade verksamhet Stora Rör 
karaktären av en sommarort.

Några stora övergripande planer har inte gjorts för orterna, i Rälla finns det 
ett par detaljplaner som är förhållandevis stora och präglat ortens utveckling 
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de senaste decennierna. I slutet på 80-talet och början på 90-talet togs en 
stor detaljplan fram för området söder om affären i Rälla. Detaljplanen var 
omfattande, med flera nya strukturella grepp. Detaljplanen antogs aldrig av 
olika skäl, men strukturen fick förankring och ger spår i bebyggelsen.

Överordnade strukturella element
Den överordnade strukturen i området är minst sagt splittrad och varierande. 
Eftersom analysmetoden är framtagen för att appliceras på städer, är 
landsbygdens skiftande struktur svår att överblicka. De tydligaste elementen 
i området är vägarna, radbyarna, hamnen i Stora Rör och servicen i Rälla.

Primära element
Vägar
Genom hela planområdet löper väg 136 med omfattande trafik. Längs 
vägen finns en hel del bebyggelse och fastigheter. Det gör att det upplevs 
som om vägen har funnits där länge och stadigt vuxit från mindre landsväg 
till den genomfartsled den är idag. Det är också den äldre bebyggelse i 
Rälla som ligger utmed väg 136. Fastigheterna och bebyggelsen utmed 
väg 136 vänder sig i hög grad mot vägen med entréer och utfarter. Samma 

sak gäller för Stora Rörsvägen, Rönnerumsvägen och Högsrumsvägen. 
Undantaget är de större villaområden som vänder sig inåt i ett numera 
klassiskt manér med slutna kvarter och matargata.

Bygator
Bygatorna i Högsrum, men framförallt i Rönnerum utmärker sig tydligt 
med stark egen identitet och struktur. 

Hamnen
Hamnen i Stora Rör är den naturliga målpunkten i samhället. Vägen 
leder en dit och det går att ana strukturen när den var landningsplats för 
färjetrafiken. Hamnmagasinen vittnar om en lång historia samtidigt som 
dess skick ger sken av att de inte längre är aktuella och att hamnen har sett 
bättre tider.

Servicen 
För Rälla är affären och skolan tillsammans med idrottsplatsen de naturliga 
mål- och träffpunkterna. Funktionerna ligger centralt i samhället och 
strukturen vänder sig ditåt.
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Hamnplan Stora Rör. Affären i Rälla.
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Bebyggelsestruktur
Metoden tittar på flera olika delar av bebyggelsestrukturen: 
Typologi - vilken typ av bebyggelse och dess funktioner. När de byggdes, 
bebyggelsen framväxt i form av årsringar.
Morfologi - byggnaders form, uttryck och arkitektur.
Tomtstruktur/ägostruktur – på vilket sätt förhåller sig fastigheterna och 
tomterna mot varandra och omgivningen. Påverkar ägandeformer eller 
olika ägare byggnaders form och användning?
Ikanografiska spår – speciella byggnader eller stadsrum som sticker ut.

Flygfoto från april 2007 över norra delen av Rälla, affärens 
parkeringsplats och de nu nermonterade bensinpumparna 
syns i nedre vänstra hörnet.



Bebyggelsestruktur Rälla
Den äldsta bebyggelsen i Rälla är gården, men eftersom den finns på västra 
sidan om väg 136 ligger den mycket i skym undan och märks inte särskilt 
mycket. Den gamla skolan mittemot affären är även den av äldre datum 
och syns tydligt vid ortens entré.

Kartan ovan visar en grov historisk indelning av Rälla. Självklart är inte 
områdena helt historiskt homogena, men årtalen visar på en indelning 
i Rällas framväxt. I övrigt kan det vara intressant att områdena har en 
ganska stark utpräglad befolkning med indelning på åretruntboende och 
fritidsboende. Det södra gula området är i huvudsak fritidsbebyggelse 
medan det i det nordöstra oranga området främst är åretruntboende. 

Bebyggelsen i Rälla är nästan uteslutande friliggande bostadshus på sin 
höjd två våningar höga. Det finns några mindre verksamhetslokaler som 
affären, pizzerian, skolan och vandrarhemmet. Trädgårdarna är många och 
av varierande storlek.  Arkitektoniskt är det ingen byggnad som sticker 
ut och markerar sig nämnvärt mer än andra, även om det finns trädgårdar 

52

utöver det vanliga och murar i 
avvikande stil. Ett oväntat drag kan 
vara att ett flertal fastighetsägare i 
80-talsområdet med enplansvillor i 
nordöstra delen har valt att färgsätta 
sina hus i mer okonventionella 
färger.

Knallblått, lila-rosa och morotsorange. Korsningen vid affären i Rälla. Gamla infarten till Rälla Gård
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Bebyggelsestruktur Stora Rör
Kartan visar även för Stora Rör en grov historisk indelning av områden i 
samhället. Stora Rör har en större blandning än Rälla. Områdena är också 
mer spridda och uppväxta som enklaver mer än årsringar. I Stora Rör finns 
den äldsta bebyggelsen runt hamnen med hamnmagasinen, posthemmat 
m.m. Den äldre bebyggelsen har en tydlig plats och roll i samhället. 

I övrigt är variationerna inom områdena stor och flera har  bebyggelse 
från de flesta tidsperioder. På senare år har även flera tomter nybebyggts 
då de gamla husen rivits, eller tomma tomter fått bebyggelse. En majoritet 
av bebyggelsen i Stora Rör är fritidsbebyggelse, men för flera av dessa 
gäller snarare halvårsboende än sommarboende. Blandningen mellan 
fritidsboende och permanentboende är ganska stor och finns i stort sett 
överallt. Några större utpräglade områden med den ena varianten finns inte 
här i samma utsträckning om i Rälla.

Bebyggelsen i Stora Rör är uteslutande friliggande villor med undantag 
för byggnader för olika verksamheter som café, lantbruk och bussgarage. 
Storleken på bostadsbebyggelsen varierar från små låga enplanshus till 
större villor i flera våningar. Liksom i Rälla är trädgårdarna varierande i 
storlek och grönska. Det finns flera hus i Stora Rör med en egen arkitektonisk 
prägel, både äldre och nybyggda. 
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Ombyggand av fritidshus 
till modernare formspråk

Äldre fritidshus. Om- till- och utbyggnad i Stora Rör.
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Kort sammanfattning

•	 Både Rälla och Stora Rör har vuxit fram under 
relativt lång tid, men Rälla i större utsträckning 
etappvis än Stora Rör. I Rälla finns därför fler 
områden med mer enhetlig bebyggelse.

•	 Två historiska radbyar finns där radbykaraktären 
bäst syns i Rönnerum, då Högsrum är uppsplittrad 
med nyare bebyggelse.

•	 Rälla gård är skymd och kommer inte fram med 
sin karaktär och sitt historiska budskap.

•	 De större vägarna är viktiga för strukturen i 
orterna, man kan se hur bebyggelsen längs 
med väg 136 vänder sig mot denna som mot en 
överdimensionerad bygata.

•	 Servicen i Rälla ger orten dess karaktär och 
identitet genom att verka som samlingspunkter 
och naturliga kontaktytor.

•	 På samma sätt ger hamnen Stora Rör sin identitet. 
Även om den inte längre är lika viktig som den 
en gång varit så leds besökaren ner mot hamnen 
genom vägarnas naturliga stråk.

•	 Stora Rör har flera utpräglade byggnader 
arkitektoniskt sett medan Rällas bebyggelse är 
mer lågmäld. Undantaget är färgsättningen på ett 
par hus i villaområdet i norra Rälla.

•	 Rälla är en ort för åretruntboende med några 
områden och spridda hus med fritidsbebyggelse. 

•	 Stora Rör är en sommarort med en del 
permanentboende.
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Flygfoto av Rälla gård, april 2007.


