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Slutsatser och Planprogram
Slutsatserna från analyserna tillsammans med målsättningar och behov som 
framkommit i delarna om förutsättningar och tidigare ställningstagande 
bildar önskemål om åtgärder, ändringar och förnyelse i den fysiska miljön 
i planområdet. Detta formuleras som ett planprogram med en rad förslag 
som sedan konkretiseras och ges en lösning i planförslagsdelen.

Slutsatser av förutsättningar och tidigare 
ställningstagande

Från politiskt håll i Borgholms kommun finns ett starkt önskemål om fler 
permanentboende i kommunen. Rälla och Stora Rör ses som en lämplig 
plats för nya satsningar eftersom det är de orter i kommunen som ligger 
närmast Kalmar med den arbetsmarknad som finns där. I Rälla finns 
redan etablerad service i form av affär, barnomsorg och nybyggd skola. 
Underlaget i barnomsorgen och skolorna har sjunkit och skolan får allt 
färre elever. Fler åretruntboende barnfamiljer skulle ge mer liv åt orterna 
och bidra till att rädda skolan. 

I planförslaget ska med tanke på detta finnas förslag på nya bostadsområden 
och förbättrade gång- och cykelvägar för säkra kommunikationer till skola 
och busshållplatser.

Tankarna på en gemensam idrottshall för de båda Ölandskommunerna ska 
tas upp i planförslaget. Det ska undersökas om det i planområdet finns 
någon lämplig plats.

Vattentäkten med sitt skyddsområde söder om Rälla ska respekteras och 
ny exploatering inom området ska undvikas i möjligaste mån.

Den stora satsningen på bostäder på Ekerums golfanläggning ska tas upp i 
planförslaget med de föreslagna bostadsområdena i Ekerums södra del på 
gränsen till Rällaskogen. Tillfarten till dessa måste ske från väg 136 vid 
Rälla, varför en bättre lösning på korsningen vid affären är aktuell även 
från detta håll.

I planförslaget ska ytor för eventuella verksamhetsområden tas med för att 
inte förhindra etableringar om det blir aktuellt.

Slutsatser av landskap- och naturanalysen

Planområdet består av ett varierande landskap med flera olika former av 
terränger, naturtyper, platser och rum. Orterna skiljer sig landskapsmässigt 
åt genom sin geografiska placering, Rälla väl synligt vid vägen och Stora 
Rör diskret nedanför landborgskanten. Såväl naturen som människor har 
under historien format element och monument i området vilket ger karaktär 
och unika värden.

Analysen pekar på hur viktig och speciell Rällaskogen är med bland 
annat isälvsavlagringsbranten, stigsystemet, gravplatsen och den speciella 
naturen som varierar från högväxt tallskog med långa siktlinjer till  snårig, 
svårframkomlig sumpskog. Skogen är viktig, dels för sitt eget naturliv, 
men också som grönstruktur i området och koppling mellan de artrika 
skogarna Halltorps hage och Mittlandskogen. Som social grönstruktur blir 
Rällaskogen allt viktigare ju fler människor som tillkommer i närheten. 
Med en stor satsning på bostäder på Ekerum i norr, en utveckling av Rälla 
i öster och Stora Rör i söder är det än viktigare att bevara Rällaskogen som 
nära och lättillgängligt grönområde.

I planförslaget ska de viktigaste delarna av Rällaskogen ges funktionen 
grönområde/natur för att säkerställa detta.
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Slutsatser av Trafiknätsanalysen

Öland har enorma skillnader över året i trafikmängd vilket ger svåra 
förutsättningar för planeringen. Trafikflödet genom Rälla och förbi Stora 
Rör på väg 136 är viktigt för hela mellersta och norra Öland vilket gör att 
framkomligheten här är viktigare än på andra platser.

Det finns över 45 korsningspunkter mot väg 136 genom planområdet. 
Flertalet är direktutfarter från enskilda fastigheter och många är skymda 
och har låg trafiksäkerhet. I planförslaget ska utfarterna studeras och så 
många som möjligt få förslag på alternativa tillfarter till fastigheterna. 
Genom ett helhetsgrepp kan förmodligen en majoritet av utfarterna få 
andra lösningar.

Flertalet av busshållplatserna utmed väg 136 saknar acceptabla passager 
för att ta sig över vägen med låg säkerhet som följd. En planfri korsning 
någonstans utmed väg 136 ska finnas med i planförlaget.

Gående och cyklister är i mycket hög grad hänvisade till väggrenen eller 
på bilvägar i planområdet. Med alla utfarter mot väg 136 innebär detta 
låg trafiksäkerhet. Även om utfarterna mot väg 136 reduceras blir det inte 
trafiksäkert att använda väggrenen som gång- och cykelstråk. En separat 
gång- och cykelväg utmed väg 136 ska finnas med i planförslaget.

De större korsningarna på väg 136 mot Stora Rör och Rälla samt Rönnerum 
ska ges en tydligare och säkrare utformning.

Väg 136 genom planområdet är både en genomfart och en väg genom ett 
samhälle. Genom en tydlig gestaltning ska detta klargöras utan att verka 
menligt på vare sig framkomlighet eller säkerhet.
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Slutsatser av den Realistiska byanalysen

Både Rälla och Stora Rör har vuxit fram under relativt lång tid, men Rälla i 
större utsträckning i etapper än Stora Rör. I Rälla finns därför fler områden 
med enhetligare bebyggelse. Orterna har olika karaktär. I Rälla ger servicen 
orten dess karaktär och identitet genom att verka som samlingspunkt och 
naturlig kontaktyta. På samma sätt ger hamnen Stora Rör dess identitet, 
även om den inte längre är lika viktig som den en gång varit så leds 
besökaren ner mot hamnen genom vägarnas naturliga stråk. Karaktärerna 
kan också sammanfattas som att Rälla är en ort för åretruntboende med 
inslag av fritidsbebyggelse medan Stora Rör är en sommarort med inslag 
av permanentboende.

Planförslaget ska ta tillvara orternas karaktärer och stärka dem. För Rällas 
del handlar det mycket om att säkerställa underlaget för service, offentlig 
och privat. I Stora Rör handlar det om försiktighet i nyetableringar nere vid 
hamnen. Ny bebyggelse bör vara varierande och kännetecknande för sin 
tid utan att ta över karaktären på orten. 

De två radbyarna Rönnerum och Högsrum ska i möjligaste mån bevaras. I 
Rönnerum kan planförslaget lägga restriktioner om ny bebyggelse på den 
obebyggda sidan av radbyn för att bevara enkelbyn.

De större vägarna är viktiga för strukturen i orterna, bebyggelsen längs 
med väg 136 vänder sig mot denna som mot en överdimensionerad bygata. 
I planförslaget ska de flesta utfarterna struktureras om och minskas, vilket 
tar bort en del av denna karaktär. Det är dock viktigt att erkänna väg 136 
som en genomfartsled.
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Plankarta



Planförslag
Planförslaget bygger på analyserna och de slutsatser som presenterades i 
planprogrammet. Planförslaget hålls övergripande och relativt odetaljerat 
då tanken är en översiktsplan med markdisponeringsförslag, mer än ett 
gestaltningsförslag.

Bebyggelse
Bostäder
Den bostadsbebyggelse som föreslås är främst tänkt som villor och enstaka 
grupper med parhus. Om det finns intresse hindrar inte planen bebyggelse 
med flerbostadshus. 

terrängen kommer att minska intrycket av en större exploatering och det 
är viktigt att i ett tidigt skede bestämma vilken vegetation som ska bevaras 
och sedan se till att det genomförs. Vegetationsstråk ska även sparas som 
skärm längs med befintlig bebyggelse. Med en förnuftig planering kan 
området rymma ca 60 nya bostäder.
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B1 – Linsänkan
Området för bebyggelse föreslogs 
i Mörbylångas översiktsplan 
från 2007. Området motiverades 
med att det fanns relativt bra 
kommunikationer och ett utbyggt 
vatten- och avloppsnät. Det bedöms 
inte finnas höga naturvärden i 
området och ny bebyggelse här 
skulle utgöra en naturlig förlängning 
av Stora Rör söderut. Området ligger 
delvis inom strandskyddszonen 
som på Öland är 300 meter. Det kan 
dock finnas särskilda skäl till att 
upphäva det här eftersom det redan 
finns bebyggelse mellan området 
och stranden och strandskyddet då 
spelat ut sin roll. Ny bebyggelse 
skulle kunna omfatta ca 30 nya 
bostäder.

B2 – Rälla Tall
Området föreslås i tallskogen 
vid infarten till Stora Rör. Den 
föreslagna ytan för ny bebyggelse 
är till ytan nästan lika stort som 
nuvarande Stora Rör. Tanken är 
dock inte en heltäckande villamatta 
utan bebyggelse i mindre grupper 
med vegetation och mellanrum 
runt sig. Terrängen här är kuperad 
och markförhållandena är ett 
tiotal meter sand. Den kuperade 



B3 – Söder om nerfarten
På södra sidan av nerfarten till Stora Rör ligger område B3. Terrängen här 
är mycket kuperad och ganska brant på sina ställen. Några enstaka grupper 
med bebyggelse är möjlig. Med närheten till den förbättrade korsningen på 
väg 136 och den föreslagna idrottsanläggningen i sandtaget blir området 
en lämplig ny del av Stora Rör. Ny bebyggelse skulle kunna omfatta ca 
10-20 nya bostäder

B4 – Strandängarna
Den största efterfrågan på tomter och bostäder finns i direkt närhet till 
vatten. På Öland är det aldrig direkt långt till vattnet, men Ölands kuster 
är relativt oexploaterade. Planförslaget föreslår ett utredningsområde 
för bostäder på strandängarna norr om gården i Stora Rör. Området är 
tidigare planlagt med en äldre detaljplan där strandskyddet är upphävt. 
Stora Rörs attraktivitet och karaktär skulle stärkas av ett nytt område med 
nära havskontakt. En miljökonsekvensbeskrivning är dock nödvändig som 
belyser konsekvenserna av ett så pass strandnära boende.

B5, B6 – Området väster om Rälla nöjespaviljong och söder om 
gården
Skogsskiftena väster om Rällapaviljongen kan tillsammans med B6 bli 
en del av Rälla på västra sidan om väg 136. Idag är bebyggelsen på den 
sidan utspridd och rörig. Med några mindre sammanhängande områden 
mittemot Rälla centrum med affären stärks upplevelsen av ortens centrum 
och karaktär. Områdena kräver en ny och bättre anpassad trafikplanering av 
korsningen i Rälla både för fotgängare och bilister till och genom området. 
Ny bebyggelse skulle kunna omfatta ca 10-20 nya bostäder

B7 – Ekerum
I norra delen av Rällaskogen på gränsen till Ekerums golfbana planerar 
Borgholms kommun tillsammans med Ekerums ägare två områden 
med bostäder som ska ingå i den satsning på golfnära boende som sker 
på Ekerums golfanläggning. Områdena tas med här eftersom de kräver 
kommunikationer och utfarter vid korsningen i Rälla. Bebyggelsen planeras 
som parhus, ca 30 stycken, vilka kommer att säljas som andelslägenheter 
veckovis under golfsäsongen.
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B8 – Öster om skolan
På åkermarken öster om skolan i Rälla föreslås ett nytt bostadsområde. 
Området kan utnyttja redan befintliga satsningar i VA och gatustruktur och 
ligger i direkt närhet till skola och förskola samt affären. Mellan skolan 
och det nya området ska ett vegetationsstråk bevaras i avskärmande syfte. 
Ny bebyggelse skulle kunna omfatta ca 10-15 nya bostäder

B9 – Norra Rälla
På norra sidan om Högsrumsvägen, mellan området från 70-talet och den 
äldre delen norr om grönområdet föreslås ett nytt bostadsområde. Genom 
den nya bebyggelsen förtätas Rälla och det går att utnyttja redan gjorda 
investeringar i VA, vägar och service. En ny gata i området kan även göra 
det möjligt för en del fastigheter i norra Rälla att flytta sina utfarter från 
väg 136 till ett inre matarsystem. Den befintliga vegetationen i södra delen 
ska i möjligaste mån bevaras som ett lokalt grönområde. 
Ny bebyggelse skulle kunna omfatta ca 10-20 nya bostäder

störande av bakomliggande bebyggelse. Tanken är att verksamhetsområdet 
kan utgöra en buffertzon mot väg 136. Stora Rörs bostadsbebyggelse kan 
fortfarande ligga mer dolt från vägen.

I1 – Idrottshall i sandtaget
I kapitlet tidigare ställningstagande framkom att Ölandskommunerna har 
diskuterat en satsning på en gemensam idrottsanläggning. I planprogrammet 
formulerades därför uppdraget att titta på en möjlig och intressant plats i 
planområdet som ligger på gränsen mellan de båda kommunerna. En plats 
som framkom var i östra delen av område B1 och område V1, närmast 
vägen vid nerfarten till Stora Rör. Att lägga en större idrottsanläggning 
här skulle dock störa upplevelsen längs vägen och inte stämma med 
Stora Rörs småskaliga karaktär. En idrottsanläggning är en skrymmande 
byggnad, ofta med stora fönsterlösa fasader. Förslaget är därför att lägga 
idrottsanläggningen i sandtaget söder om nerfarten till Stora Rör. Sandtaget 
är stort och djupt och skulle enkelt kunna rymma en idrottshall och samtidigt 
kunna dölja den och förminska skalan. Trafikförseln skulle kunna lösas 
genom en ny väg från Stora Rörsvägen och den nya korsningen på väg 136 
genom områdena B3 och V1 till idrottsanläggningen.
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 Verksamhetsområden och idrott

V1 – Entrén till Stora Rör
Utmed väg 136 vid nerfarten till Stora Rör 
föreslås ett mindre område för verksamheter. 
Verksamheterna kan vara lättare former av 
industri, handel, och andra etableringar som inte 
störs av trafikbullret på väg 136, utan tvärtom 
uppskattar skyltläget. Verksamheterna får dock 
inte vara av den karaktären att de upplevs 
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Trafik
För att kunna minimera antalet direktutfarter mot väg 136 till så få som 
möjligt måste trafiken istället samlas till färre punkter. I planförslaget 
föreslås fyra korsningar mot väg 136 genom planområdet. Rondeller vid 
de två stora korsningspunkterna vid Rälla och nerfarten till Stora Rör och 
två mindre korsningar med samling av utfarter från den omkringliggande 
bebyggelsen mellan rondellerna. I detta arbete kommer idéer visas och 
motiveras och vissa trafiklösningar får skissartade lösningar med idéstudier. 
Detaljerade trafiklösningar måste tas fram av Vägverket och kommunen i 
samråd.
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I2 – Markreserv till idrottsplatsen
Området mellan skolan och den befintliga 
idrottsplatsen i Rälla reserveras för idrottsändamål 
för framtida behov. Tanken är inte främst ny 
bebyggelse utan nya bollplaner eller mindre lokaler 
som omklädningsrum och klubbstuga.

T1– Nerfarten till Stora Rör
Planförslaget innebär ganska mycket ny 
bebyggelse i Stora Rör. Det innebär ytterligare 
påfrestningar på korsningen mot väg 136. 
En lösning här måste vara trafiksäker utan att 
hindra framkomligheten. En rondell kan vara 
ett sätt att lösa situationen. Rondellen bör vara 
ganska avlång i sin form i nord-sydlig riktning 
för att inte hindra framkomligheten och stoppa 
upp trafiken alltför mycket. En bra utformad 
trafikplats kan bli en välkomnande entré till 
området och markera ett avbrott i landsbygden.

 
Stora Rörsvägen i 

korsningen med väg 136.

Stora Rörsvägen Ny rondell

Nytt område för
verksamheter

Gång- och cykelbana 
ner till Stora Rör

Gång- och cykelbana 
mot Färjestaden

Gång- och 
cykelbana mot 
Rälla, Ekerum 
och Borgholm

Väg
 13

6

Väg
 13

6
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Busshållplatserna intill korsningarna används av 
många men det finns inga bra passager över den 
stora vägen. En sammanslagning av korsningarna 
till en fyrvägskorsning med tydlig struktur och 
svängande körfält förväntas medföra en säkrare 
trafikmiljö utan att hämma framkomligheten alltför 
mycket.

T4 – Rälla
En trafikplats i Rälla ska samla upp mycket trafik. Planförslaget innebär en betydande nybebyggelse 
på västra sidan om väg 136. Som trafiksituationen ser ut idag är det svårt att komma ut på väg 
136 från västra sidan. Vägen och utfarten från Kustvägen är smal med skymd sikt. Den stängda 
infarten till Rälla gård förvirrar med sina kraftiga stenstolpar som markerar att en stor utfart borde 
finnas här. Utfarten från Rälla vid affären är även den rörig och sommartid kan det vara mycket 
svårt att komma ut, speciellt vid vänstersväng.

En rondell liknande den vid nerfarten till Stora Rör föreslås, avlång i formen. Ytterligare 
svårigheter är de oskyddade trafikanterna och busshållplatserna som måste få sin plats. Gång- 
och cykelvägen föreslås passera väg 136 här från östra till västra sidan. En planskild korsning 
med separat gång- och cykeltunnel eller bro vore en trafiksäker lösning, men det blir svårt att 
genomföra med tanke på terrängen. Marknivån på västra sidan om vägen ligger ett par meter 
längre ner och marknivån på östra sidan någon meter högre upp.
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T2 – Rönnerumsvägen 
och vägen mot 
fritidsbyn
Korsningen är idag 
välanvänd men av dålig 
standard. Väg 136 är här 
rak med relativt god sikt, 
men utfarterna till vägarna 
är skymda och smala. 

T3 – Mor Helenas väg, 
Outletbutiken
För att slippa dyra 
parallellvägar så kan 
trafiken i den mittersta 
delen av planområdet 
samlas till en korsning där 
den nuvarande Mor Helenas 
väg kommer fram mittemot 

den befintliga Outletbutiken. Bebyggelsen på 
båda sidor om butiken kan även ledas till denna 
korsning för att samla deras utfarter. Butiken i sig 
alstrar under sommarsäsongen mycket trafik. En 
tydlig korsning med avsvängningsfiler kan ge en 
säkrare trafikmiljö. För vänstersvängande fordon 
som ska ut på väg 136 kan det under högsäsong 
vara svårframkomligt. Möjligheten finns genom 
planförslaget att svänga höger istället och vända i 
någon av rondellerna.

Affären

Vandrarhem i 
gamla skolan

Ny rondell

Väg mot Rällaskogen 
och södra delen av 
Ekerum

Gång och cykelväg, 
tunnel under väg 136

Nuvarande 
korsning

Bu
ss

hå
llp

la
ts

Bu
ss

hå
llp

la
ts

Parkering

Parkering/torg

Gång och cykelväg, 
mot Stora Rör och 
Färjestaden

Gång och cykelväg, 
mot Ekerum och 
Borgholm Vä

g 
13

6

Vä
g 

13
6
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Gång- och cykelväg
För att ge fotgängare och cyklister en säker trafikmiljö 
krävs enligt slutsatserna av analyserna en separat gång- och 
cykelväg utmed väg 136. Gång- och cykelvägen ska vara 
tydligt skild från körbanan. Den lämpligaste placeringen 
genom planområdet är på den östra sidan om väg 136. 
På den sidan ligger Rälla och service i form av affär och 
skola samt busshållplatserna i riktning mot skola i 
Borgholm. Terrängförhållandena är bättre på den 
östra sidan med en jämnare nivå från vägen, på den 
västra sidan sjunker marknivån ett par meter på 
flera sträckor. En förutsättning för en säker och 
fungerande gång- och cykelväg är att flertalet av 
alla direktutfarter försvinner för att undvika 
farliga korsningspunkter. Tre eller fyra större 
korsningar är säkrare genom tydlighet och 
inte innebär någon överraskning för vare 
sig cyklisten, fotgängaren eller bilisten.
En säker och tydlig övergång måste 
finnas för möjligheten att korsa 
vägen för att ta sig till och från 
Stora Rör.

Efter Rälla föreslås gång- och 
cykelvägen övergå till den västra 
sidan för att på den sidan 
passera Ekerum, Halltorp 
och Strandtorp innan den 
ansluter till gång- och 
cykelvägen från Borgehage 
in till Borgholm.

 
Gående på väg 136 på samma sida 

som den föreslagna gång- och cykelbanan.



67

Nya vägar
Såväl de föreslagna områdena för ny bebyggelse 
som en reducering av antalet direktutfarter 
längs väg 136 kräver nya vägsträckningar. Nya 
vägsträckningar föreslås i lokalnätet och är därför 
smala och enkla i sin standard och utformning för 
att inte uppmana till onödig körning och markera 
väg 136:s roll som huvudled.

Till höger utsnitt i skiss för bostadsområde B1 
med sektioner som jämför lokalgata med väg 
136.

Stängda utfarter

Kopplingar till befintligt vägnät som möjliggör stängning av 
direktutfartrter till väg 136.

Borttagande av utfarter mot väg 136
Såväl analyser som planprogram och planförslag återkommer till en viktig 
åtgärd – minska antalet direktutfarter mot väg 136. Kartan till höger visar 
vägsträckningen alldeles söder om Rälla och hur enkla åtgärder kan minska 
antalet utfarter radikalt genom att göra mindre kopplingar i det befintliga 
lokalnätet. Flera av fastigheterna med direktutfarter på den östra sidan av 
väg 136 kan med mycket små eller inga åtgärder vända sin tillfart bort från 
väg 136.

A
A

B
B

Sektion B-B, Lokalgata i nya området B1

4,5 meter

Sektion A-A, väg 136 med ny 
gång- och cykelbana

4,5 meter 4,5 meter 3 m
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Natur
N1 – Rällaskogen
Rällaskogens värde som grönstråk, rekreationsområde och värd för olika 
former av naturtyper har tydligt framkommit i analyserna. Planförlaget 
föreslår därför att skogen reserveras som ett grönt rekreationsområde. 
Omfattande bebyggelse föreslås på alla landsidor om skogen och dess 
roll som grön lunga blir därför allt viktigare. Att ett område utmärks som 
naturområde i en översiktsplan har inget juridiskt skydd mot exploatering 
i skogen men visar kommunens önskan och vilja med ett område. Idag 
är skogen till stor del utpekad som naturvärden med klass två enligt 
Länsstyrelsens naturvårdsplan och med några utpekade nyckelbiotoper 
längs isälvsavlagringsbranten.
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N2 – Heden
Den öppna ljungheden mitt i 
planområdet utmed väg 136 föreslår 
planförslaget ska utmärkas som 
bevarandevärd natur. Den öppna ytan 
i skogen där den öländska naturen 
bryter fram ger en stark karaktär åt 
området och tillför det unikt öländska. 
Väderkvarnarna och kalkstensmuren 
utgör en mycket vacker syn mot den 
blommande ljungen.

N3 - Söder om skolan
Söder om skolan finns idag ett litet grönområde 
med tätvuxen lövskog. Grönområdet fungerar som 
en barriär runt idrottsplanerna och som tätortsnära 
grönstruktur.

N4 - Norr om Högsrumsvägen
Bostadsbebyggelsen i 80-talsområdet är tät och 
grönområdet N4 fungar som en grön lunga och 
barriär mellan bostadsbebyggelsesen, vägen och 
kraftledningen.



K1 – Rönnerum
Rönnerum har en speciell karaktär som föreslås bevaras i sin struktur 
och sammansättning. Ny bebyggelse bör i möjligaste mån anpassas i den 
befintliga strukturen och då byn är ett fint exempel på en enkelby bör den 
östra sidan av bygatan bevaras obebyggd. Kommunen kan genom enkelt 
utformade områdesbestämmelser ge byn ett skydd.

K2 – Högsrum och Högsrums kyrka
Högsrums radby är redan mer splittrad och uppblandad med nyare 
bebyggelse än Rönnerum. Det är därför viktigt att i framtida bygglov, 
planläggning och dyl. se hur kommunen kan förstärka bystrukturen och 
återfå en del av karaktären.

Högsrums kyrka med sin kyrkogård ligger i det närmaste solitärt i 
jordbrukslandskapet. Det är viktigt att även med ny bebyggelse hålla ett 
visst avstånd till kyrkan karaktären ska bevaras.

 

Övrigt
S1 - Vattenskyddsområdet
Skogsområdena öster om väg 136 omfattas 
till stor del av vattenskydds-område, varför 
de i praktiken är skyddade från exploatering. 
Om vattenskyddet i framtiden tas bort eller 
omformas ställer planen inget hinder i vägen 
för en möjlig exploatering. 

Sammanfattning
Planförslagets genomförande innebär en 
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Centrum
C1 - Stora Rörs centrum är inte lika tydlig 
men finns naturligt vid hamnen. Vid hamnplan 
finns idag bara puben. Genom en användning av 
hamnmagasinen skulle hamnen få mer liv. Förslag 
som har diskuterats bland boende och i Borgholms 
kommun är vandrarhem och fiskförsäljning.

C2 - Rälla har sitt naturliga centrum vid affären 
och korsningen. Sedan bensinpumparna försvann 
2007 upplevs ytan utanför affären som otydlig 
och periodvis ödslig. Genom en omstrukturering 
och tydliggörande av öppna ytor och parkering 
kan ett trevligt centrum med torgkänsla skapas.

rad konsekvenser. Konsekvens-erna för miljön redovisas under kapitlet 
reflektioner om Miljöbedömning.

Möjligheter till uppemot 300 nya bostäder innebär ett ökat underlag till 
kommersiell och offentlig service. Det betyder också ett bättre nyttjande 
av befintliga investeringar i teknisk infrastruktur.

Planförslaget föreslår åtgärder för att åstadkomma en säkrare trafikmiljö i 
området. 

S1



 
Vinteruppläggning  av båtar, Kårehamn, Ölands östra kust



REFLEKTIONER ÖVER  
MILJÖBEDÖMNING



Reflektioner över Miljöbedömning
Den 21 juli 2004 infördes nya bestämmelser för miljöbedömning 
av vissa planer och program i 6 kap miljöbalken. Förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ändrades den 1 juli 2005. Syftet är 
att integrera miljöaspekter i planer och program så att en hållbar utveckling 
främjas. Huvudregeln är att översiktsplaner alltid ska miljöbedömas och att 
detaljplaner alltid ska behovsbedömas. (Länsstyrelsen Västra Götalands 
län)

I detta arbete kommer endast en översiktlig reflektion om miljöbedömning 
att göras. De för planområdet aktuella nationella miljömålen kommenteras 
och en kortare genomgång av nollalternativ redovisas. En sammanfattande 
samlad bedömning avslutar.

God bebyggd miljö
Ett av planens allra främsta mål är just att skapa en god bebyggd miljö. För 
att uppnå detta krävs bland annat att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
bevaras, att människor inte störs av buller och att det finns grönområden 
nära tätorter. Det är också viktigt att det inom rimligt avstånd från bostäder 
finns tillgång till arbetsplatser samt service i form av vård, skola och 
omsorg. Det bör också finnas möjlighet till olika fritidssysselsättningar 
såsom olika sportaktiviteter. Dessutom bör naturligtvis luften vara ren och 
trafiken så säker som möjligt.

Grundvatten av god kvalitet
Ett annat miljömål som vägt mycket tungt i framtagandet  av fördjupningen 
av översiktsplanen är ”Grundvatten av god kvalitet”. Grundvattnets 
betydelse för produktion av dricksvatten är stor och grundvattnets goda 
kvalitet har varit en viktig utgångspunkt vid framtagandet av planen. 
I planarbetet har tagits hänsyn till vattenskyddsområdet och åtgärder i 
närheten av eller i skyddsområdet har noga avvägts och motiverats med 
tanke på konsekvenser för vattenförsörjningen.
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Nationella Miljömål

Sveriges riksdag har antagit 
16 nationella miljömål. Målen 
beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- 
och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt. 

De miljömål som främst berör 
planområdet och planen är: 

•	 Grundvatten av god kvalitet
•	 Levande skogar 
•	 God byggd miljö

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande          
      kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

 
Vindkraftverken i Stora Istad, Öland.
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Levande skogar
I planområdet finns ett större skogsområde, Rällaskogen, som 
lokalbefolkningen anser är av stor vikt för friluftsliv och rekreation. 
Skogen är planterad och avsedd för skogsbruk men fungerar även som 
grön lunga och betydelsefull spridningskorridor för de artrika Halltorps 
hage och Mittlandskogen. Planförslaget syftar till att bevara skogen som 
naturområde och levande skog.

Samlad bedömning
Nollalternativ
Planen jämförs med ett nollalternativ, konsekvenserna om planen inte 
genomförs och den pågående markanvändningen fortgår opåverkad.

Den bofasta befolkningen i Rälla har minskat och framförallt i de yngre 
åldrarna. Utan nya bostadsområden där nya barnfamiljer kan bo kommer 
den trenden att hålla i sig. Underlaget för skolans verksamhet minskar och 
skolan kan drabbas av neddragningar och sammanslagningar med längre 
resväg för eleverna som följd. Med ett vikande befolkningsunderlag 
försämras möjligheterna till åretruntöppen affär, restaurang, och mindre 
resande med kollektivtrafiken.

Trafiksituationen är i dagens läge inte säker och med den ständigt 
ökande trafiken kommer det inte att bli bättre. Riskerna med de 
många korsningspunkterna är stora med tanke på väg 136 närhet till 
vattenskyddsområdet. En olycka kan förutom personskador medföra stora 
skador på vattenförsörjningen. 

Rällaskogen drivs idag som skogsbruk med ekonomiska mål. Skogen har 
ett lågt skydd och befolkningens önskemål om att bevara strövområdet tas 
liten hänsyn till.

Miljöpåverkan om planen genomförs 
Planförslaget föreslår omfattande ny bebyggelse med framförallt 
markbostäder. Vid en utbyggnad av alla föreslagna områden skulle orterna 
Rälla och Stora Rör få en fördubbling av antalet bostäder och därmed 
invånare. Detta är naturligtvis tänkt på lång sikt med ett tidsperspektiv på 
över 20 år, men ny bebyggelse får naturligtvis konsekvenser. Fler bostäder 
betyder ett hårdare tryck på vägnät, service och grönområden. Flera av de 
nya bostadsområdena föreslås i naturmiljö och trycket på de skogspartier 
som finns kvar blir därför större. Behovet av att ge de skogspartier som är 
kvar ett starkare skydd blir därmed av större vikt.
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Vattenskyddsområdet upptar en stor yta centralt i planområdet och flera 
föreslagna lösningar tangerar eller berör området. Det finns redan idag en 
hel del bebyggelse i vattenskyddsområdet, liksom vägar och verksamheter. 
Planförslaget föreslår däremot inga nya etableringar i skyddsområdet. 
Bostadsområde B8 bredvid skolan i Rälla tangerar skyddsområdet, men 
ligger på ett relativt långt avstånd från uttagsbrunnarna och bedöms inte 
utgöra någon större fara. En detaljplan för området bör dock göras med en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Väglösningen för de fastigheter i södra delen av planområdet på östra sidan 
om väg 136 går genom vattenskyddsområdet. I detta fall har en avvägning 
gjort mellan nyttan av säkrare trafikmiljö med betydligt färre direktutfarter 
mot en dragning av en mindre väg i skyddsområdet. Risken för en olycka 
med fara för utsläpp till skyddsområdet bedöms som större i dagsläget 
än med den nya lösningen varför en dragning av väg i skyddsområdet är 
acceptabel.

Strandskyddet är på Öland utökat från 100 meter till 300 meter. Område B1 
och B4 ligger inom eller i den zonen. B1 ligger delvis inom strandskyddet, 
men mellan område B1 och kustlinjen ligger redan etablerad bebyggelse 
varför strandskyddet har spelat ur sin roll och det inte borde vara problem 
att få dispens från strandskyddet. Område B4 ligger inom en äldre 
detaljplan där strandskyddet är upphävt genom detaljplan. Det aktuella 
området är i den gamla planen angiven lantbruksändamål, vilket det i 
dagsläget används som genom bete och jordbruksbyggnader. Jordbruk 
med djur är ganska olämpligt så nära tätortsbebyggelse och ny användning 
för bostadsändamål skulle medföra mindre störningar. I den fortsatta 
planprocessen i detaljplaneskedet bör en miljökonsekvensbeskrivning 
göras för området för att utförligt undersöka konsekvenser för området 
med en ny amrkanvändnign. 

På flera håll på Öland så är avloppsfrågan problematiskt med många 
olika enskilda lösningar vilka inte alltid är hållbara och miljövänliga. 
I planområdet för Rälla och Stora Rör är detta dock inte något större 
problem då de flesta hushållen är anslutna till det allmänna vatten- och 
avloppssystemet. Det är viktigt att även ny bebyggelse ansluts till de 

allmänna systemen för att undvika framtida problem. En konsekvens av 
detta kan vara att utbyggnaden måste ske i en takt som bestäms av VA-
systemens kapacitetsutbyggnad. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Miljökonsekvensbeskrivningar i 
detaljplaneskedet bör göras för område B4, B8 och område V1 och V2 
för verksamheter som handel och lättare industrier. Övriga områden 
behovsbedöms i planläggningen för att se behovet av ytterligare 
miljöbedömningar.
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Trappa i Rällaskogen över isälvsavlagringsbranten.
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