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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr KS 300924  

Diskussion och synpunkter gällande Västtrafiks trafikplan 2021 

Sammanfattning 

Strateg Sven Andersson informerar om kollektivtrafik i samhällsplanering och 
kommunens ansvar att skapa förutsättningar för en fungerande kollektivtrafik. Statistik 
redovisas även för resandet med stadsbussarnas olika linjer och regionbusstrafiken. 
 
Information ges om att Västtrafiks trafikplan för 2021 håller på att tas fram och 
kommuner och andra myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag på synpunkter och inspel till 
Västtrafik. Samhällsplaneringsutskottet diskuterar olika busslinjers styrkor och 
svagheter samt närtrafiken och ger olika inspel. 
 
Sven Andersson tar med sig utskottets synpunkter och inspel i dialogen med Västtrafik 
den 16 oktober. 
 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 
 
att notera informationen.  
 



Trafikplan 2021 

Underlag för dialogmöte – Uddevalla kommun 
 

1. Samhällsplaner, infrastruktur och förändrade resbehov  
 

- Vilka utbyggnadsområden/avvecklingsområden finns/planeras under de kommande 
åren i er kommun (om möjligt med uppgifter om antal bostäder/arbetstillfällen/ 
befolkningsmängd/inflyttningsår)?  
 
Bebyggelsestrategin i Uddevalla kommun innebär fokus på centralorten Uddevalla och 
tätorten Ljungskile, vilka skall växa enligt principen ”inifrån och ut”. I kommunen för övrigt 
utvecklas Rotviksbro (Lanesund) genom ny bebyggelse i sin egenskap av knutpunkt i 
befintlig väginfrastruktur. Fräknestranden (området Ammenäs-Ulvesund) tillåts växa när VA-
förutsättningarna så medger (ny överföringsledning har byggts).  

Se strukturbild samt bifogad genomförandeplan för utveckling av bostäder 2020–2022. 

Uddevalla tätort 

Byggnation fortsätter och planeras i centrumnära stadsdelar som Södergården, Bergsgården, 
Östberget, Rydingsberg m.fl. En områdesplan för Kampenhof/Bäveån beskriver 
exploateringsmöjligheterna för över 4 000 lgh i Uddevallas centrala delar. En 
projektorganisation är tillsatt för genomförandet.  

Ljungskile 

Flera projekt centralt bl.a. Hälle Lider, f.d. vårdcentralen och Kärr (200 lgh). Ett större 
planområde finns kring Skarsjövallen (ca 200 lgh).  

Utanför tätort 
Södra kommundelen: Sundsstrand (200 lgh) pågående, Fräknestranden (kompletterande 
bebyggelse). Väster: Furuhall/Rotviksbro (80 lgh) 

- Ser ni några betydande förändringar i resandeunderlaget eller resmönster utifrån 
detta (förändrad befolkningstäthet, förändrade eller nya målpunkter mm)?  
 

Förutsättningarna för kollektiva resor kommer att stärkas genom ökad kollektivtrafiknära 
bebyggelse. 
 

- Ser ni några nya/förändrade arbets- och/eller studiependlingsbehov?  
 

Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, vilket bl.a. återspeglas i pendlingsstatistiken.  
Antalet in- och utpendlande förvärvsarbetare till/från Uddevalla: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Ökning (7 år) 

Utpendlare 6 613 7339 7528 7778 7893 8363 8 749 8 858 2 245 

Inpendlare 6 444 7024 7139 7260 7364 7402 7 655 7 922 1 478 

 



Den högre ökningstakten för utpendlare förstärker bilden av Uddevalla som boendeort och 
vikten av goda utpendlingsmöjligheter. Trollhättan och Göteborg är största utpendlingsorter 
(lika stora) samt Trollhättan och Vänersborg största inpendlingsorter.  
 
- Beskriv på vilket sätt det ges förutsättningar för hållbara resvanor i er kommun  
(t.ex. prioriterad framkomlighet för kollektivtrafiken, bussgator, gång- och cykelbanor, 
parkeringsmöjligheter mm).  
 

Kommunen antog 2018-04-11 en ny trafik- och parkeringsstrategi. Strategin prioriterar 
hållbara transporter och färdsätt. Ny s.k. parkeringsnorm för bebyggelse är under 
framtagande. Normen planeras premiera bebyggelseutveckling som gynnar hållbara 
transporter (flexibla p-tal). 
 
Kommunen och Västra Götalandsregionen har genom stadstrafikforum beslutat om att ta fram 
en kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. Arbetet pågår och beräknas vara färdigställt under 
2019.  
 

2. Kollektivtrafikens utveckling.  

 
- Hur ser ni på kollektivtrafikens strategiska utveckling i er kommun de kommande 
åren?  

 
Uddevalla - Göteborg 

Tågets kapacitetstak vad gäller antalet avgångar har i det närmaste uppnåtts på södra 
Bohusbanan. Västra Götalandsregionens målbild för tåg innebär på lång sikt ökad tågtrafik 
och kortare restid mellan Uddevalla och Göteborg, men förutsätter omfattande investeringar i 
järnvägsinfrastrukturen. Målbilden kommer därför att ta mycket lång tid (och stora 
ekonomiska resurser) att genomföra. En resandeutveckling i stråket Uddevalla-Göteborg kan 
därför i närtid inte uppnås om inte alternativa åtgärder vidtas. Tågtrafiken behöver komplette-
ras med ytterligare busstrafik mellan Göteborg och Uddevalla som ger fler resmöjligheter. En 
utveckling av tågtrafiken är av stor betydelse i ett längre perspektiv men en resandeutveckling 
kan f.n. inte uppnås utan en utveckling av busstrafiken. Någon form av snabbusskoncept (jfr 
superbuss i Skåne) är exempel på åtgärd som bör prövas för att utveckla resandet i detta stråk.   
 
Uddevalla-Fräknestranden-Ljungskile 

Ljungskile är kommunens största tätort efter centralorten. Orten är attraktiv som bostadsort 
och är en också knutpunkt för kollektivtrafiken. Fräknestranden mellan Uddevalla och 
Ljungskile utvecklas genom kompletterande bebyggelse och ökade byggrätter genom ordnad 
VA-försörjning. Förutsättningarna för resandeutveckling i den södra kommundelen är goda. 
Från resenärshåll efterfrågas tätare busstrafik till kollektivtrafikens knutpunkter i 
högtrafiklägen samt bättre anpassning till tågtrafiken.  
  



- Har ni identifierat några funktionsbehov och/eller funktionsbrister i 

kollektivtrafiksystemet?  

T ex behov av ny bytespunkt, dålig framkomlighet, avsaknad av kollektivtrafik trots bra 

resandeunderlag etc. 

 
Uddevalla saknar Resecentrum. Kollektivtrafikens noder är geografiskt spridda och 
samordning mellan trafikslag är inte bra. Då resecentrum nu utpekats som åtgärd i regional 
plan för transportinfrastrukturen 2018–2029 är Västtrafiks stöd för utveckling av denna 
kollektivtrafiknod av stor vikt.  
 
Göteborgstrafiken 

Resandeutvecklingen på linje 810 är kraftfull och visar på ett växande resandebehov i detta 
stråk. Linjen är pålitlig och lockar hela tiden nya resande. Flera turer dubbleras men stående 
resande är inte ovanligt. Resenärerna klagar på det låga turutbudet och efterfrågar betydligt 
fler avgångar. Resenärerna har mycket svårt att se kopplingen till tågutbudet, dvs att se linje 
810 som komplement till tåg. Linjen står för sig själv och möter ett resandebehov hos en stor 
mängd resenärer för vilka tåg inte är ett alternativ. Linjen bör därför utvecklas och turutbudet 
kompletteras. Resenärerna accepterar inte att ena gången bli hänvisad till tåg och en annan till 
buss. För resande mellan Ljungskile och Göteborg försvåras enkelheten genom att linje 841 
tillkommer i utbudet och skapar ytterligare variationer i avgångstider, uppehållsbild mm.  
 
Stadstrafiken 

Stadstrafiken har potential för fortsatt utveckling. En gradvis förändring av linjenätet kopplat 
till stadens utvecklingsplaner är nödvändig. Målsättning bör vara att avveckla linjevarianter, 
skapa en eller två högkvalitativa busslinjer/stråk, öka turtätheten i vissa områden, eftersträva 
samma linjesträckning dag- som kvällstid osv. Det påbörjade arbetet med en kollektiv-
trafikplan för Uddevalla bör bli en bra utgångspunkt för en utveckling av stadstrafiken.  
 
Landsbygdstrafiken 

Landsbygdstrafiken mellan Uddevalla och Ljungskile har utvecklats positivt. Tätortslinjen i 
Ljungskile upplevs dock som eftersatt. I den mån linjerna 821, 822 och 826 ingår i varandras 
uppdrag och ger möjlighet till direktresor är detta otydligt.   
 
 

3. Skolpendling i den allmänna kollektivtrafiken 

Ser ni några förändringar som påverkar antalet elever som reser med skolkort? 

Gäller både grundskola och gymnasium 

Förändring i elevantal på befintliga grundskolor 

 Norgårdenskolan åk 7–9 kommer att öka med två klasser i åk 7 från 408 elever till 
beräknat 467 elever 

 Sommarhemmet åk 7–9 kommer att minska med en klass i åk 9 från 371 elever till 
beräknat 345 elever  

 Linneaskolan åk 7–9 kommer att öka med en klass i åk 7 från 230 elever till beräknat 252 
elever  



 Ljungskileskolan åk F-6 kommer att öka med en klass från 510 elever till beräknat 534 
elever 
 

Gymnasiependling 

Antalet elever i gymnasieåldern beräknas öka med omkring 25 % under den närmaste 10-
årsperioden. Uddevalla gymnasieskola har ett stort upptagningsområde med en stor andel 
elever från närliggande kommuner som Orust, Munkedal, Tanum och Färgelanda. Fler 
resande från dessa kommuner är att vänta. Se bif. Statistik. 

 

Nya skolor, flytt eller nedläggning av skolor eller andra förändringar? 

Antalet skolor är oförändrat. 
 

Ser ni att ni kommer att förändra ramtiderna för grundskolan?   

Nej, inte i dagsläget.  

 

4. Tillköp  

- Hur ser kommunens planer ut för befintliga tillköp?  
 

Seniorkort 
Seniorkort 75+ kvarstår. 
 
Flexlinjen 

Flexlinjen kvarstår. Kommunen har fattat beslut om en succesiv utökning av trafiken. 2019 
införde kvällstrafik samt trafik lör. Ytterligare till köp kommer att övervägas efter 
utvärdering.  
 

- Ser ni behov av att göra nya tillköp?  
 

Fritidskort 
Tillköp av Fritidskort Lov för ungdomar i årskurs 8+9 samt 1+2 i gymnasiet kan komma att 
införas sommaren 2020.  
 
  



 

  



Hemort gymnasieskolans elever 2018/2019 

0003 Norden 1 
 0126 HUDDINGE KOMMUN 1 
 0188 NORRTÄLJE KOMMUN 1 
 1281 LUNDS KOMMUN 1 
 1401 HÄRRYDA KOMMUN 1 
 1415 STENUNGSUNDS KOMMUN 28 
 1419 TJÖRNS KOMMUN 8 
 1421 ORUST KOMMUN 215 
 1427 SOTENÄS KOMMUN 61 
 1430 MUNKEDALS KOMMUN 237 
 1435 TANUMS KOMMUN 202 
 1438 DALS-EDS KOMMUN 52 
 1439 FÄRGELANDA KOMMUN 203 
 1440 ALE KOMMUN 1 
 1441 LERUM KOMMUN 1 
 1442 VÅRGÅRDA KOMMUN 1 
 1444 GRÄSTORPS KOMMUN 1 
 1445 ESSUNGA KOMMUN 1 
 1460 BENGTFORS KOMMUN 20 
 1461 MELLERUDS KOMMUN 8 
 1462 LILLA EDETS KOMMUN 3 
 1480 GÖTEBORG KOMMUN 2 
 1482 KUNGÄLV KOMMUN 1 
 1484 LYSEKIL KOMMUN 77 
 1485 UDDEVALLA 1 738 
 1486 STRÖMSTAD KOMMUN 39 
 1487 VÄNERSBORG KOMMUN 80 
 1488 TROLLHÄTTANS KOMMUN 44 
 1492 ÅMÅL KOMMUN 2 
 1494 LIDKÖPINGS KOMMUN 2 
 1715 KIL KOMMUN 1 
 1781 KRISTINEHAMN KOMMUN 1 
 2081 BORLÄNGE KOMMUN 1 
 2101 OCKELBO KOMMUN 1 
 2180 GÄVLE KOMMUN 1 
 2282 KRAMFORS KOMMUN 1 
  

  



Befolkningsprognos gymnasieelever 

 

 



Göteborg 2020-02-04 
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Återkoppling från dialogmöten hösten 2019  

Under höstens dialogmöten mellan Västtrafik, trafikföretagen och kommunerna i 

Västra Götalandsregionen, diskuterades kollektivtrafikens utveckling utifrån det lokala 

perspektivet, med utgångspunkt i dagens förutsättningar och framtida behov. Bifogat 

finner ni en återkoppling från dialogmötet, där det fortsatta arbetet med 

kollektivtrafikens utveckling också beskrivs.  

På dialogmötena redogjorde Västtrafik för de ekonomiska förutsättningar som gäller 

för kommande år. Som vi tidigare informerat om innebär dessa att effektiviseringar 

kommer att behövas för att finansiera nödvändiga satsningar. Den utökning som en 

effektivisering möjliggör kommer inte alltid att ligga inom samma geografiska område 

som effektiviseringen.  

Vi har nu identifierat de nödvändiga satsningar som behöver göras i regionen. Vi har 

också identifierat effektiviseringsförslag som vi anser har liten kundpåverkan. Nästa 

steg är att fortsätta dialogen med berörda kommuner, som en del i analys- och 

riskbedömningsarbetet. Allt eftersom dessa och övriga trafikförändringsförslag 

konkretiseras kommer vi att kontakta berörda kommuner för fortsatt dialog. Ni i 

kommunerna är välkomna att när som helst återkomma om ni själva ser ett behov av 

ytterligare dialogmöte.    

 

Processen framöver, för trafikplan 2021, ser ut enligt följande: 

• Fortsatt dialog med berörda kommuner   jan – april 2020  

• Skriftlig återkoppling med förslag på trafikförändringar maj 2020 

i Trafikplan 2021  

• Informationsmöte och frågestund om Trafikplan 2021 juni 2020 

• Västtrafiks styrelse fastställer Trafikplan 2021  slutet av juni 2020 

• Budget för Trafikplan 2021 fastställs   sep 2020 

• Trafikplan 2021 börjar gälla från   13 dec 2020 

Vi vill passa på att tacka för engagemanget under hösten. Vi ser framemot en fortsatt 

samverkan där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett mer hållbart resande! 

 

Malin Kristensson, Samhällsutvecklare  

  



Uddevalla kommun 
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Samhällsplaner, infrastruktur och förändrade resbehov 

Uddevalla växer och om stadsutvecklingen ska styra mot uppsatta hållbarhetsmål, 

måste kollektivtrafik och samhällsutveckling gå hand i hand. Västtrafik ser därför 

mycket positivt på kommunens stadsbyggnadsambitioner om att tätorterna ska växa 

”inifrån och ut” och det är positivt att kommunen utvecklar och bygger i närhet till 

befintlig kollektivtrafik. Det var spännande att se att Uddevalla var en stad som 

utmärkte sig nationellt utifrån andel nytillkomna invånare centralt, vilket presenterades 

av kommunen under dialogmötet. Förutsättningarna för hållbara resor i stort samt även 

för kollektiva resor kommer att stärkas genom ökad kollektivtrafiknära bebyggelse. 

Västtrafiks förhoppning är att kommunen även har med sig ett hållbart 

resandeperspektiv när t.ex. större besöksintensiva verksamheter etableras etc.  

 

Kommunen lyfter i det skriftliga inspelet att Uddevalla saknar Resecentrum och att 

Kollektivtrafikens noder är geografiskt spridda samt att samordning mellan 

trafikslagen inte är tillfredställande.  Detta är utpekat som brist i Regional plan för 

transportinfrastrukturen 2018–2029. Den regionala planen är föremål för revidering, 

men det blir inga tillskjutna medel. Åren för den reviderade planen blir 2022-2029 hur 

Resecentrum ska hanteras i revideringen får fortsatt diskuteras. 

 

För att öka andelen hållbart resande krävs inte enbart ett bra kollektivtrafikutbud, utan 

även åtgärder som prioriterar kollektivtrafiken och andra hållbara transportslag. Det är 

därför beklagligt att de mer stadsmässiga hållplatser som anlagts utmed 

Västanvindsvägen nu föreslås återställas till hållplatsfickor. Detta ser vi från 

Västtrafiks sida inte ligger i linje med kommunens antagna trafik- och 

parkeringsstrategi.  

 

Den gemensamma kollektivtrafikplanen för Uddevalla, som är under framtagande, 

hoppas vi på Västtrafik ger oss och kommunen en gemensam bild av nuläge och behov 

framåt samt gemensamma målriktningar kring utvecklingen. Vi tror att detta arbete är 

en viktig grund för att vårt arbete med kollektivtrafik och samhällsplanering ska verka 

i symbios för en ökad andel hållbart resande i staden.  
 

Utvecklingen i området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile som 

kommunen lyfter i sitt skriftliga inspel, då området förväntas utvecklas genom 

kompletterande bebyggelse och ökade byggrätter genom ordnad VA-försörjning, kan 

ur ett kollektivtrafikperspektiv vara problematiskt. Det huvudsakliga stråket och 

resmöjligheterna mellan Uddevalla och Ljungskile är med Tåg och Expressbuss via 

E6. Fräknestranden försörjs med landsbygdslinjer och det är Landsbygdsutredningens 

grundläggande utbud genom skolanpassad trafik samt viss matartrafik till knutpunkter 

som kan utgöra förväntansnivån här.  

Kollektivtrafikens utveckling.  

Kommunen framför i sitt skriftliga inspel att tågtrafiken kommer att behöva 

kompletteras med ytterligare busstrafik mellan Göteborg och Uddevalla eftersom 

infrastrukturen på tågsidan sätter begränsningar – Man hänvisar bland annat till det så 

kallade Superbuss-koncept som man har i region Skåne.  



Uddevalla kommun 
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I det arbete som pågår med konkretisering av målbild tåg 2035, till 2028 föreslås nya 

inriktningar avseende Norra Bohusbanan som skulle kunna innebära kortare restider 

Strömstad – Göteborg vilket även påverkar Uddevalla. Arbetet har presenterats i de 

delregionala råden och remiss planeras att skickas ut av Västra Götalandsregionen 

under början av 2020.  

Inom Trafikplan 2021 kommer Västtrafik arbeta vidare med förslag om ytterligare 

utökad tågtrafik Uddevalla – Trollhättan – Göteborg.  

Från Västtrafiks sida är vi angelägna om att använda våra resurser på ett effektivt sätt 

och vi ser kontinuerligt över vår trafik. Inom arbetet med Trafikplan 2021 har vi 

arbetat med att hitta effektiviseringar för att möjliggöra nödvändiga satsningar. I den 

Andan kommer Västtrafik och SJ Götalandståg att arbeta vidare med åtgärder gällande 

reducering av tågtrafik mellan Uddevalla och Munkedal/Dingle. Dels förslag om 

indragen dubbeltur (tur och retur) tidig förmiddag M-F Uddevalla – Munkedal, och 

dels en indragning av dubbeltur Uddevalla – Dingle sen lunchtid M-To. Resandet på 

dessa turer är idag lågt (i snitt 9, respektive 4 per tur) och kund kan hänvisas till 

parallell busstrafik.    

Som redan diskuterats med kommunen i arbetet med Trafikplan 2020, men där 

åtgärder uteblev i planen, har fortsatt arbete skett gällande att Vy ser över den 

regionala trafiken med Torp som nav. Utgångspunkten är att säkerställa att kapaciteten 

används på rätt ställe och anpassningar utifrån restidskvot och potential. Det är osäkert 

om det kommer att föreslås åtgärder för trafiken inom ramen för Trafikplan 2021 men 

om konkreta förslag tas fram kommer kommunen att kallas till fördjupad dialog kring 

dessa. 

Stråket Uddevalla – Göteborg kommer under andra halvan av 2021 att påverkas av ett 

större trafikavbrott på Bohusbanan. Detta är något som gör att förutsättningarna för 

trafiken i stråket, både gällande buss och tåg, kommer att påverkas under 2021. 

Planerna för trafiken under avstängningen är ännu inte fastställda. Men utöver 

Bohusbanans avstängning finns det även begränsningar i kapaciteten på knutpunkter i 

centrala Göteborg som även det påverkar stråket. Västtrafik kommer att informera 

berörda kommuner om planerade åtgärder för ersättningstrafik när dessa finns 

framtagna.   

På dialogmötet lyftes ett önskemål som kommunen fått till sig gällande att trafikera 

Kurödsområdet med någon linje i stråket Uddevalla – Trollhättan (600-linjerna). 

Generellt har linjerna i detta stråk ett lågt resande och det finns anledning att titta 

vidare på vilken funktion vilka linjer ska ha, samt hur potentialen o.s.v. ser ut. Detta 

arbete har dock inte prioriterats inom ramen för Trafikplan 2021 utan får vara ett 

arbete på längre sikt. En effektiviseringsåtgärd som Västtrafik kommer att arbeta 

vidare med inom Trafikplan 2021 är dock en indragning av tur på linje 679 (kl 16:20 

från Stallbacka till Uddevalla Sjukhus) då resandet på denna tur är väldigt lågt och 

resurserna kan användas för andra nödvändiga satsningar.  

Övrigt 

Tidtabellsskiftet juni 2020 



Uddevalla kommun 

 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress: Folkungagatan 20, Göteborg 
Tel: 031-62 92 00 
Fax: 031-62 92 01 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

I trafikplan 2020, med trafikstart dec 2019 genomfördes en åtgärd gällande 

tillkommande tågturer Strömstad - Uddevalla. För att anpassa trafiken i stråket och 

inte köra parallellt tåg/buss görs en anpassning som innebär att en tidig morgontur 

(05:20 från Strömstad) och en eftermiddagslur (17:35 från Torp) på busslinje 871 dras 

in. Åtgärden vidtas vis tidtabellsskiftet i juni 2020.  

 

Som en konsekvens av att dessa turer dras in behöver även tidtabellen för linje 870 

och 871 justeras i andra tidslägen enligt nedan: 

• 870 turen kl 20:43 från Kampenhof flyttas till 18:31 (Vilket medför att vi får 

anslutning till tåget från Göteborg Central 17:10 som är på Uddevalla C 18:24) 

• 870 turen kl 19:57 från Strömstad flyttas till 20:15 

• 871 turen kl 21:20 från Håby terminal flyttas till 19:08  

(Eventuellt kan det tillkomma justeringar på ytterligare turer när trafiken 

detaljplaneras under våren.) 

 



Göteborg 2020-02-06 

Kompletterande återkoppling Uddevalla 

Detta är en komplettering till den återkoppling som skickades ut för några dagar 

sedan. Det gäller ytterligare åtgärder som vi från Västtrafiks sida arbetar vidare 

med inom Trafikplan 2021. 

Nedan berör Uddevalla: 

I samband med avstängningen på Södra Bohusbanan mellan Ytterby och 

Göteborg 2021 är inriktningen att tågtrafiken från Norra Bohusbanan ska ledas 

om via Uddevalla – Trollhättan – Göteborg. Eftersom denna inriktning finns med 

i planerna för trafiken framåt (Remissversion av Målbild Tåg 2028) arbetar 

Västtrafik och SJ Götalandståg vidare med förslag i linje med detta som en del av 

Trafikplan 2021, med målet att korta restiderna för tåget mellan Strömstad – 

Göteborg.     

Resandet på natt-turerna på linje 850 och 870 (fredag, lördag) i båda riktningar är 

lågt. Västtrafik kommer därför tillsammans med Bivab och Vy att se över trafiken 

med inriktningen att effektivisera trafiken för att skapa utrymme för andra 

nödvändiga satsningar i regionen.  

SJ Götalandståg ser att resandet på den lördagstur som sattes in i december 2018 

mellan Uddevalla och Strömstad (mitt på dagen) är lågt. Resurserna bedöms 

därför istället kunna läggas på andra mer angelägna satsningar och inriktningen i 

Trafikplan 2021 är därför att turen avvecklas. 

Tågtrafiken på sträckan Uddevalla – Herrljunga föreslås reduceras med en 

dubbeltur dagligen, gäller kvällar. Resandet på berörda avgångar är lågt och 

alternativa resmöjligheter finns för flertalet res-relationer.    

Ytterligare en tågåtgärd som Västtrafik och SJ Götalandståg arbetar vidare med 

berör Uddevalla. Det gäller en dubbeltur Göteborg - Uddevalla sen kväll (M-FS). 

Då det finns alternativa resmöjligheter med buss i stråket 

(841/Stenungsundsexpress) föreslås trafiken kunna reduceras med en dubbeltur 

och resurser frigöras till nödvändiga satsningar.  
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Reviderat samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun tecknade 2012 ett samverkansavtal 
rörande stadstrafiken i Uddevalla där samverkan mellan kommunen och regionala 
kollektivtrafikmyndigheten formaliserades. Det övergripande målet i samverkansavtalet 
är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i 
förhållande till bilen. Det enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade 
trafikförsörjningsprogrammet och andra av regionen och kommunen upprättade 
strategiska dokument anger inriktning för detta arbete. 
  
Då någon revidering av samverkansavtalet inte skett sedan 2012 behövs mot bakgrund 
av nya måldokument en generell översyn av avtalets skrivningar och aktualitet 
genomföras. Stadstrafikforum i Uddevalla beslutade därför i 2019-06-18 att ge 
tjänstemannaorganisationen i uppdrag att samordnat med övriga stadstrafikforum i 
regionen göra en översyn av samverkansavtalet och föreslå revideringar till kommande 
möte.  Stadstrafikforum i Uddevalla kommun godkände ett förslag till reviderat 
samverkansavtal 2019-11-07. 
 
Kommunens representanter i stadstrafikforum utgörs av kommunens två ledamöter i det 
delregionala kollektivtrafikrådet (förbundsdirektionen Fyrbodal). Kommunen får enligt 
samverkansavtalet utse ytterligare två representanter vilket med fördel kan ske i kretsen 
av samhällsplaneringsutskottets ledamöter. Utskottet har som uppgift att stödja 
kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion genom att bereda frågor inom såväl 
miljö- och klimatområdet som den långsiktiga samhällsplaneringen vilken bl.a. omfattar 
samhällsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur.      

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla, 2019-12-10 
Kollektivtrafiknämnden protokollsutdrag 2020-01-20. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24.    

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen  
 
att godkänna samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 2019-12-19, samt  
 
att i enligt föreliggande samverkansavtal, utöver kommunens ledamöter i det 
delregionala kollektivtrafikrådet, utse NN och NN som kommunens representanter i 
stadstrafikforum.     
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Ärendebeskrivning 

Västra Götalandsregionen är sedan 2012 kollektivtrafikmyndighet med ansvar för länets 
kollektivtrafik. I avtalet om ansvar för den regionala kollektivtrafiken bestämdes att 
fördjupade samråd ska ske mellan regionen och kommuner med stadstrafik, dvs. 
Göteborg, Mölndal och Partille (GMP), Borås, Skövde, Trollhättan och Vänersborg 
(Tvåstad) samt Uddevalla. Kollektivtrafikens utveckling i de större städerna är i hög 
grad beroende av att infrastrukturåtgärder och samhällsbyggnad går hand i hand med 
frågor om hållbara transporter. I var och en av dessa regionens noder har det därför 
sedan 2012 funnits separata samverkansavtal för stadstrafiken mellan Västra 
Götalandsregionen och berörda kommuner, där parternas samverkan formaliseras. Det 
övergripande målet för samverkansavtalen är att tillsammans verka för ett ökat 
kollektivt resande och en ökad marknadsandel i förhållande till bilen. Det enligt Lag om 
kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade trafikförsörjningsprogrammet och andra av 
regionen och kommunen upprättade strategiska dokument anger inriktning för arbetet.  
 
Samverkansavtalet reglerar bl.a. parternas åtaganden, vilka som skall vara 
representanter samt hur samrådet skall ske mellan politiker och tjänstemän.  Överens-
kommelsen har gällt tillsvidare, kan sägas upp med ett års uppsägningstid eller revideras 
vid behov. Då någon revidering av samverkansavtalet inte skett sedan 2012 behövs mot 
bakgrund av nya måldokument en generell översyn av avtalets skrivningar och 
aktualitet genomföras. Stadstrafikforum i Uddevalla beslutade därför i 2019-06-18 att 
ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att samordnat med övriga stadstrafikforum i 
regionen göra en översyn av samverkansavtalet och föreslå revideringar till kommande 
möte.  Stadstrafikforum i Uddevalla kommun godkände ett förslag till reviderat 
samverkansavtal 2019-11-07.   
 
Det nu föreliggande reviderade samverkansavtalet har uppdaterats enligt följande: 
 
- En bakgrundsbeskrivning har lagts till vilken även förtydligar att samverkansavtalet 

är frivilligt och kan anses vara en överenskommelse mer än ett avtal 
- Västtrafik AB har lagts till som ny part 
- Parternas åtaganden har formulerats utifrån en gemensam skrivning 
- Uppdragets omfattning har lagts till med förtydligande om att avtalet i sig inte 

innebär några ekonomiska åtaganden och att frågor av detaljerad karaktär hanteras 
mellan kommun och Västtrafik inom ordinarie process för trafikplan 

- Respektive part utser sina representanter och regionen är sammankallande 
- Parterna kan under mandatperioden ändra sin representation 
- Kommunen representeras av kommunens (två) ledamöter i det delregionala 

kollektivtrafikrådet samt ytterligare två politiker som kommunen utser 
- Ett förtydligande om att ytterligare former för samverkan mellan kommunen och 

Västtrafik kan etableras har tillkommit 
- Generellt läggs ett större fokus på hållbara transporter  
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Kommunens representation 

Kommunens ledamöter i det delregionala kollektivtrafikrådet (förbundsdirektionen 
Fyrbodal) utgörs av kommunstyrelsens ordförande samt dess andre vice ordförande. 
Kommunen får enligt samverkansavtalet utse ytterligare två representanter. 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott har som uppgift att vara ett stöd för 
utveckling och samordning av kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion genom att 
bereda frågor inom såväl miljö- och klimatområdet som den långsiktiga 
samhällsplaneringen vilken bl.a. omfattar samhällsbyggande, kollektivtrafik och 
infrastruktur. Kommunens ytterligare två representanter i stadstrafikforum kan därför 
med fördel utses i kretsen av samhällsplaneringsutskottets ledamöter.  
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Västra Götalandsregionen  
 
 



  

 

 

Protokoll från kollektivtrafiknämnden, 2020-02-06 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 8 

Samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 

Diarienummer KTN 2019-00154 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden godkänner samverkansavtal för stadstrafiken i 

Uddevalla kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen genom Kollektivtrafiknämnden samt Uddevalla 

kommun tecknat ett samverkansavtal år 2012 där samverkan mellan kommunen 

och regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserades.  

Det övergripande målet i samverkansavtalet är att tillsammans verka för ett ökat 

kollektivt resande och en ökad marknadsandel i förhållande till bilen. Det enligt 

Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade trafikförsörjningsprogrammet 

och andra av regionen och kommunen upprättade strategiska dokument anger 

inriktning för arbetet. 

Stadstrafikforum beslutade i juni 2019 att avtalet skulle ses över eftersom inga 

revideringar hade genomförts sedan avtalet togs fram. Trafikförsörjnings-

programmet, som revideras för närvarande, påverkar samverkansavtalets 

skrivningar och när kollektivtrafikplanen antas i slutet av 2020 finns styrningen 

framåt. Stadstrafikforum har även utökats med en representant från Västtrafiks 

styrelse. Dessutom har en generell översyn av samverkansavtalets skrivningar 

genomförts. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-24 

Skickas till 

För kännedom:  

 Uddevalla kommun: trollhattans.stad@trollhattan.se 

 Västtrafiks styrelse: vasttrafik@vasttrafik.se 

 Sven Andersson, Uddevalla kommun: sven.andersson@uddevalla.se 

 Felix Stööp Lindgren Västtrafik: felix.StoopLindgren@vasttrafik.se 
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2019-12-19 

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADSTRAFIKEN I UDDEVALLA  
Ersätter tidigare samverkansavtal tecknat i december 2012. 

 

1. Bakgrund 

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och Västtrafik regleras i 

dokumentet Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland, 2017-12-13. 

I detta dokument föreslås att samverkansavtal upprättas mellan Västra 

Götalandsregionen och berörda kommuner. Samverkansavtalen, som är frivilligt för 

parterna att ingå och är en överenskommelse, syftar till att tydliggöra respektive parts 

ansvar för kollektivtrafikens utveckling i respektive stadstrafikområde samt att 

säkerställa att samverkan sker.   

 

Detta samverkansavtal har huvudsakligen samma struktur och innehåll som tidigare 

samverkansavtal. Västtrafik AB har tillkommit som ordinarie medlem. Justeringar 

och förtydliganden har också genomförts. 

 

2. Avtalsparter 

Med parterna avses Västra Götalandsregionen genom dess kollektivtrafiknämnd, 

nedan kallat regionen, samt Uddevalla kommun och Västtrafik AB.  

 
3. Syfte och mål med samverkan 

Syftet med detta samverkansavtal är att formalisera samverkan mellan parterna. Det 

handlar om att säkerställa att samhällsplanering, infrastrukturplanering och 

kollektivtrafikens utveckling går hand i hand. 

 

Målet är att tillsammans verka för ett ökat hållbart resande och en ökad 

marknadsandel för kollektivtrafiken i förhållande till bilen.  

 

Inriktningen för arbetet anges i Trafikförsörjningsprogrammet som ska upprättas 

enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och andra strategiska dokument som 

kommunen och regionen upprättat, exempelvis Kollektivtrafikplan för Uddevalla. 

 

4. Åtagande och genomförande 

Forumets uppgift är att initiera, samråda och gemensamt bereda frågor samt ta fram 

rekommendationer till parternas beslutande organ. Beslut fattas av respektive parts 

organisation. 

 

Parterna åtar sig att gemensamt utifrån sina respektive roller verka för 

 

• en utveckling av stadens kollektivtrafik som stödjer en hållbar 

samhällsutveckling. 

• en utbyggnad av transportinfrastrukturen som stödjer kollektivtrafikens 

utveckling. 



• en samhällsplanering där stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling 

stödjer varandra.   

 

För att gemensamt kunna genomföra ovanstående åtaganden ska parterna i 

stadstrafikforum 

 

• föreslå och bereda gemensamma utvecklingsprojekt inom stadstrafiken och 

frågor gällande utveckling av hållbart resande. 

• följa upp fastställda måldokument för stadstrafikens utveckling. 

• gemensamt verka för en breddad finansiering i genomförande av 

utvecklingsprojekt.  

Överenskommelsen innebär i sig inga ekonomiska åtaganden att finansiera 

kollektivtrafik eller infrastrukturinvesteringar.  

 

Detaljfrågor ska hanteras mellan kommun och Västtrafik inom ordinarie process för 

trafikplan. 

 

5. Organisation för samråd mellan förtroendevalda 

Stadstrafikforum utgörs av politiska representanter som utses av respektive part. 

Representanterna utses för aktuell mandatperiod och parterna har rätt att under 

mandatperioden ändra representationen i forumet. Regionen är sammankallande och 

har ordförandeskapet i stadstrafikforum. Kommunen representeras av kommunens 

(två) ledamöter i delregionala kollektivtrafikrådet samt ytterligare två politiker som 

kommunen utser. Regionen representeras av kollektivtrafiknämndens två ledamöter i 

det delregionala kollektivtrafikrådet. Västtrafik representeras av en utsedd representant 

från Västtrafiks styrelse. 

 

Parterna ska träffas minst en gång per halvår. Vid dessa möten sker löpande 

avstämning kring frågor för att kontinuerligt utveckla stadstrafiken i samklang med 

samhällsplaneringen. Ytterligare möten utöver halvårsmötena kan initieras av endera 

parten. Uppföljning och utvärdering av samarbetsformerna ska ske kontinuerligt och 

regelbundet. Vid mötena deltar även tjänstemannaberedningen samt eventuellt övriga, 

av parterna utsedda, adjungerande parter. Möten i stadstrafikforum kan med fördel 

samförläggas till gemensam dag som stadstrafikforum för Trollhättan och Vänersborg. 

 

Avstämning med det delregionala kollektivtrafikrådet ska ske i frågor som även berör 

andra av delregionens kommuner.  

 

6. Organisation för samråd mellan tjänstemän 

Parterna utser representanter till en tjänstemannaberedning som träffas regelbundet 

och bereder ärenden inför stadstrafikforum.  

 

Tjänstemannaberedningen ska stämma av upprättade utvecklingsprojekt och andra 

strategiska dokument. Vidare kan avstämning ske av trafikering, infrastruktur, 



samhällsplanering, resandeutveckling, information och marknadsföring av 

stadstrafiken på en strukturell och strategisk nivå. 

 

I frågor som berör angränsande kommuners trafik till och från stadstrafikområdet samt 

strategisk samhällsplanering kan representanter för dessa kommuner bjudas in. 

Samverkan ska också ske med kommunalförbundets tjänstemannaberedning i frågor 

som även berör andra kommuner.  

 

Inom ramen för trafikupphandlingar på en operativ nivå kan även samverkansforum 

upprättas, också kallat trepartssamverkan, mellan kommun, Västtrafik och upphandlad 

trafikentreprenör.  

 

7. Samverkansavtalets giltighet 

Samverkansavtalet gäller tills vidare med ett års uppsägningstid. Parterna kan revidera 

avtalet vid behov och efter överenskommelse.  

 

   ------------------------------------------------------- 

 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

 

 

Ort       Ort 

Datum       Datum 

För Västra Götalandsregionen   För Uddevalla kommun 

Kollektivtrafiknämndens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande:

    

    

 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

Ulrika Frick     Christer Hasslebäck 

 

 

 

Ort 

Datum 

För Västtrafik 

Västtrafiks styrelseordförande 

 

 

 

 

………………………………. 

Peter Hermansson  
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Precisering av brister i avseende statligt regionala vägar inom 

Fyrbodal 

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen i Fyrbodal beslutade 2016-12-16 om inspel av brister i det statliga 
regionala vägnätet till Västra Götalandsregionen såsom upprättare av plan för regional 
transportinfrastruktur. Kommunalförbundet Fyrbodal har med sikte på kommande 
planrevidering nu bett kommunerna att se över de existerande bristerna för det statliga 
regionala vägnätet och uppdatera eller precisera de i listan upptagna objekten. 
Förbundet vill kontrollera objektens aktualitet samt i några fall öka tydligheten med vad 
som avses. Inga nya brister ska i detta läge lämnas in till förbundet.  
 
Av förteckningens brister berör brist nr 1 och brist nr 6 Uddevalla kommun. Brist nr 1, 
dvs väg 161 Uddevalla-Lysekil, har av Västra Götalandsregionen redan prioriterats för 
genomförande (etapp 1) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2). En åtgärdsvalsstudie pågår f.n. 
för hela sträckan Rotvik – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen kommer när 
utredningen färdigställts att fatta beslut om det fortsatta arbetet med väg 161. 
 
Brist nr 6, dvs väg 44/161 Lysekil-Götene, utgör ett stråk och inte något specifikt 
vägavsnitt. Objektet är otydligt och behöver preciseras för att Västra Götalandsregionen 
ska kunna prioritera ett objekt som namngivet i regional plan. Kommunalförbundet 
Fyrbodal bör för att så skall kunna ske därför precisera objekt nr 6 i bristlistan till 
exempelvis ”Förbifart Uddevalla/väg 678”. Åtgärden bör vara någon av de av 
Trafikverket föreslagna, dvs utbyggnad av sträckan Lerbo-Råsseröd till 2+1 eller 2+2 
väg.     

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Fyrbodal, Inspel av brister i transportinfrastrukturen. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24.    

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen  
 
att som förtydligande av brist nr 6 översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
till kommunalförbundet Fyrbodal.    
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Ärendebeskrivning 

Västra Götalandsregionen har av staten fått ansvaret för utveckling av det statliga 
regionala vägnätet inom länet. Användningen av de statliga medel som anvisas för 
denna utveckling av transportinfrastrukturen fastställs i den regionala planen för 
transportinfrastrukturen, vilken enligt gängse rutin revideras vart fjärde år. Inför varje 
revidering av planen ges de fyra kommunalförbunden möjlighet att prioritera brister i 
transportinfrastrukturen inom sin delregion. Bland kommunalförbundens anmälda 
brister kan sedan de mest angelägna bristerna inom givna ekonomiska ramar prioriteras 
för genomförande under den aktuella planperiodens tidigare del. Kvar blir objekt i den 
s.k. bristlistan vilka kan komma att prioriteras för förberedande utredning 
(åtgärdsvalsstudier) och genomförande under planperiodens senare del eller under 
kommande planperioder. 
  
Förbundsdirektionen i Fyrbodal beslutade 2016-12-16 om inspel av brister i det statliga 
regionala vägnätet. Utgångspunkten för prioriteringen var principen ”lagt kort ligger” 
vilket innebär att listan med brister i stort sett varit oförändrad sedan den första gången 
togs fram inför planeringsperioden 2010. Kommunalförbundet Fyrbodal har med sikte 
på kommande planrevidering nu bett kommunerna att se över de existerande bristerna 
för det statliga regionala vägnätet och uppdatera eller precisera de i listan upptagna 
objekten. Förbundet vill kontrollera objektens aktualitet samt i några fall öka 
tydligheten med vad som avses. Inga nya brister ska i detta läge lämnas in till förbundet.  
 
Följande brister i det statliga regionala vägnätet är för närvarande upptagna i Fyrbodals 
lista:  
 
1 Väg 161 Uddevalla-Lysekil. Resterande delar på hela sträckan. 
2 Väg 172 Stora Bön-Skällsäter 
3 Väg 171 Gläborg-Kungshamn 
4 Väg 173 Färgelanda-Frändefors. Allmän standardhöjning. 
5 Väg 164 Åmål-Strömstad. Etapp 2. 
6 Väg 44/161 Lysekil-Götene. Allmän standardökning. 
7 Väg 2115 Dals Ed, Hökedalen. Ny förbifart. 
8 Väg 914 Kville-Tanumshede 
9 Väg 924 Ellenö-Munkedal. Allmän standardhöjning. 
10 Väg 2206 Bengtsfors-Halden 
11 Väg 172 Bengtsfors-Årjäng 
12 Förbifart Grebbestad 
13 Kopplingen mellan Orust och E6 
 
Av förteckningens brister berör brist nr 1 och brist nr 6 Uddevalla kommun.  
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Väg 161 

Brist nr 1, dvs väg 161 Uddevalla-Lysekil (resterande delar på hela sträckan), har såsom 
Fyrbodals högst prioriterade brist av Västra Götalandsregionen redan prioriterats för 
genomförande (etapp 1) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2). Etapp 1 utgör ett namngivet 
objekt i gällande plan och skulle redan påbörjats, men har försenats p.g.a. regeringens 
upphävande av vägplanen för denna etapp. En åtgärdsvalsstudie pågår f.n. för hela 
sträckan Rotviksbro – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen kommer när 
utredningen färdigställts att fatta beslut om det fortsatta arbetet med väg 161. 
  
Väg 44/väg 161  

Brist nr 6, dvs väg 44/161 Lysekil-Götene (allmän standardökning), utgör en del av ett 
stråk och inte något specifikt vägavsnitt. Objektet är därför otydligt och behöver 
preciseras för att Västra Götalandsregionen ska kunna prioritera ett objekt som 
namngivet i regional plan.  
 
Objektets omfattning/namn innefattar ett stort geografiskt område som därtill till största 
delen ligger inom Skaraborgs kommunalförbund. Den omnämnda sträckan Lysekil-
Götene ingår i det av regionen utpekade stråk 5 mellan Lysekil och Karlsborg, vilket 
syftar till att säkerställa förbindelserna i regionens väst-östliga sträckning. Skaraborgs 
kommunalförbund har liksom Fyrbodal påtalat stråkets betydelse och vikten av åtgärder 
som höjer stråkets standard, men detta förbund har för sin del lämnat beskrivningar över 
specifika åtgärder på olika vägavsnitt som behöver åtgärdas. Samtliga dessa åtgärder 
inom det egna kommunalförbundets gränser.  
 
Fyrbodals kommunalförbund bör därför bli tydligare med vad som avses med objektet 
på plats 6 i listan över brister i vägnätet. Stråkförbättrande åtgärder av mindre karaktär 
har en egen pott i planen och skall därför inte upptas i listan över brister. Härtill 
kommer att väg 161 Lysekil-Uddevalla också utgör en del av stråk 5. Väg 161 finns 
dock redan med som namngivet objekt och en åtgärdsvalsstudie pågår som underlag för 
beslut om åtgärder på hela sträckan Rotviksbro-Skår (färjeläget).  
 
Nästa del av stråk 5 är sträckan genom, alternativt runt, Uddevalla. Genom staden löper 
dagens väg 44 på delvis icke mötesseparerad väg med hög trafikbelastning, bl.a. på 
grund av handelsplatsen Torp väster om Uddevalla. Alternativ förbifart Uddevalla är E6 
över Uddevallabron och väg 678 mellan Lerbo och Råsseröd där motorvägen mot 
Trollhättan/Vänersborg tar vid. Väg 678 utgör idag 7 km ”felande länk” i 
motorvägsnätet mellan Uddevalla – Trollhättan. Vägen används i hög grad för 
näringslivets transporter och utgör en länk mellan E45 och E6. Väg 678 utgörs av delvis 
enkelfilig icke mötesseparerad vägbana och olycksstatistiken är nedslående. Ett stort 
antal olyckor varav flera med dödlig utgång har inträffat. Trafikverket har därför redan 
genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 678 och föreslår mötesseparering med 2+1 eller 
2+2 väg. Bägge åtgärderna är klart samhällsekonomiskt lönsamma och rekommenderas 
av Trafikverket för genomförande. Objektet behöver dock en prioritering från Västra 
Götalandsregionen i den regionala planen. Kommunalförbundet Fyrbodal bör för att så 
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skall kunna ske därför precisera objekt nr 6 i bristlistan till exempelvis ”Förbifart 
Uddevalla/väg 678”. Åtgärden bör vara någon av de av Trafikverket föreslagna, dvs 
utbyggnad av sträckan Lerbo-Råsseröd till 2+1 eller  2+2 väg.  
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12  

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Forshälla-Röd 2:12 har inkommit med begäran om planbesked, 
se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger Skolverksamhet. Sökanden vill 
uppföra ny skola med kapacitet om ca: 600 elever F-6 inom ett 30 000 kvadratmeter 
stort område på Forshälla-Röd 2:12. 
Plan och exploateringsenheten i Uddevalla kommun har under hösten 2019 upprättat en 
förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. På sidorna 15–19 i 
förstudien behandlas det aktuella området.  
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-23, Dnr BUN 2020/00101 att begära 
planbesked för Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola, se bilaga 1. 
Markområdet består av till huvuddelen skogbeklätt berg och är delvis relativt kuperad. 
Skolan är tänkt att byggas enligt konceptet ”Skolan mitt i byn” som innebär att 
lokalerna ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet. 
Ambitionen är en multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av andra 
verksamheter även utanför skoltid.  
Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Forshälla-Röd 2:12 upprättas.     
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 
Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12, Bilaga 1  
Förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. 
Förprövningsrapport Forshälla-Röd 2:12, Bilaga 3 
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Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Forshälla-Röd 2:12 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
 
   

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Forshälla-Röd 2:12 har inkommit med begäran om planbesked, 
se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger Skolverksamhet. Sökanden vill 
uppföra ny skola med kapacitet om ca: 600 elever F-6 inom ett 30 000 kvadratmeter 
stort område på Forshälla-Röd 2:12. 
Plan och exploateringsenheten i Uddevalla kommun har under hösten 2019 upprättat en 
förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. På sidorna 15–19 i 
förstudien behandlas det aktuella området.  
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-23, Dnr BUN 2020/00101 att begära 
planbesked för Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola, se bilaga 1. 
Markområdet består av till huvuddelen skogbeklätt berg och är delvis relativt kuperad. 
Vatten- och avloppsledningar i området har god kapacitet för ny skola då 
överföringsledningen in mot Uddevalla ligger cirka 200 meter söder om det tänkta 
planområdet. 
Inom det aktuella området återfinns en fornlämning benämnd som ”färdväg”. Det finns 
endast lite information om fornlämningen men i riksantikvarieämbetets anteckningar 
står angivet att det rör sig om en hålväg som är 30 meter lång, 2–3 meter bred och 0,7 
meter djup. 
Skolan är tänkt att byggas enligt konceptet ”Skolan mitt i byn” som innebär att 
lokalerna ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet. 
Ambitionen är en multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av andra 
verksamheter även utanför skoltid. 
Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Forshälla-Röd 2:12 upprättas.     
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Forshälla-Röd 2:12, bilaga 3 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
förfarande. Handläggningstiden bedöms omfatta  
30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3 år under 
förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Tillväxtavdelningen  

Expediera till 
Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande  

 
Begäran avser:  Upprättande av detaljplan för skolverksamhet 
 
Sökande: Barn och Ungdomsförvaltningen  
Adress:  
Datum: 2020-02-06 
Fastighet: Forshälla - Röd 2:12    
 
Syfte och innehåll 

Upprätta ny detaljplan på fastigheten Forshälla-Röd 2:12 för skola F-6 i enlighet med 
förstudien: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, upprättad 209-11-22 av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) 

Måldokument: (Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort) Kommande Översiktsplan 
2021. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
I den kommande översiktsplanen kommer området att pekas ut som utredningsområde 
för ny bebyggelse.  
Lokalisering av skola är förenligt med förslaget till översiktsplan 2021. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt) 

 
Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   
fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 
särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 
kring boendet 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ej relevant 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 
av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 
tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 
utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 
stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 
saker för att göra skillnad.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ej relevant 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 
beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 
att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 
Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 
och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 
kulturområden samt den biologiska mångfalden.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det föreslagna projektet förehåller sig delvis negativt utifrån att jungfrulig naturmark 
tas i anspråk. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inga synpunkter 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Dagvatten har utretts översiktligt i verktyget SCALGO Live. Berörd fastighet sluttar 
från norr till söder och påverkas inte av dagvatten från kringliggande fastigheter i större 
uträckning. Ca 30–35% av fastighetsytan väntas hårdgöras vilket minskar möjligheterna 
till infiltration. Ytterligare dagvattenfördröjningsmagasin väntas behövas anläggas inom 
planområdet samt ledningar som för dagvatten till bäck söder om området. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Översvämning har utretts översiktligt i verktyget SCALGO Live. Området är högt 
beläget och väntas inte påverkas av ökade havsnivåer lokalt. Projekteringen förutsätter 
god lokal höjdsättning för att minimera lokala översvämningspunkter från dagvatten 
och skyfall.  
 
Trafikverkets väg som är del av tillfartssystemet ligger på vissa punkter lågt längst med 
Fräknestranden, detta är något som påverkar planarbetet i ringa grad. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Bra utbildning för barnen-Attraktiv kommun-Bra att verka i-Bra att starta och driva 
företag i- Bidrar till kompetensförsörjning i näringslivet. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Möjliggör uppförande av nya grundskolelokaler (inkl. Idrottshall) utifrån behovsanalys 
grundskoleplatser i upptagningsområdena Ammenäs/Forshälla 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: ++ 
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5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 
Kultur och fritids nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  
Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 
(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 
bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 
nya investeringar”).   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Den nya skolans lokalisering gör att den kan fylla en värdefull funktion som mötesplats. 
Särskilt utifrån förstudiens skrivning om en multianvändning av skolan och att den kan 
samnyttjas av andra verksamheter även utanför skoltid. Ärendet stärks av möjligheten 
för exempelvis kulturskola, föreningar med mera att nyttja lokalerna, vilket med relativt 
enkla åtgärder kan uppnås. För att möjliggöra detta samarbetar kultur och fritid gärna 
med samhällsbyggnad och barn och utbildning i fortsatt projektering.  
  
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 
6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 

Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 
Cykelplan (KF 2014) 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Viktigt att skolbusshållplatsen (busstorget) utmed Lidvägen förläggs på “skolsidan” och 
att tillräckliga ytor tas i anspråk så att alla skolbussar som trafikerar skolan får plats 
samtidigt.  
Den kommande gång- och cykelväg utmed väg 679 och skolområdet behövs kopplas 
samman genom en gång- och cykelväg utmed Skärets bryggväg. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Elnätet måste byggas ut för att klara av exploatering av skola, väntas ta 2 år från beslut 
fattas och färdigställande. Kostnad väntas ligga på omkring ett par miljoner. 
Värmeuppvärmningsmetod bestäms lokalt beroende på utformning. Området ligger i 
verksamhetsområde för vatten och avlopp med kapacitet.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

7. Kollektivtrafik 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 
kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 
och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 
skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Området är tätortsnära men av landsbygdskaraktär. Kollektivtrafikens utbud är anpassat 
därefter och har inte samma prioritet som inom tätorter och i större stråk mellan 
huvudorter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Söktrycket till landsbygdsskolorna är idag stort. Det är av ständig vikt att kommunen 
ser över sin lokalförsörjning för att tillgodose vårdnadshavares önskemål om skola. 
Elevantalet på skolorna ska följas upp noggrant för eventuellt behov av ytterligare 
lokaler i skolorna på landsbygden. Kommunen strävar efter att antalet kreativa, 
självständiga och handlingskraftiga ungdomar ska öka. Detta arbete gäller givetvis även 
för landsbygden, där unga/nya företagare kan utvecklas som arbetsgivare och vågar 
växa.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 
9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga 
strategier med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Talar man om stadsförnyelse och boende och utveckling så strategin är intimt kopplade 
till denna plan.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Bra och moderna skolor, med välgenomtänkt infrastruktur bidrar. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  
Nationella mål för friluftsliv 
Fördjupad översiktsplan 
Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 
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  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 
  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 
Redovisning av grunddragen i detta kriterium 
Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 
tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 
Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 
för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 
tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 
offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 
möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 
utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är denna typ av infrastruktur av väsentlighet. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det tänka planområdet har god tillgång till naturmiljöer, exempelvis i Skafteröd och 
Änghagen. Dock utgör trafikbuller en väsentligt negativ påverkan på de rekreativa 
värdena i naturområdet.  

Eftersom trafikbullret kommer västerifrån så är bör man i ett eventuellt planarbete pröva 
om plats för lek, som är utritad på situationskartan, istället kan placeras öster om den 
utritade bostadsbebyggelsen. Detta medför även att leken ansluter till skogsmiljön i öst 
snarare än väg och järnväg i väst.    

Möjligheten att ta sig in till mötesplatser i centrala Ljungskile via ett tryggt GC-stråk 
kan utredas vidare. Exempelvis möjligheten att anlägga  GC-väg vid Nytorpsvägen och 
sedan knyta an till befintlig GC-väg vid korsningen väg 167/Lyckornavägen.  

Ärendet stärks av närhet till kollektivtrafik och Ljungskile centrum.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Viktigt att föräldrars av- och påstigningsytor särskiljs från skolbusshållplatsen 
(busstorget) för att undvika “blandtrafik”. Skolbusshållplatsen bör förläggas på 
skolsidan för att undvika att bussåkande skolbarn behöver korsa Lidvägen.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Planområdet är i bitvis kuperad terräng med varierad storlek på stenblock. En 
bergsteknisk undersökning väntas utföras i området, särskilt då denna miljö påverkar 
lekande barn samt är i nära anslutning till tilltänkt skola. Skredsäkringar bedöms som 
troliga.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument:  
         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  
         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  
         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 
nybyggnationer   
         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   
         Miljöbalken 9 kap 3 §   
         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
         Miljöbalken 10 kap 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Buller: 
Enligt den bullerkartering som gjordes 2007 är tomten bullerstörd från E6. Det kommer 
att krävas en bullerutredning av hur trafiken på E6 och även närmare vägar påverkar 
bullret på den tänkta skolgården. 
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Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -  
Av stor vikt i detaljplanearbetet. 
 
Förorenad mark: 
Område A (Forshälla-Röd 2:12): Inga kända föroreningar, men en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning bör göras inför nybyggnationen av skolan, 
föroreningsfrågan behöver vara utredd senast innan startbesked för 
markarbeten/nybyggnation lämnas. 
Område B (Forshälla-Strand 5:1) : Inga kända föroreningar på Forshälla-Strand 5:1, 
men drivmedelverksamhet har bedrivits på de närliggande fastigheterna Råssbyn 1:25 
och Råssbyn 1:48. Schaktsaneringar har utförts på dessa fastigheter, men det var länge 
sedan saneringarna gjordes. Spridning av föroreningar till Forshälla-Strand 5:1 kan inte 
uteslutas. En översiktlig miljöteknisk markundersökning bör göras inför 
nybyggnationen av skolan/förskolan, föroreningsfrågan behöver vara utredd senast 
innan startbesked för markarbeten/nybyggnation lämnas. 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (0)  
Av vikt i detaljplan. 
 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Redovisning av grunddragen i måldokument 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det tänkta planområdet ingår inte i Kulturmiljövårdsprogrammet. Förstudien anger att 
fornlämning finns och att den ska utredas vidare i ett eventuellt planarbete. Utredningen 
bör inkludera möjligheterna att fortsätta använda hålvägen, gärna som en pedagogisk 
resurs. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Exploateringen har en betydande påverkan på bebyggelsemiljön i området. Planområdet 
gränsar närmast till nyare villabebyggelse, men Ammenäs-Skäret har tidigare präglats 
av stora delar fritidsbebyggelse.  
 
En förvandling och förtätning av Ammenäs-Skäret har skett under flera årtionden och 
det har mer blivit likt en permanent stadsdel vilket cementeras när den även 
kompletteras av kommunal service i form av en skola.  
 
Volymen och placeringen av skolan påverkar anses dock i mindre grad påverka 
kulturmiljön på ett negativt sätt. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  
 
Redovisning av grunddragen i måldokument 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Inför kommande plan: Gång och Cykelbanor kan där det är möjligt alltid 
kompletteras med ridvägsskyltar. Detta främjar utnyttjandegraden och minskar 
olycksrisker. Om alla tre skyltarna finns samsas man. 

 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 



Begäran om planbesked 
Datum 2020-01-13 

1 (1) 

(i) Sökanden/fastighet 
Fostighetsbeteckning - adress Kontaktperson 

Forshälla-Röd 2: 12 Tony Andersson 
Sökande (fokturomottogore) Person/orgonisotionsnummer 

Tony Andersson 
Adress E-post 

Varvsvägen 1 tony.andersson@uddevalla.se 
Postadress Fastighetsägare om annan än sökande 

451 81 Uddevalla 
Mobiltelefon I Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon I Telefon (även riktnummer) 

0522697007 0522697007 

ärden avser □ Handel □Kontor □ Industri/loger 
G) Kortfattad beskrivning av åtgärden 
Huvudsakligt syfte/ändamål med planförsloget 

Upprätta ny detaljplan på fastigheten Forshälla-Röd 2: 12 för skola F-6 i enlighet med upprättad förstudie, se 

bifogad bilaga 

Förstudie, Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, upprättad datum 2019-11-22 

Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning 

4 Bifo ade handlin ar 

D Situationsplan □ Planritning/-skisser □Illustrationer □Projektbeskrivning 

□ Fosadritning/-skisser □ Fullmakt från fastighetsägare □utredningar 

/sökande/intressent 

/ 

' - 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr BUN 2020/00101  

Begäran om planbesked Forshälla-Röd 2:12 för F-6 skola  

Sammanfattning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 
gällande Forshälla-Röd 2:12 i syfte att få fram alternativ lokallösning ny skola i 
Ammenäsområdet. Planbeskedet syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 
skola med kapacitet om ca 600 elever F-6 inom området Forshälla-Röd 2:12. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22  
Förstudie Ny skola och förskola i Ammenäsområdet. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att begära planbesked Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola 
 
Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-01-28 
Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-28 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2020-01-29 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 
Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked Forshälla-Röd 2:12 för F-6 skola  

Sammanfattning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 
gällande Forshälla-Röd 2:12 i syfte att få fram alternativ lokallösning ny skola i 
Ammenäsområdet. Planbeskedet syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 
skola med kapacitet om ca 600 elever F-6 inom området Forshälla-Röd 2:12.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22  
Förstudie Ny skola och förskola i Ammenäsområdet.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att begära planbesked Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola 
 
   

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 
gällande Forshälla-Röd 2:12 i syfte att få fram alternativ lokallösning ny skola i 
Ammenäsområdet. Planbeskedet syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 
skola med kapacitet om ca 600 elever F-6 inom området Forshälla-Röd 2:12. 
 
Befolkningen i Uddevalla kommun ökar och väntas fortsätta öka åren framöver. Den 
långsiktiga elevprognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern beräknas öka med 
ca 580 elever till 2028. Området Ammenäs/Forshälla/Ljungskile är under särskilt stark 
befolkningstillväxt. Kommunen har genom utbyggnad av vatten och avlopp längs med 
kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile samt exploatering i Sundsstrand skapat 
förutsättningar för fler att bo i detta område. Det har lett till att kommunal service såsom 
skolplatser och förskoleplatser behöver byggas ut i området.   
  
Idag hänvisas elever som bor i område Ammenäs-Ulvesund-Forshälla till 
Forshällaskolan. Skolan undervisar idag ca 310 elever med en beräknad kapacitet om 
300 elever och är därmed mycket trångbodd och det pågår varje år arbete med att 
optimera lokalerna.   
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Inför 2020 visar prognosen att ett klassrum saknas vilket ökar till två klassrum 2021. 
Redan 2026 bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att sju ytterligare klassrum 
behövs för att kunna rymma den elevökning som väntas.   
  
Det saknas i dagsläget flera grupprum och alla elever ryms inte i matsalen. 
Gymnastiksalen är inte delbar och har endast två omklädningsrum. Då timplanen i 
ämnet idrott och hälsa har utökats och med tillkommande klasser räcker dagens 
gymnastiksal inte till. Eleverna i årskurs 6 åker buss till Linneaskolan i Ljungskile för 
hemkunskap och språkundervisning. 
 
 
 
Staffan Lindroos Tony Andersson 
Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 
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1. Bakgrund 

Befolkningen i Uddevalla kommun ökar och väntas fortsätta öka åren framöver. Den långsiktiga 

elevprognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern beräknas öka med ca 580 elever till 2028. 

Området söder om Byfjorden är under särskilt stark befolkningstillväxt. Kommunen har genom 

utbyggnad av vatten och avlopp längs med kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile samt 

exploatering i Sundsstrand skapat förutsättningar för fler att bo i detta område. Det har lett till att 

kommunal service såsom skolplatser och förskoleplatser behöver byggas ut i området.  

 

Idag hänvisas elever som bor i område Ammenäs - Ulvesund - Forshälla till Forshällaskolan. 

Skolan undervisar idag ca 310 elever med en beräknad kapacitet om 300 elever och är därmed 

mycket trångbodd och det pågår varje år arbete med att optimera lokalerna.  

 

Inför 2020 visar prognosen att ett klassrum saknas vilket ökar till två klassrum 2021. Redan 2026 

bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att sju ytterligare klassrum behövs för att kunna rymma 

den elevökning som väntas.  

 

Det saknas i dagsläget flera grupprum och alla elever ryms inte i matsalen. Gymnastiksalen är inte 

delbar och har endast två omklädningsrum. Då timplanen i ämnet idrott och hälsa har utökats och 

med tillkommande klasser räcker dagens gymnastiksal inte till. Eleverna i årskurs 6 åker buss till 

Linneaskolan i Ljungskile för hemkunskap och språkundervisning. 

 

Gällande kommunala förskoleplatser är två tillfälliga avdelningar uppförda i Sundsstrand och sex 

nya avdelningar invigs under första halvåret 2020. I Forshälla finns i dagsläget tre avdelningar 

vilket minskas till två avdelningar när Sundsstrand invigs. Till förfogande finns också två fristående 

förskolor, Lustträdgården som ligger vid Resteröd strax söder om Råssbyn och rymmer fyra 

avdelningar och Prästgården som är belägen söder om Forshällaskolan och rymmer två avdelningar.  

 

Enligt Uddevalla kommuns befolkningsprognos för år 2023 beräknas ca 325 barn vara boende i 

upptagningsområdet. Det innebär att det behöver tillskapas 2 - 6 nya avdelningar inom drygt tre år 

för att tillgodose antalet förskoleplatser. 

 

Med anledning av den kapacitetsbrist som råder för både förskola och skola har barn- och 

utbildningsnämnden beställt förstudie som ska utreda möjligheterna för ny förskola och ny skola 

med lokalisering i Ammenäsområdet. 

2. Beställarens syfte och mål 

Förstudien syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny skola med kapacitet om ca 600 

elever samt förskola om 8 avdelningar i området kring Ammenäs. Det krävs en utökning av 

skolplatser för att kunna bereda grundskoleplatser till alla elever som hör till skolans 

upptagningsområde. 
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3. Förstudiens omfattning och avgränsning 

I beställningen från barn- och utbildningsnämnden framgår att förstudien ska utreda ny skola för  

F - 6 i område Forshälla - Ammenäs. Förstudien kommer därmed utreda kommunalägd mark som är 

lämplig för ändamålet inom område som framgår av kartan nedan. 

 

 
Kommunalägd mark inom blåmarkerat område utreds för lokalisering av ny skola och förskola. 
Området kallas i förstudien för utredningsområde. 
 

Förstudien ska utreda och redovisa följande: 

• Förslag på skolans och förskolans placering 

• Grov disponering av markytan 

• Trafik och infrastruktur 

• Vatten och avloppslösningar 

• Energilösningar 
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• Ledningsinventering 

• Behov av ny eller ändrad detaljplan 

• Tidplan 

• Budget 

• Trafikutredning 

4. Tillvägagångssätt/metod 

Förstudien bygger på att de kompetenser som involveras i ett eventuellt framtida planarbete och 

byggnation kommer till tals i förstudien. Kompetenser och personer som involverats i arbetet med 

förstudien är följande: 

 

• Beställare, barn och utbildningsförvaltningen, Tony Andersson 

• Byggprojektledare, Charles Hörnstein och Christian Ruist 

• Trafikingenjör, Joakim Bergman 

• Planarkitekt, Hugo Bennhage 

• Fastighetsförvaltare, Christina Jingvall 

• Mark- och exploateringsingenjör, Adam Gistedt 

• Västvatten 

• Uddevalla Energi 

• Trafikverket 

5. Resultat 

 Upptagningsområde  

Forshällaskolans upptagningsområde av har varit starkt präglad av tillkommande exploatering de 

senaste tio åren där övervägande del av exploateringen skett i havsnära lägen väster om E6. Idag 

bor 65% av alla barn 1 - 12 år i område Sundsstrand, Ammenäs, Skäret och Råssbyn medan 35% 

bor i området kring Forshälla.  

I Sundsstrand har det skett både privat och kommunal exploatering och området har tillförts mer än 

300 byggrätter för bostäder där alla ännu inte är färdigställda.  

Utöver detta har området Fräknestranden från Ulvesund och norröver mot Råssbyn byggts ut med 

kommunalt vatten och avlopp (VA). Det har lett till att fritidshus konverteras till åretruntbostäder 

och i dagsläget pågår 13 planarbeten väster om E6 från Ulvesund längs med hela Fräknestranden 

och upp mot Ammenäs. 

 

År 2023 beräknas ca 460 elever i ålder 6 - 12 vara boendes i upptagningsområdet för dagens 

Forshälla skola vilken idag rymmer ca 300 elever. Nästan 50% av dessa bor väster om E6 från 

Råssbyn och norröver mot Sundsstrand varav 40% bor i områdena Sundsstrand och Ammenäs. 

Drygt 20% bor söder om Råssbyn längs Fräknestranden och söderut mot Ulvesund och ca 30% i ett 

stort upptagningsområde öster om E6. 
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Befolkningsprognos år 2023, elever 6 - 12 år  
 

För barn i förskoleålder 1 - 5 år visar befolkningsprognosen att det kommer finnas ca 325 barn inom 

upptagningsområdet år 2023. Fördelningen inom upptagningsområdet är snarlik som fördelningen 

av 6 - 12 åringar men där boendestrukturen inom blått och rött område på nedanstående karta 

förstärks något ytterligare.  

 

I dagsläget finns två tillfälliga förskoleavdelningar i Sundsstrand och sex avdelningar invigs till 

våren 2020, i Forshälla finns tre avdelningar vilket minskas till två avdelningar under 2020 när 

Sundsstrand invigs. Till förfogande finns också två fristående förskolor, Lustträdgårdens förskola 

rymmer fyra avdelningar och Prästgårdens förskola rymmer två avdelningar.  

 

Slår befolkningsprognosen in att det 2023 är ca 325 barn boendes i upptagningsområdet behöver det 

sammanlagt finnas minst 18 avdelningar för att tillgodose behovet av förskola.  

 

Upptagningsområdet är relativt homogent sett till befolkningen som bor i det. Det är mycket 

havsnära lägen med villabebyggelse som ofta kräver att de boende kan förfoga över minst en men 

ofta två bilar. Det innebär att en skola i upptagningsområdet riskerar att bli segregerad sett till att en 

majoritet av eleverna kommer från liknande socioekonomiska förhållanden.  
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Befolkningsprognos år 2023, barn 1 - 5 år 

 Trafik och infrastruktur 

Utredningsområdet (visas under ”3. Förstudiens omfattning och avgränsning”) nås från E6 via 

Lerbomotet. I utredningsområdet finns två länsvägar vilka förvaltas av Trafikverket. Väg 679 leder 

från Lerbomotet och norrut mot Ammenäs och Sundsstrand för att sedan anknyta till väg 678 

mellan Lerbo och Bratteröd. Den andra vägen är väg 675 som ansluter till väg 679 vid Råssbyn och 

leder sedan söderut mot Ulvesund.  
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Från Trafikverket.se, beräknad årsdygnstrafik inom utredningsområdet. För E6 visas 
årsdygnstrafik per riktväg. 
 

Väg 675 har en beräknad total ÅDT (årsdygnstrafik) om 1061 fordon och väg 679 har en beräknad 

ÅDT om 505 fordon, båda vägarna har en hastighetsgräns om 70 km/h. 

 

Då Trafikverket förvaltar vägarna inom utredningsområdet har förstudien träffat ansvarig 

samhällsplanerare från Trafikverket för att få deras syn på uppförande av ny skola i anslutning till 

väg 679 eller 675. Trafikverket meddelar att skolornas ökade belastning på vägen ej är av betydelse 

då årsdygnstrafiken är så pass låg och att åtgärder utanför skolområden därför inte är nödvändiga. 

Trafikverket bedömer att det antagligen kommer krävas anläggande av vänstersvängfält på berörd 

länsväg liknande vänstersvängfältet till Sundsstrand.  
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Vänstersvängfält mot Sundsstrand 

 

Vidare meddelar Trafikverket att inom 12 meter från vägområdet råder byggfri zon och att i 

möjligaste mån bör kommunen eftersträva att använda befintliga väganslutningar då man verkar för 

att minimera antalet nya anslutningar till någon av länsvägarna. 

 

Det pågår ett arbete med vägplan för att möjliggöra byggnation av gång- och cykelväg längs med 

väg 679, delen Ammenäsvägen - Sundsstrand. Planen släpptes till samråd under slutet juni 2019 där 

Trafikverket i samarbete med Uddevalla kommun avser bygga en cirka 2700 meter lång gång- och 

cykelväg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Byggnation är planerad till tidigast 

2021. 

Om skolan placeras i anslutning till den nya gång- och cykelvägen skulle den få ytterligare 

synergieffekter och möjliggöra annat trafikslag än bil och skolbuss. 
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Ur Trafikverkets samrådsunderlag. Gång- och cykelvägens sträckning markeras med röd bred linje. 
 

Buller från väg 679 samt 675 gör att med dagens riktvärden för ekvivalent ljudnivå för skolgård 

uppnås vid 30 meter från vägmitt. Buller från E6 har endast marginell påverkan i båda alternativa 

lokaliseringar vilka beskrivs under rubriken 5.4 Lokalisering. Förutsättningar för att uppfylla en god 

miljö avseende buller anses därför goda.   
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Bullernivåer från E6 

 Ytor 

Förstudien har vid uppskattning av de byggnadsytor och friytor som krävs att förhålla sig till barn- 

och utbildningsnämndens antagna riktlinjer för friytor och byggnader. I riktlinjerna anges att friytan 

för barn i förskola bör uppgå till 30 kvm per barn och att byggnadens bruttoarea (BTA) i 

detaljplanearbetet kan uppskattas till 15 kvm BTA per barn. 

 

För grundskola framgår att ambitionen är en friyta om 15 kvm per elev och att 

grundskolebyggnadens bruttoarea (BTA) i detaljplanearbetet kan uppskattas till ca 16 kvm per elev. 

För att beräkna yta för parkeringar har förstudien förhållit sig till Trivectors framtagna rapport 

”Riktlinjer för parkering med parkeringstal, Uddevalla kommun”.  Rapporten är vid denna 

förstudies arbete ej antagen i politisk nämnd men bedöms vara det bästa underlag förstudien kan 

förhålla sig till.  

I rapporten framgår att parkering för förskola ska dimensioneras med 1 plats per 10 barn. Därtill 

tillkommer 0,52 - 0,72 bilparkeringsplatser per anställd. 

För grundskola anges parkeringstalen för bil på en bilförarandel på 52–72 procent till skolan för 

anställda och 1 besöksplats per 20 elever. 
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 Markyta som krävs för förskola 

Förstudien utreder förskola om 8 avdelningar där varje avdelning dimensioneras för 20 barn. Det 

medför att förskolan dimensioneras för att rymma totalt 160 barn vilka enligt barn- och 

utbildningsnämndens riktlinjer ska ha en friyta om 30 kvm per barn. Förskolegården behöver 

därmed dimensioneras till minst 4800 kvm.  

 

Byggnaden ska i planskedet dimensioneras efter 15 kvm BTA per barn vilket innebär att den nya 

förskolan planeras till 2400 kvm BTA. Detta är betydligt större än vad dagens förskolor 

dimensioneras för vilket är närmare 10 kvm BTA per barn.  

 

För bilparkering krävs minst 16 platser för föräldrar som hämtar och lämnar sina barn (1 plats per 

10 barn) och 22 platser för personal (beräknad med 0,72 plats per anställd och 30 anställda). 

Förskolan kommer därmed kräva en yta om minst 950 kvm för bilparkeringsplatser (25 

kvm/parkeringsplats och 38 platser). 

 

När dessa ytor summeras framgår att den nya förskoletomten måste uppnå en yta om minst ca 8400 

kvm för att kunna bebyggas med förskola för 160 förskolebarn. 

 Markyta som krävs för grundskola 

Förstudien utreder byggnation av grundskola med kapacitet för 600 elever. Enligt barn- och 

utbildningsnämndens riktlinjer ska friytan dimensioneras efter 15 kvm per elev. Skolgården behöver 

därmed uppnå en yta om minst 9000 kvm. 

 

Byggnaden ska enligt riktlinjerna dimensioneras till 16 kvm BTA per elev. Skolan kräver därmed 

en bruttoarea om minst 9600 kvm. Skolan föreslås att uppföras i tre våningsplan vilket ger en 

beräknad byggnadsarea om 5000 kvm. Tillkommer gör idrottshall som beräknas till 1500 kvm i 

BTA. 

 

För bilparkering krävs minst 30 platser avsedda för föräldrar vid hämtning och lämning (1 plats per 

20 elever) och 58 platser för anställda (beräknad med 0,72 plats per anställd och 80 anställda). 

Skolan kommer därmed kräva en yta om ca 2500 kvm för parkering (25 kvm/parkeringsplats och 90 

platser). 

 

När dessa ytor summeras framgår att den nya skoltomten kräver en yta om ca 18 500 kvm för att 

kunna bebyggas med skola för 600 elever. 

 Lokalisering 

Förstudien utreder kommunalägd mark inom utredningsområdet (se ”3. Förstudiens omfattning och 

avgränsning”) vilken är lämplig ur skola sett till läge, storlek, och beskaffenhet. I kartan nedan 

redovisas kommunens mark med gult.  

Av den kommunalägda marken kommer förstudien i fortsättningen redovisa lokalisering benämnd 

A och B på nedanstående karta. Platserna ligger båda strategiskt väl i utredningsområdet och har 

den storlek som krävs för en skola och/eller förskola. 
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Gulmarkerade områden ägs av Uddevalla kommun. Lokaliseringarna benämnda A och B är de 
lokaliseringar på skola och förskola förstudien utreder. 
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 Område A – Skäret 

Område A är beläget vid infarten till Skäret och markområdet som redovisas för nedan omfattar ca 

30 000 kvm av fastigheten Forshälla-Röd 2:12. Området är beläget knappt två kilometer väster om 

Sundsstrand där det under år 2020 kommer finnas en förskola om sex avdelningar samt två 

tillfälliga avdelningar. I och med närheten till Sundsstrand är Ammenäs inte lämpligt för ytterligare 

en stor förskola då den geografiska spridningen för dessa bör vara större, däremot skulle en skola 

om 600 elever kunna vara lämplig inom området.  

 

 
Översiktsbild med hållpunkter, läge Skäret 
 

Markområdet består av till huvuddelen skogbeklätt berg och är delvis relativt kuperad. Östra delen 

av området består av en grusad yta om drygt 1000 kvm som tidigare utarrenderats som upplagsplats 

i Västvattens arbete med anläggande av överföringsledning. Marken omfattas inte av några 

särskilda naturskydd. 
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Föreslaget skolområde markerat med rött. 

  Planläget 

Markområdet omfattas ej av detaljplan och pekas heller inte ut som något särskilt område i 

kommunens översiktsplan.  

Ska marken bebyggas med skola kommer detaljplaneplanarbete att krävas vilket av kommunens 

planavdelning beräknas ta cirka två år. 

  VA-anslutning 

För att säkra vattentillgången i Ljungskile samt för att rena avloppsvattnet mer kostnadseffektivt har 

VA-ledningar byggts mellan Ljungskile och Uddevalla. Det fanns också ett starkt behov av 

vattenförsörjning och avloppssanering för privata fastigheter utmed kuststräckan mellan Ammenäs 

och Ulvesund. Arbetet påbörjades av Västvatten under 2017 och med anledning av detta är  

VA-nätet väl utbyggt i området. Båda vatten- och avloppsledningar i området har god kapacitet för 

ny skola då överföringsledningen in mot Uddevalla ligger cirka 200 meter söder om markområdet. 

 El, fiber, fjärrvärme 

Då området kring Ammenäs expanderat kraftigt de senaste åren är elnätet redan i dagsläget hårt 

belastat. För att Uddevalla Energi ska kunna tillhandahålla den elkapacitet som krävs behöver deras 

mottagningsstation i Forshälla att förstärkas. Kostnaden för elanslutning bedöms till ca 2,5 miljoner 

kronor med en leveranstid på cirka två år. 

Fibernät finns utbyggt i området och har kapacitet att ansluta skolan. 
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Fjärrvärme finns inte inom närområdet och annat uppvärmningsalternativ behöver därmed utredas. 

 Befintliga ledningar inom fastigheten 

Förstudien har varit i kontakt med de ledningshavare som finns inom området för att undersöka om 

en framtida exploatering medför flytt av befintliga ledningar. Västvatten äger VA-ledningar vilka 

redogörs under punkt 5.5.2, Skanova har fiberkabel och Uddevalla Energi äger fiber- och 

matarledning inom området. Ingen av ledningarna bedöms behöva flyttas i och med framtida 

exploatering. 

 Arrenden 

Markområdet upplåts med jakträtt. Jakträtten löper på ett år i taget och behöver sägas upp senast sex 

månader innan avtalstidens utgång. 

 Fornlämning 

Inom området som är aktuellt för skola återfinns en fornlämning benämnd som ”färdväg”. Det finns 

endast lite information om fornlämningen men i riksantikvarieämbetets anteckningar står angivet att 

det rör sig om en hålväg som är 30 meter lång, 2–3 meter bred och 0,7 meter djup. Fornlämningen 

utreds vidare i ett eventuellt planarbete. 

 

 
Utdrag ur Fornsök, Riksantikvarieämbetet 
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 Förslag på disposition  

Skolan som illustreras nedan dimensioneras för 600 elever i årskurs F-6. Skolan föreslås uppföras i 

tre våningar med fristående idrottshall. Byggnaderna placeras i förslaget den östra delen av 

fastigheten och fungerar på så sätt som bullerskydd mot E6 för skolgården som i huvudsak omfattar 

den västra delen av fastigheten.  

 

I förslaget nyttjas ca 3 hektar för skolyta, 0,9 hektar för naturmark och ca 0,3 hektar skulle 

eventuellt vara lämpliga att planlägga för bostäder. Friytan som uppnås är på totalt 15 000 kvm 

vilket är 25 kvm per elev. Skolan omfattar 9600 kvm med en idrottshall om 1500 kvm vilket ger en 

total yta om 11 100 kvm BTA. Inom skolområdet samt öster om skärets Bryggväg har 2500 kvm 

avsatts för parkering vilket ska kunna ge ca 90 parkeringsplatser. 

 

 
Förslag på disposition av skola i Skäret 
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Inspiration till förslaget har hämtats från Borlänge kommun som bygger ny skola för 600 elever i 

samarbete med Hemsö. Skolan byggs enligt konceptet ”Skolan mitt i byn” som innebär att lokalerna 

ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet. Ambitionen är en 

multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av andra verksamheter även utanför skoltid. 

 

 
Illustration Paradisskolan i Borlänge. Bild från comarc.se/paradisskolan 

 Sammanfattning läge A, Skäret 

Genomgången av läge A, Skäret ovan visar att fastigheten ytmässigt har den yta som krävs för en 

skola om 600 elever.  

Skolan ligger väl sett till att huvuddelen av nuvarande Forshällaskolans upptagningsområde bor i 

närområdet och den planerade gång- och cykelvägen skulle få ytterligare synergieffekter i och med 

skolan. Befintlig utfart via Skärets Bryggväg kan användas och därmed behöver inga nya utfarter 

mot Trafikverkets väg, väg 679 tillskapas vilket är eftersträvansvärt. Ett vänstersvängfält behöver 

anläggas på väg 679 och Skärets Bryggväg behöver breddas för att kunna rymma mötande trafik 

och skolbussar.  

För att Uddevalla Energi ska kunna tillhandahålla den elnätsanslutning som krävs behöver ett 

omfattande arbete utföras där nätet förstärks i deras mottagningsstation i Forshälla. Då 

leveranstiden beräknas till cirka två år är det viktigt att arbetet beställs i tidigt skede i projektet för 

att elanslutningen ska kunna levereras i rätt tid. 

En skolexploatering på denna plats behöver föregås av ett detaljplanearbete. 
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 Område B, Råssbyn 

Område B är beläget i Råssbyn och är ett skifte av Forshälla-Strand 5:1. Skiftet har en areal om ca 

60 000 kvm och sträcker sig på båda sidor av väg 675. Fastigheten är belägen ca 400 meter söder 

om korsningen där väg 675 och väg 679 möter varandra och ca 1,3 km sydväst om Lerbomotet. 

Lokaliseringen är strategiskt bra sett ur bilperspektiv då vägskommunikationerna är goda, både norr 

ifrån via väg 679, söderifrån via väg 675 och från motorvägen via Lerbomotet. Fastigheten ligger på 

så sätt centralt belägen där många får nära bilavstånd till skolan/förskolan och kan lätt efter 

avlämning ta sig vidare till sina arbetsplatser via Lerbomotet.  

 

 
Översiktsbild med hållpunkter, läge Råssbyn 

 

Marken belägen öster om väg 675 har en areal på ca 20 000 kvm och är bebyggd med äldre 

ladugårds-/lagerbyggnad inrymmande mindre kontor. Byggnaden är outhyrd och bedöms av 

kommunens fastighetsavdelning ej vara i skick att hyra ut. Marken belastas av en fornlämning kring 

delen där byggnaden är placerad. 
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Utrett skol- och förskoleområde markerat med rött 
 

Marken väster om väg 675 har en areal om knappt 40 000 kvm och består av obebyggd 

jordbruksmark. Genom fastigheten leds en bäck och marken omfattas därför av strandskydd.  

 

Området öster om vägen inrymmer skola alternativt förskola, dock inte båda funktionerna i samma 

byggnad. För att möjliggöra exploatering av både förskola och skola inom fastigheten krävs därför 

att marken på båda sidor om vägen är möjlig att exploatera. Det förutsätter att ett planarbete 

genomförs och där Länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddet och bedömer att 

exploateringen tillgodoser väsentliga samhällsintressen och att dessa inte kan tillgodoses med att 

annan mark används för ändamålet. 
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Fastigheten sedd från öster, kommunen äger även den gulmarkerade marken vilken lämpar sig väl 
som naturlek för en skola eller förskola. 
 

I det fall östra delen av fastigheten blir aktuell för exploatering bör kommunen utreda möjligheten 

att köpa grannfastigheten Forshälla-Strand 5:3 (redovisas på nedanstående karta). Dels för att utöka 

skolans areal (856 kvm) och dels undvika att fastigheten får ett läge insprängt i skolgården. 
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Forshälla-Strand 5:3 markerad med gult 

 Planläget 

Fastigheten omfattas ej av detaljplan. På bilden nedan redovisas kommunens översiktsplan för 

området. Översiktsplanen anger marken öster om väg 675 till ”Bostäder: Permanentering och 

komplettering nära va-ledning” och marken väster om vägen till ”Öppen sammanhängande 

åkermark som inte bör bebyggas”. Med hänsyn taget till översiktsplanen anses därmed byggnation 

öster om väg 675 vara mer förenligt med översiktsplanen än väster om vägen. 
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Utklipp ur kommunens översiktsplan från 2010. 
 

Vid byggnation av skola krävs upprättande av detaljplan vilket beräknas ta cirka två år. Vid 

byggnation av endast förskola öster om väg 675 bedömer kommunens bygglovavdelning att det kan 

vara möjligt att erhålla bygglov utan att detaljplan upprättas. 

 Jordbruksmark 

Som redovisat under punkt 5.6 framgår att markområdet väster om väg 675 berör jordbruksmark. 

När kommunen planlägger och beslutar om sin markanvändning ska miljöbalken 3 kap 4 § 

användas i ärenden som rör exploatering av jordbruksmark. I den del av paragrafen som rör 

jordbruk står angivet: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 

får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk”. 

 

Då Länsstyrelsen är expertmyndighet för dessa frågor har förstudien varit i kontakt med 

Länsstyrelsen för att utreda möjligheterna att exploatera markområdet väster om väg 675. 

Länsstyrelsen vill inte yttra sig i det specifika fallet utan detta görs först under eventuell 

planprocess.  
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Länsstyrelsen meddelar att eftersom marken berör jordbruksmark måste kommunen motivera 

byggande enligt de villkor som krävs enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken. 

 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?  

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark än brukningsvärd jordbruksmark i anspråk inte 

tillfredsställande?  

 

Kommer man fram till att marken är brukningsvärd behöver svaren på 2 och 3 redovisas för att 

exploatering ska kunna ske på marken.  

 

För att jordbruksmark ska klassas som brukningsvärd krävs att marken har brukats. För att utreda 

detta brukar man se om någon sökt jordbruksstöd för en specifik mark. I alla stöd ligger ett 

minimikrav att marken brukas. 

 

Bilden nedan visar vilken mark där någon sökt stöd för. Stöd har sökts på den norra delen inom 

Forshälla-Strand 5:1 och all omkringliggande mark, dock inte för den södra delen. Den södra delen 

är dock brukad på liknande sätt som all mark runt omkring och med hänvisning till detta bedömer 

förstudien att man kan dra slutsatsen att marken bedöms som brukningsvärd åkermark. 

 

 
Gulmarkerad mark visar områden där någon form av jordbruksstöd sökts. 
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I och med att jordbruksmarken bedöms som brukningsvärd behöver fråga 2 och 3 besvaras ovan. 

 

Huruvida om den aktuella förändrade markanvändningen är av ett väsentligt samhällsintresse så 

bedöms skola och förskola utgöra en sådan.  

 

Fråga 3 gällande förutsättningarna att ta annan mark än brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för 

exploateringen så behöver kommunen i planarbetet noggrant redovisa och utvärdera alternativ mark 

och visa på att behovet inte kan tillgodoses på annan mark. 

 

Byggande på jordbruksmark i strid mot 3 kap. 4 § MB är dock ingen prövningsgrund för 

Länsstyrelsen, dock kan ett eventuellt överklagande innebära att domstolen beslutar att upphäva 

planen på grund av detta.  

 Strandskydd 

Större del inom markområdet väster om väg 675 är strandskyddat område. Det är ett vattendrag som 

rinner norrifrån och genom fastigheten som föranleder strandskyddet, strandskyddsområdet 

redovisas på nedanstående kartbild. För att exploatering väster om väg 675 krävs att kommunen 

upphäver eller erhåller dispens från strandskyddet.  

 

Kommunen får i en detaljplan upphäva strandskyddet för ett område om det finns skäl och om 

intresset att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset (4 kapitlet 17 § plan- och 

bygglagen). Enligt 7 kapitlet 18 c § p 1 – 6 miljöbalken får som särskilda skäl vid prövning av en 

fråga om upphävande eller dispens från strandskyddet beaktas endast om det aktuella området: 

 

1. redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området,  

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området,  

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller  

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

 

Av dessa redovisade skäl till att upphäva strandskyddet behöver kommunen i ett planarbete 

argumentera för att strandskyddet ska upphävas enligt punkten 5 ovan. För att upphäva 

strandskyddet enligt punkten 5 behöver kommunen i planarbete visa: 

 

-att åtgärden utgör ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga fördelar för samhället  

-att det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller i vart fall orimligt att tillgodose utanför det 

föreslagna området  

-att nyttan och behovet av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset 
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En förutsättning för att exploatera marken är att kommunen kan visa att en annan lokalisering är 

omöjlig eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. Med hänsyn till 

den restriktiva tillämpning av strandskyddsbestämmelserna som gäller måste det ställas vissa krav 

på den lokaliseringsutredning som kommunen lägger fram i detta hänseende. Om åtgärden kan 

lokaliseras utanför strandskyddat område ska den lokaliseringen väljas i stället. Om sådan 

lokalisering inte är möjlig behöver man undersöka om åtgärden kan lokaliseras till ett område inom 

strandskydd där den får mindre påverkan på strandskyddets syften 

 

 
Blåskafferat område omfattas av strandskydd. 

 Markavvattningsföretag 

Diket inom den västra delen av Forshälla-Strand 5:1 förvaltas av ett markavvattningsföretag vilket 

tillskapades 1934. Ett markavvattningsföretag är en typ av samfällighet som bildades för att 

gemensamt mellan flera fastigheter förbättra markavvattningen i ett visst område, främst för att 

vinna ny odlingsmark. Ska åtgärder göras i diket blir delägande fastigheter i 

markavvattningsföretaget sakägare som måste höras. 
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Markavvattningsföretag inom Forshälla-Strand 5:1. Diket markerat med blå helstreckad linje, 
båtnadsområdet med blåa prickar. 

 Fornlämning 

Inom markområdets västra del där fastigheten är bebyggd finns en möjlig fornlämning angiven. 

Fornlämningen är beskriven som bytomt enligt 1851 års karta över Strands By och omfattar ca 140 

m x 80 m. Fornlämningen kräver ytterligare utredning i det fall marken exploateras. 
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Utdrag ur Fornsök, Riksantikvarieämbetet 

 VA-anslutning 

För att säkra vattentillgången i Ljungskile samt för att rena avloppsvattnet mer kostnadseffektivt har 

VA-ledningar byggts mellan Ljungskile och Uddevalla. Det fanns också ett starkt behov av 

vattenförsörjning och avloppssanering för privata fastigheter utmed kuststräckan mellan Ammenäs 

och Ulvesund. Arbetet påbörjades av Västvatten under 2017 och med anledning av detta är  

VA-nätet väl utbyggt i området. Båda vatten- och avloppsledningar i området har god kapacitet för 

ny skola och förskola. 

 El, fiber, fjärrvärme 

Uddevalla Energi meddelar att för Forshälla-Strand 5:1 finns kapacitet i befintligt nät för att 

elansluta både skola och förskola. Kostnaden beräknas till ca 550 000 kronor där ny 

transformatorstation, schakt och kablar är inräknade. 

Fibernät finns utbyggt i området och har kapacitet att ansluta både förskola och skola. 

Fjärrvärme finns inte inom närområdet och annat uppvärmningsalternativ behöver därmed utredas. 

 Befintliga ledningar inom fastigheten 

Förstudien har varit i kontakt med de ledningshavare som finns inom området för att undersöka ifall 

en framtida exploatering inom området medför flytt av befintliga ledningar. Västvatten har VA-

ledningar inom området vilket redogörs under punkt 5.6.2, Skanova äger fiberkabel i området och 
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Uddevalla Energi äger fiber och luftburen elledning, ingen av dessa ledningar bedöms behöva 

flyttas i och med eventuell exploatering. 

 Arrenden 

Fastigheten är upplåten med jakträtt sedan 2015-07-01. Jakträtten löper på ett år i taget och behöver 

sägas upp sex månader innan avtalstidens utgång. 

  Förslag på disposition förskola i Råssbyn 

Förskolan som illustreras nedan inrymmer 8 avdelningar och är dimensionerad för 160 barn. 

Förskolebyggnaden föreslås att placeras som en bullerbarriär mot väg 675 med förskolegården 

skyddad öster om byggnaden. 

Markområdet som tas i anspråk för förskoleändamål är ca 1,1 hektar av markskiftet som är på totalt 

2 hektar. Förskolan har en yta om 2400 kvm BTA och en förskolegård om 6500 kvm eller 40 kvm 

per barn. För parkering avsätts 1000 kvm vilket ger ca 40 parkeringsplatser 

 

 
Förslag till disposition förskola i Råssbyn 
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  Förslag på disposition skola i Råssbyn 

Skolan som illustreras nedan dimensioneras för 600 elever i årskurs F-6. Skolan föreslås uppföras i 

tre våningar med integrerad idrottshall. Byggnaden placeras i förslaget den västra delen av 

fastigheten och fungerar på så sätt som bullerskydd mot väg 675 för skolgården som i huvudsak 

omfattar den östra delen av fastigheten.  

 

I förslaget nyttjas ca 2 hektar mark för skoländamål där skolan utgör drygt 11 000 kvm BTA 

inklusive idrottshall. I förslaget redovisas skolgården till ca 10 000 kvm eller 16,5 kvm per elev 

samt 90 parkeringsplatser. 
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Inspiration till förslaget har hämtats från den nybyggda Hyllievångsskolan i Malmö. Skolan är en F-

6 skola med kapacitet för ca 630 elever och totalt 8400 kvm BTA. Skolan stod färdigbyggd 2017 

och rymmer inga traditionella korridorer, utan beskrivs som öppen och välkomnande. Skolan är 

byggd efter arbetslagen och lärarnas arbetsrum finns i anslutning till hemvist, salar och grupprum. 

Förutom vanliga klassrum finns även två utomhusklassrum att använda på tredje våningen.  

 

 
Hyllievångsskolan i Malmö 

  Sammanfattning läge B, Råssbyn 

Genomgången av läge B, Råssbyn ovan visar att yta finns för byggnation av skola öster om väg 675 

och förskola väster om vägen. I och med att marken väster om vägen belastas dels av strandskydd 

dels av brukningsvärd åkermark bedömer förstudien att exploatering inom detta område inte är 

möjligt. Förstudien bedömer att kommunen inte kommer kunna redovisa att annan mark är omöjlig 

eller vart fall orimlig att använda för ändamålet vilket krävs för att erhålla dispens gentemot 

strandskyddet och ianspråktagandet av jordbruksmark. Därmed redovisas i förstudien inget förslag 

för exploatering väster om väg 675. 

 

Lokaliseringen är bra sett till att många elever i upptagningsområdet får relativt nära till skolan och 

närheten till Lerbomotet gör att föräldrar efter avlämning med bil lätt kan ta sig vidare till sina 

arbetsplatser. Närheten till Lerbomotet gör också skolan attraktiv för elever som bor norr om 

Byfjorden via skolbuss. I och med att Råssbyn inte är särskilt tätbebyggt bedöms skolan bli väldigt 

bil- och bussberoende där få kan ta sig till fots eller med cykel till skolan. 
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En skola av den storlek som förstudien utreder kommer bli påträngande för de närboende i området 

både sett till hur stor skolbyggnaden blir men även kring ökad trafik och ljudnivåer. Ett par 

närliggande fastigheter blir särskilt påverkade och kommunen bör överväga att inleda förhandlingar 

med att köpa en eller flera närliggande fastigheter vid planer på exploatering av skola inom 

fastigheten. 

 Jämförelse i tillgänglighet mellan lokalisering Skäret och lokalisering Ammenäs 

I en jämförelse mellan lokalisering i Skäret och lokalisering i Råssbyn visar att båda alternativ 

kommer göra att fler har närmare till skola eller förskola inom upptagningsområdet än till dagens 

skola i Forshälla. Den motorburna trafiken för respektive alternativ kommer att på ett 

tillfredsställande sätt kunna anordnas vilket presenteras mer utförligt i bifogad bilaga 

”Trafikutredning Ammenäs-Forshälla”. Sambandet mellan att lämna och hämta förskolebarn och 

F-6 elever på samma plats visar sig i utredningen inte vara av betydande mängd. Om placering var 

möjligt av både förskola och skola i Råssbyn skulle ungefär 5 - 10% av alla trafikrörelser potentiellt 

kunna nås av synergieffekten av skola och förskola lokaliserade på samma plats. 

 

Potentialen för att gå och cykla till skolan är det som skiljer alternativen mest åt i trafikstudien. För 

alternativ placering av skola i Skäret så har mer än 55% möjlighet att nå skolan inom 3 km genom 

att gå eller cykla. Med en placering för skola i Råssbyn så finns det en potential på nästan 30% som 

kan nå skolan inom 3 km. Ännu är detta bara potential då det ännu inte finns planer på byggnation 

av gång- och cykelvägar i anslutning till Råssbyn. 

 Tidplan Skola  

Tidplan i detta tidiga skede är förknippat med stor osäkerhet. Nedan redovisad tidplan utgår från att 

detaljplan och bygglov ej överklagas. 

 

Åtgärd Startdatum Slutdatum 

Begäran om planbesked (BUN – KS) Februari 2020 April 2020 

Detaljplanearbete Mars 2020 Mars 2022 

Projektering Augusti 2021 April 2022 

Byggnation Maj 2022 Augusti 2025 

Inflytt HT 2025   

 Kostnadskalkyl skola 

Kostnadskalkyl för ny skola i Ammenäsområdet baseras på skolans storlek och utformning och 

schablonmässiga kostnader för bygg- och markarbeten. Kalkylen visar en totalsumma för 

investeringen på ca 330 miljoner kronor, kalkylosäkerhet är bedömd till 10%.  

Hyran för barn och utbildningsnämnden beräknas till ca 16 miljoner kronor per år. 
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  Tidplan förskola 

Tidplan i detta tidiga skede är förknippat med stor osäkerhet. Nedan redovisad tidplan utgår från att 

kommunen erhåller förhandsbesked och bygglov och att därmed detaljplan därmed inte krävs. 

Behöver detaljplan upprättas försenas förskolan med minst två år utifrån nedan angiven tidplan. 

 

Åtgärd Startdatum Slutdatum 

Ansökan om förhandsbesked April 2020 Augusti 2020 

Projektering Augusti 2020 Januari 2021 

Byggnation Februari 2021 Augusti 2023 

Inflytt HT 2023   

  Kostnadskalkyl förskola 

Kostnadskalkyl för ny förskola i Ammenäsområdet baseras på förskolans storlek och utformning 

och schablonmässiga kostnader för bygg- och markarbeten. Kalkylen visar en totalsumma för 

investeringen på ca 70 miljoner kronor, kalkylosäkerhet är bedömd till 10%.  

Hyran för barn och utbildningsnämnden beräknas till ca 4 miljoner kronor per år. 

6. Slutsatser och rekommendationer 

Förstudien visar att båda lokaliseringarna passar för en skola om 600 elever men att ingen av 

lokaliseringarna rymmer både skola och åtta avdelningar förskola. Kommunens fastighet i Råssbyn 

har den yta som krävs i det fall båda sidor av väg 675 bebyggs, exempelvis skulle skolan kunna 

placeras öster om vägen och förskolan väster om. Marken väster om vägen bedöms i förstudien som 

olämplig för exploatering då den belastas av strandskydd och består av öppen brukningsbar 

jordbruksmark.  

 

Då en sådan exploatering skulle bestå av två byggnader nås inte den samordningsvinst som skulle 

bli om allt kunde uppföras i en enda byggnad med exempelvis kök och andra 

gemensamhetsutrymmen. Att placera en förskola och skola på samma plats blir också väldigt 

trafikbelastande då närmare 800 barn ska anlända i ungefär samma tid till övervägande del med bil 

eller skolbuss.  

 

Med anledning av detta rekommenderar förstudien att skolan placeras i Skäret och förskolan 

placeras i Råssbyn. 

 

En skola med placering i Skäret skulle bli en skola enligt konceptet mitt i byn som även kan nyttjas 

utanför skoltid där en så stor del av området som möjligt kan ta sig till fots eller cykel i och med 

den planerade gång och cykelvägen. Hela 40% av Forshällaskolans upptagningsområde beräknas 

vara boende i Sundsstrand till Ammenäs år 2023. 

 

Förskola med placering i Råssbyn lämpar sig väl sett utifrån att en förskola är bilberoende vart den 

än ligger. Tomten har gott och väl den storlek som krävs och det finns även närhet till skog och 

naturlek i området. Avståndet från Sundsstrands förskola bedöms också som fördelaktig då det blir 
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en bra geografisk spridning på förskolorna inom ett område där många människor bor och där 

exploateringen väntas öka. 

 

Anses Råssbyn som det bästa alternativet för skola behöver annan mark ordnas för att bebyggas 

med förskoleplatser. Mark kan antingen köpas in eller att kommunen använder sig av nuvarande 

Forshälla skola och rustar om denna till förskola. Någon utredning kring detta har denna förstudie 

inte behandlat. 

7. Återrapportering 

Återrapportering av denna förstudie sker till barn- och utbildningsförvaltningen och föredras i barn- 

och utbildningsnämnden om förvaltningen önskar. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trafikutredning 

Ammenäs-Forshälla  

 

Simulering trafikflöden 

Skola & Förskola 
 

Uddevalla kommun    Västra Götalands län 
Handläggare Hugo Bennhage    21 november 2019 
 

 



Bakgrund 

 

Området söder om Byfjorden i Uddevalla kommun är under stark befolkningstillväxt. Kommunen har 

genom en utbyggnad av vatten och avlopp längst med kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile 

samt planeringen och byggandet av den nya stadsdelen Sundsstrand skapat förutsättningar för fler 

att bo i detta område. Med en ökad befolkningstillväxt ställs krav på kommunal service för området. 

Uddevalla kommun håller just nu på att utreda hur och vart utbyggnaden av kommunal service bör 

utföras.  

 

Syfte 

Denna trafikutredning är till för att undersöka de potentiella trafikflödena i området Ammenäs-

Forshälla vid olika alternativa utbyggnader av kommunal service samt dess placering. Scenariot tar i 

hänsyn flera aspekter för att få en övergripande bild av hur trafiksituationen kan se ut samt dess 

konsekvenser. 

  

Metod 

 
För att räkna ut potentiella flöden kommer data från NYKO-tal över antal barn inom respektive 

delområde i Ammenäs-Forshälla att ställas mot vilka målpunkter barnen rör sig mot. I huvudsak så 

kommer de två alternativ som presenteras i förstudien för placering av skola och/eller förskola inom 

Ammenäs-Forshälla att prövas. Rörelsemönstret kommer testas mot olika typer av färdmedel. Vidare 

kommer även en analys göras för belastning, social och ekologisk hållbarhet, synergieffekter, 

barnperspektiv samt potentiell vidare utveckling. 

 

Alternativ 

 

ALTERNATIV 1 RÅSSBYN AMMENÄS 

SKOLA F-6  x 

FÖRSKOLA 8 AVD  x  

 

I Alternativ 1 placeras en ny skola i östra delen av Ammenäs med plats för upp till 600 elever samt 

möjlighet att i framtiden komplettera med upp till fyra avdelningar förskola vid behov. Förskola om 8 

avdelningar placeras i Råssbyn på fastigheten Forshälla-strand 5:1, öster om väg 675. 

 

ALTERNATIV 2 RÅSSBYN AMMENÄS 

SKOLA F-6 x  

FÖRSKOLA 8 AVD  x  

 

I alternativ 2 placeras både en skola F-6 samt förskola 8 avdelningar i Råssbyn öster om vägen. 

Placeringen är tänkt inom fastigheten Forshälla-strand 5:1, men kompletterande mark behövs 

troligtvis för att möjliggöra byggnationen. 

 
 



Befintlig situation  
 

Idag så finns det inom Ammenäs-Forshälla området 1 kommunal skola, 2 kommunala förskolor samt 

2 fristående förskolor. Fördelningen ser ut enligt tabellen nedan. Siffrorna är ungefärliga. 

 

 FÖRSKOLA SKOLA BARN 

FORSHÄLLA 3 avd Ca 325 barn 375 

SUNDSSTRAND 6+2 avd  150 

LUSTTRÄDGÅRDEN 4 avd  60 

PRÄSTGÅRDEN 2 avd  24 

 

Kapacitet Förskola Skola 

Totalt 17 avd 325 elever 

 

Forshällaskolan har redan idag kapacitetsbrist och är i stort behov av upprustning.  

Befintlig lokalisering av förskolor och skolor 

 



Behov 2023 

 
Avgränsningen för upptagningsområdet visas i kommunens NYKO6. För att minska antalet 

trafikrörelser söderut från Ulvesund så inkluderas både NYKO6 005210 samt 005220.  

 

Tänkt upptagningsområde för skola och förskola Ammenäs-Forshälla 

Upptagningsområdet är ett av det snabbast växande i befolkning inom hela Uddevalla kommun, 

tillsammans med Ljungskile. Snabbast ökar befolkningen väster om E6 samt i Sundsstrand. 

Procentuellt kommer nästan 70% av befolkningen i området befinna sig längst med Fräknestranden, 

Ammenäs eller Sundsstrand. 

 

Antal barn Ålder 1-5 Ålder 6-12  Ålder 13-15 

Prognos 2023 326 462  171 

Ökning verksamhet 3 avd 140 (antal elever)  (171) 

 

Den största delen av barnen kommer att finnas antingen i området Ammenäs-Sundsstrand (35-39%) 

eller Råssbyn-Strand (19-21%) 2023. Tillsammans kommer nästan 60% av hela upptagningsområdets 

barn befinna sig i dessa två områden. 

 



 
Nordvästra delen av upptagningsområdet har ungefär 60% av antalet barn 

Prognos Kapacitet 

 
Nedan visar en uträkning för hur fördelningen av förskolor och skolor kan se ut i området år 2023 och 

framåt. Det finns möjlighet att fortsatt utnyttja de 3 avdelningar på Forshälla förskola samt 2 

temporära avdelningar på Sundsstrand om behov finns och prognosen för antal barn fortsatt ökar 

efter år 2023. Forshällaskolan beräknas enligt detta exempel som uttjänad, men skulle kunna fortsatt 

användas i någon form om behov uppstår. 

 

KAPACITET 2023 FÖRSKOLA SKOLA 

FORSHÄLLA 3 avd  

SUNDSSTRAND 6+2 avd  

LUSTTRÄDGÅRDEN 4 avd  

PRÄSTGÅRDEN 2 avd  

RÅSSBYN 8 avd 

 

 

AMMENÄS  Ca 600  

TOTALT 25 avd 600 elever 

 

 



En skola för 600 elever har kapacitet för en befolkningsökning på 30% inom området, alternativt för 

att utöka skolans verksamhet till att inkludera en skola för åk 7-9. 

Potentiell fördelning av förskolor och skolor 2023 

 

Befintlig infrastruktur 
 

Vägar 

 
Viktiga vägar som främst berör området listas nedan. Siffrorna för ÅDT är beräknade av Trafikverket. 

Siffrorna är ungefärliga och varierar beroende på del av sträckning. 

VÄG ÅDT 

VÄG 679 

 

500 

VÄG 675 

 

1 000 

LERBO MOTET  

(MOT RÅSSBYN) 

2 500 

E6 

 

18 000 

Bratterödsleden 12 000 



Tabellen visar att både väg 675, 679 samt utfarten mot Lerbo-motet är lågt belastade. Trafikverket 

har gjort bedömningen att dessa vägar klarar en större belastning. Kritiska punkter längst med 

befintlig infrastruktur bedöms främst vara korsningen mellan väg 675 och 679 i Råssbyn samt 

utfarten från väg 679 till Bratterödsleden. Trafikverket förordar också att trafik från väg 675 i 

möjligaste mån rör sig norrut, för att minska belastningen längst vägens södra delar. 

 

Cykel 

 
Nuläget för gång- och cykelvägar är inom Ammenäs-Forshälla är undermålig. Uddevalla kommun 

förlängde cykelvägen från Uddevalla tätort till Sundsstrand när stadsdelen exploaterades. Beslut är 

taget för att ytterligare förlänga denna cykelväg till Ammenäs.  

Planerad cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand  

 
Cykelvägen kommer göra att 35-40% av Ammenäs-Forshälla kommer ha direkt närhet till cykelnätet. 

Ytterligare dragningar söderut från Ammenäs är ännu inte beslutade. 

 

 

 



 

Lokalisering mot behov  

 
Den stora delen av barn och unga inom upptagningsområdet bor idag, 2019, i Sundsstrand-Ammenäs 

eller Råssbyn-Strand. Placeringen av skola och förskolor finns i dagsläget däremot öster om E6 där en 

betydligt mindre del har närhet till verksamheten. 

 

Fördelning av skolor 2019 

Lokaliseringen av ny förskola föreslås där störst del av befolkningen faktiskt bor. Prognoserna visar 

framförallt att främst området Råssbyn-Strand är i behov av en lokal förskola. Enligt 2023 års prognos 

för antalet barn i åldrarna 1-5 så finns det behov av att anlägga en förskola på ca 4,5 avdelningar i 

detta upptagningsområde.  

 

 

 



 

Potentiell fördelning av skolor 2023 

 

Möjlig fördelning av förskolor samt skola i Ammenäs-Forshälla föreslås att bygga ut verksamheten 

där fler människor bor. Både Råssbyn samt Ammenäs är två av de delar där flest bor samt upplevt en 

underkapacitet i exempelvis förskoleplatser.  

 

Trafiksimulering 

För att förstå vilka trafikflöden som är att vänta utifrån de olika alternativa placeringarna för ny 

förskola samt skola i Ammenäs-Forshällaområdet så har en översiktlig schematisk förflyttningskarta 

gjorts. I kartan så antas både förskolebarn samt elever F-6 att utnyttja närmaste verksamhet, 

oberoende om den är fristående eller kommunal. Flödena är heller inte beräknade efter trafikslag i 

denna del av simuleringen, däremot så tar de i hänsyn befintlig infrastruktur som finns inom 

området. Flödena redovisas i rörelser över respektive NYKO6-område och antalet barn är kumulativa 

för varje NYKO6-område de passerar.  

 

 

 



 

Förflyttningsmönster Alternativ Ammenäs 

 
Nedan visas ett flödesschema för hur barn i åldrarna 1-5 samt 6-12 rör sig mellan olika NYKO6 

områden för att nå sin målpunkt, antingen förskola eller skola.  

 
 

 

Relationen mellan vart förskolebarnen samt elever F-6 tar sig är relativt liten, även om vissa rörelser 

har samband. Fördelningen av flödena är kumulativa och bitvis stora, främst i stråket runt väg 679 

nära placeringen av skola. Här bor även flest barn, vilket gör att flödena blir stora lokalt. 

Flödesfördelningen är jämn och det bildas i detta scenario främst två stråk med målpunkt mot skola 

F-6.  

 

 

 

 

Flöden 2023 Alternativ Ammenäs 

 



Förflyttningsmönster Alternativ Råssbyn 
 

 

 

Relationen mellan vart förskolebarnen samt elever F-6 tar sig är relativt liten, även i det exempel som 

redovisar en skola och förskola på samma lokalisering, Råssbyn. Endast 20% av rörelserna till 

lokaliseringen är förskolebarn. Samutnyttjningsgraden antas kunna landa på 5-10% för samåkning 

med förskolebarn och skolbarn till en sådan lokalisering.  

 

Sammanfattning förflyttningsmönster 
 

Sammanfattningsvis så går att se att förflyttningsmönstret för förskolebarn är närmare där barnen 

bor, vilket skapar mindre flödesvägar. För skola så blir flödet snabbt kumulativt större. 

Förflyttningsmönstret i området rör sig längst med befintlig infrastruktur och påverkas till viss del av 

var förskola finns. Exempelvis gör förskolan i Sundsstrand att det finns många rörelser som går runt 

väg 679. Förflyttningsmönstret visar även att stora delar av förflyttningen sker i stråken längst med 

lokalvägarna 675 samt 679.  

Flöden 2023 Alternativ Råssbyn 

 



 

Jämförelse 

 
Flöden 

 
Flödesanalysen för F-6 i de båda alternativen visar vissa skillnader mellan de olika alternativen. Det 

finns däremot ganska många likheter mellan flödena oavsett alternativ Råssbyn eller Ammenäs. 

Skillnaden blir främst från vilket eller vilka håll belastningen kommer från.  

 
 

 
 

För alternativ Ammenäs så kommer 85% av flödet för F-6 att röra sig längst infrastrukturen koppat till 

väg 679. Fördelningen av flödet är jämn mellan östlig och sydlig riktning. Väg 679 kommer fortsatt att 

ha ett uppskattat flöde på 47% vid alternativ Råssbyn. Flödena kommer i detta alternativ från fyra 

separata håll. Flödet från Forshälladalen har här potential att röra sig i en mer direkt riktning mot 

skola. 

 

Avgränsning 

 
Flödesanalysen visar inte hur rörelserna ser ut efter att eleven har tagit sig till eller från skolan. 

Flödet inkluderar inte förskolebarn. Sambandet mellan flöden av F-6 och förskolebarn konstaterades 

tidigare i studie vara liten och inkluderas därför inte. Belastningen lokalt till skolverksamheten har 

därför endast analyserats översiktligt, där en utformning av både skola samt förskola med samma 

lokalisering är mer trafikintensiv och beröras av en högre belastning på morgon och eftermiddag. 

Vad utredningen heller inte har utrett är hur rörelserna ser ut efter en eventuell skolskjuts i 

personbilsfordon. Vid vidare utredning kan denna aspekt inkluderas. Studien kan då innehålla hur 

rörelserna ser ut i stort i området genom exempelvis arbetspendling samt vilka synergieffekter det 

kan få för rörelsemönstret. Istället avgränsas utredningen från den ÅDT-beräkningar som trafikverket 

har genererat för att göra kvalificerade antaganden. De pekar på att en stor del av trafiken rör sig 

mot Lerbo-motet i dagsläget. Under vilka tider dessa rörelser sker inkluderas inte i studien.  

 

Flöde F-6 Alternativ Ammenäs 

 

Flöde F-6 Alternativ Råssbyn 



 

Belastning infrastruktur 

I en översiktlig analys vid skolskjuts i personbilsfordon kommer troligtvis belastningen vara endast 

mot Lerbo-motet vid alternativ Råssbyn. Procentuellt antas denna belastning vara 116%. 

Anledningen är att alla trafik leds mot motet samt att trafiken från Forshälladalen genererar ett 

dubbelt flöde. Vid en placering av skola i Ammenäs så blir belastningen fortsatt till stor del mot 

Lerbomotet om befintlig utformning av korsningen väg 679/Brattåsleden behålls. Med förbättrande 

åtgärder finns möjlighet till en jämn fördelning av trafik som leds till moten vid alternativ Ammenäs 

då flödesriktningarna kan bibehållas.  

Belastningen tar inte hänsyn till hur elever och barn tar sig till skola eller förskola. Trafiken som 

alstras på vägarna kan bli mindre om fler av eleverna kan ta sig till skolan via kollektivtrafik eller via 

gång och cykel. 

 

Potential Gång och cykel 
 

Nedan visas en jämförelse för hur stor potential de olika alternativa placeringarna för en ny skola F-6 

har för att ta sig till verksamheten till fots eller med cykel. Uträkningen är baserad på att infrastruktur 

finns samt en distans på maximalt 3 kilometer från hemmet till skolan. 

 

 

 

För en placering av skola i Ammenäs så finns det potential för omkring 55% av eleverna att ta sig till 

skolan genom gång eller cykel. Potentialen förutsätter att förlängning av cykelväg söderut mot 

Råssbyn. Även om denna stäckning inte anläggs så finns kommer cirka 35-40% att kunna nå en skola i 

Ammenäs till fots eller med cykel.  

 

Med en placering av skola F-6 i Råssbyn finns det en potential på nästan 30% av eleverna som har 

tillräcklig närhet att ta sig till skolan till fots eller med cykel. I det här scenariot förutsätts stora 

satsningar på infrastrukturen då det idag inte finns något utbyggt gång- och cykelnät i området.  

Potential G/C Alternativ Ammenäs 

 

Potential G/C Alternativ Råssbyn 

 



Skolskjuts och kollektivtrafik 

 
Möjligheten för rörelseflöden genom kollektivtrafik samt busskolskjuts är viktiga aspekter för att 

skapa ett hållbart samhälle. Studien visar nedan exempel på hur infrastrukturen för skolskjuts för 

elever i skola F-6 kan se ut för att skapa så stora upptagningsområden som möjligt.   

 

 
I båda alternativen finns det fördelaktiga stråk för kollektivtrafik att röra sig i, däremot är dessa 

kartor är endast schematiska för att visa hur det skulle kunna se ut vid en optimering av 

kollektivtrafiken baserat på placering av skola.  

Båda alternativen har god möjlighet att utveckla en relevant skolskjuts som ett attraktivt sätt att ta 

sig till och från skolan. I alternativ Ammenäs så läggs det fram ett scenario där endast en busslinje 

kan mata skolskjuts för 90% av upptagningsområdet. I alternativ Råssbyn så kan en närmare väg 

utnyttjas för att förkorta tiderna för de som reser från Forshälladalen. Här ges exempel på hur två 

linjer kan mata skolan och nå ett upptagningsområde på nästan 95%. Beroende på antal linjer kan 

även antalet avgångar regleras med önskad turtäthet. 

 

De som främst har behov av skolskjutsen antas vara de som befinner sig utanför området där gång 

och cykel inte är lika attraktivt färdmedel. I alternativ Ammenäs väntas därför en mindre del vara i 

behov av skolskjuts och dessa resurser kan läggas på de som har längst till skolan.  

 

Sammanfattning 

 

Både alternativ 1 och 2 kommer göra att fler har närmare till skola eller förskola inom 

upptagningsområdet Ammenäs-Forshälla. Den motorburna trafiken för respektive alternativ kommer 

att på ett tillfredsställande sätt kunna anordnas, enligt de uträkningar som presenteras i studien. 

Sambandet mellan av att lämna och hämta förskolebarn och F-6 elever på samma plats visar sig i 

studien inte vara av betydande mängd. De som påverkas av denna aspekt är främst de som bor i 

området Råssbyn-Strand. Om placering enligt alternativ 2 genomförs skulle ungefär 5-10% av alla 

trafikrörelser potentiellt kunna nås av synergieffekten av skola och förskola lokaliserade på samma 

plats.  

Möjligt bussflöde alternativ Ammenäs 

 

Möjligt bussflöde Alternativ Råssbyn 

 



I både alternativ 1 och 2 kan kollektivtrafik och skolbuss lösas på ett tillfredsställande sätt. Längre 

personkilometrar för de som bor längst bort gör att skolbuss blir ett attraktivare färdmedel vid 

alternativ 1. Samtidigt kommer fler ha närmare till skolan enligt detta alternativ vilket gör att 

kollektivtrafikens kapacitet kan koncentreras till de som har längst väg till skolan.  

Potentialen för att gå och cykla till skolan är det som skiljer alternativen mest åt i trafikstudien. För 

alternativ placering av skola i Ammenäs så har mer än 55% möjlighet att nå skolan inom 3 km genom 

att gå eller cykla. Med en placering för skola i Råssbyn så finns det en potential på nästan 30% som 

kan nå skolan inom 3 km. Ännu är detta bara potential då det ännu inte finns cykel eller gångvägar 

utbyggda i närhet till Råssbyn-Strand. 

 

 

Förslag på förbättrande åtgärder 

 
Förslag och rekommendationer för vidare förbättringar av trafiksituationen kan i vidare skede av 

studien utarbetas.  
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Thorild 12 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Thorild 12 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 
1. 
Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 
garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 
 
Området omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 
Området omfattas även av tomtindelning 1485K-241/1964, se bilaga 3 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Thorild 12 upprättas.     
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 
Begäran om planbesked berörande Thorild 12, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 
Tomtindelning 1485K-241/1964, bilaga 3 
Förprövningsrapport Thorild 12, Bilaga 4      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Thorild 12 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2022 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Thorild 12 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 
1. 
Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 
garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 
Sökanden skriver i sin ansökan att de ser att efterfrågan på detaljhandel i fastigheten har 
minskat kraftigt de senaste åren och de har svårt att fylla vakanserna. 
 
Området omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 
Området omfattas även av tomtindelning 1485K-241/1964, se bilaga 3 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Thorild 12 upprättas.     
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
Se Förprövningsrapport Thorild 12, bilaga 4 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett 
standardförfarande. Handläggningstiden bedöms omfatta  
18–24 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 2 år under 
förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Tillväxtavdelningen  
 
Expediera till 
Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Thorild 12 

 
Begäran avser:  Ändring av detaljplan 
 
Sökande: Kungsleden Thorild AB  
Adress:   
Datum: 2020-01-15 
Fastighet: Thorild 12    
 
Syfte och innehåll 

Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 
garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) 

Måldokument: Centrala Uddevalla-Fördjupning av kommunens översiktsplan 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Planen för centrala Uddevalla är fördjupad studie av centrala delar av staden där det 
belysas målformuleringar och förslag till åtgärder som tar hänsyn till stadens 
förutsättningar och unika karaktär. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   
fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 
särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 
kring boendet 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 
3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 
av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 
tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 
utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 
stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 
saker för att göra skillnad.  
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Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det är viktigt att skapa förutsättningar för aktivitet och verksamheter i stadens centrala 
delar. Sökandens ambitioner om ändrad användning av befintliga verksamhetslokaler är 
därför i linje med förändringar som kan vara nödvändiga för att bibehålla aktivitet och 
verksamheter i stadens centrum.   
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
 
     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 
beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 
att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 
Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 
och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 
kulturområden samt den biologiska mångfalden. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Marken är redan exporterad, ändringen avser inga ändringar av betydande karaktär utan 
främst ett tillåtande av fler användningarna inom befintlig byggrätt, sålunda ingen ny 
påverkan på dagvattensituationen. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Marknivån ligger på ca 1,6-1,8 meter och befinner sig i anslutning till Bäveån, saken 
kan komma att behöva beaktas. Dock rör det ingen nyexploatering utan tillåtande av fler 
användningar inom befintlig byggrätt.   
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Positivt ur näringslivsperspektiv - Tillägg C i plan främjar och aktiviteterna i centrum, 
samt gör att fastighetsägaren får mer utnyttjandegrad. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Ej relevant 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 
Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  
Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 
(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 
bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 
nya investeringar”).   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 
Cykelplan (KF 2014) 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
I högsta grad kan befintlig infrastruktur nyttjas. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Tätorten har redan i dag olika möjligheter till försörjning 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 
7. Kollektivtrafik 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 
kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 
och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 
skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Föreslagen ändring av fastighetens användning innebär sannolikt ingen stor förändring 
på resandet i kollektivtrafiken. Planansökan bedöms inte ha någon negativ påverkan på 
målsättningarna för hållbart resande.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ej applicerbart 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga 
strategier med tillhörande uppdrag 
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Ställningstagande utifrån måldokument: 
Stadsförnyelse, infrastruktur och transporter, hamn och sjöfart, maritimt näringsliv, 
utveckling, besöksnäring och handel är en del nyckelord som kan kopplas till vår i 
övrigt vattennära stad. 
Positivt av samma skäl. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ingen kommentar 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  
Nationella mål för friluftsliv 
Fördjupad översiktsplan 
Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 
  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
 
 

Redovisning av grunddragen i detta kriterium 
Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 
tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 
Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 
för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 
tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 
offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 
möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 
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utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 
samhällsplaneringen. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Fördjupad översiktsplan anger att stadskärnan ska stärkas för att skapa bättre underlag 
för service, handel, kultur och en mångfald av funktioner. Utifrån detta och utifrån de 
delar av detta kriterium som handlar om mötesplatser är det därför positivt om 
detaljplanen ändras så att verksamheter som kan utgöra mötesplatser för alla inryms, 
med syfte att uppnå målet om en mångfald av funktioner.   
 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ej relevant. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument:  
         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  
         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  
         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 
nybyggnationer   
         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   
         Miljöbalken 9 kap 3 §   
         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
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         Miljöbalken 10 kap 
 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram, Kultur och fritidsnämndens reglemente 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Detaljplaneområdet är inkluderat i kulturmiljövårdsprogrammet. Den aktuella 
fastigheten finns med i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister där den ”tillmäts 
särskilt kulturhistoriskt värde”.  Motiveringen anger bl.a att byggnaden har kvar mycket 
av sitt ursprungliga utseende och arkitektoniska uttryck.  Byggnaden har en 
karaktäristisk utformning som kan hänföras till brutalismen.  
  
Beroende på vilken verksamhet som ändrad detaljplan kommer medge, så kan det 
medföra att ombyggnad krävs.  
  
I kultur och fritids reglemente anges att man ska verka för att estetiskt och 
kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer, 
bevaras, vårdas och används. I ljuset av detta är det positivt att detaljplaneändringen 
syftar till ökat användning av byggnaden. I detta fall har projektet således potential att 
stärka kulturvärden/kulturmiljön genom att detaljplanen ändras till att möjliggöra fler 
verksamheter i byggnaden.  

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21420000028198&page=historik
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För att uppnå kommunens målsättningar om ett levande centrum är det viktigt att 
detaljplanen styr mot verksamheter som är öppna och tillgängliga på kvällstid och 
helger, särskilt på markplan. Dels eftersom det bidrar till att fler människor rör sig i 
området, dels eftersom byggnaden får ett levande intryck ut mot markplan vilket i sin 
tur skapar stadsmässiga kvaliteter och kan öka tryggheten i området. Platsen skulle 
gynnas om det fanns en mötesplats i den aktuella fastigheten.  
  
Av den anledningen vore det således olämpligt om detaljplanen medger 
utbildningsverksamhet, då detta innebär att byggnaden inte befolkas/är stängd på 
kvällar, helger, sommarledighet och så vidare. Om planläggning för kontor sker, bör 
dessa ej förläggas på markplan av samma skäl.  
 
Vilka verksamheter som passar in i denna centrala miljö kan och bör diskuteras 
förvaltningsövergripande i ett eventuellt detaljplanearbete. Då kan man även med fördel 
diskutera fastighetens omgivande miljö och möjliga åtgärder som kan främja 
omgivande stadsmiljön, t.ex borttagande av rampen upp mot Willys. 
  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +  
Av vikt i detaljplan 
 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Potentiellt mindre förändringar av stadsbilden genom nya användningar men ej av 
betydande karaktär. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  
 
Redovisning av grunddragen i måldokument 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 
Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga 

kriterier? 

 

 
 
 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Uddevalla Ljung 1:12, 1:45 

och 1:46 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. De tre fastigheterna 
ligger intill varandra och utgör tillsammans ca 4,5 hektar mark.  
Sökanden skriver i sin ansökan att de avser skapa ett bostadsområde i Ljungskile med 
ca 18–30 radhus/kedjehus som har närhet till centrum, skola och kommunikationer. Ett 
område som är centralt men ändå lantligt. Sökanden skriver även att de eventuellt kan 
uppföra en större byggnad som skulle innehålla kontor/lager/ förråd etc. som även har 
till syfte att vara en ljudbarriär för bostadsområdet. 
Sökanden är medveten och att området är lokaliserat med närhet till både järnväg och 
motorväg och har anlitat Brekke & Strand Akustik AB för att utföra en 
trafikbullerutredning på fastigheten, se bilaga 2.  
Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas.     
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 
Begäran om planbesked berörande Ljung 1:12, 1:45 och 1:46, Bilaga 1  
Trafikbullerutredning, se bilaga 2. 
Förprövningsrapport Ljung 1:12, 1:45 och 1:46, Bilaga 3 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. De tre fastigheterna 
ligger intill varandra och utgör tillsammans ca 4,5 hektar mark.  
Sökanden skriver i sin ansökan att de avser skapa ett bostadsområde i Ljungskile med 
ca 18–30 radhus/kedjehus som har närhet till centrum, skola och kommunikationer. Ett 
område som är centralt men ändå lantligt. Sökanden skriver även att de eventuellt kan 
uppföra en större byggnad som skulle innehålla kontor/lager/ förråd etc. som även har 
till syfte att vara en ljudbarriär för bostadsområdet. 
 
Sökanden är medveten och att området är lokaliserat med närhet till både järnväg och 
motorväg och har anlitat Brekke & Strand Akustik AB för att utföra en 
trafikbullerutredning på fastigheten, se bilaga 2. Brekke & Strand gör slutsatsen att 
området är trafikbullerutsatt och att risk finns att bullernivåerna överskrider 
förordningens riktvärden i de västra delarna. Om bostäder placeras i dessa områden bör 
hälften av bostadsrummen ha tillgång till en sida om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dB(A) maximal ljudnivå nattetid. 
Sökanden skriver i ansökan att om de anpassar byggnationen efter bullerutredningen 
med fasta fönster mot bullerutsatt. Sovrum har fönster med godkända ljudnivåer bakom 
det bullerskyddande glaset/förrådet/ plank där det behövs. Uteplatser läggs så det alltid 
finns en tyst sida. Sökanden uppger att all byggnation kommer att anpassas efter 
bullerutredningen. 
Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 
ska godkänna att detaljplaneförslag för Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas.     
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Ljung 1:12, 1:45 och 1:46, bilaga 3 
 
Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 
förfarande. Handläggningstiden bedöms omfatta  
30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3 år under 
förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 
beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 
framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 
uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 
tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 
positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Tillväxtavdelningen  

Expediera till 
Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 
Förprövning gällande Ljung 1:12, 1:45, 1:46 

 
Begäran avser:  Upprättande av ny detaljplan för bostäder 
 
Sökande: Dala Trähus entreprenad AB  
Adress:  Ljungskile  
Datum: 2020-01-14 
Fastighet: Uddevalla Ljung 1:12, 1:45, 1:46    
 
Syfte och innehåll 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) 

Måldokument: Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Området är inte planerat för något särskild markanvändning i fördjupad översiktsplan 
för Ljungskile tätort. Planerade bostäder är inte inom utpekade områden för bostäder i 
planen. 
 
Projektet stöds inte av fördjupade översiktsplanen men är inte i konflikt med någon 
annan markanvändning. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  
Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   
fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 
särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 
kring boendet 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Projektet stöds inte av fördjupade översiktsplanen men är inte i konflikt med någon 
annan markanvändning. 
Fler bostäder i Ljungskile tätort är utifrån bostadsförsörjningsperspektivet positivt. Vid 
tillskapande av nya områden är det generellt positivt om en variation av bostadstyper, 
upplåtelseformer kan skapas. Det föreslagna området ger inte en större variation 
avseende bostadstyp men tillför ändå en bostadstyp som kompletterar bebyggelsen i 
övrigt inom tätorten.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer med måldokument: + 
 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl kommunens tätorter som 
övriga delar av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där 
kommunens resurser tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnads-
strategin handlar om att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av 
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befintliga strukturer, stärka tätorternas attraktionskraft, samla utvecklingskrafter och 
fokusera på färre saker för att göra skillnad.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Enligt strategins planeringsprinciper ska ny bebyggelse lokaliseras så att det blir möjligt 
att skapa en bra och ekonomiskt rimlig komplettering av ortens infrastruktur. Stor vikt 
skall läggas vid goda förbindelser och samhällelig och kommersiell service.  Det 
föreslagna området vid Nytorp kan inte beskrivas som en förtätning av Ljungskile tätort 
men väl en utveckling av den bebyggda strukturen där det nya området kan ansluta till 
och dra nytta av redan befintliga strukturer. Området är därför en av flera naturliga 
utvecklingsmöjligheter för Ljungskile tätort där det nytillkomna kan bli en del av 
samhällsstrukturen med dess serviceutbud, kommunikationer, sociala aktiviteter osv.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 
beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 
att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 
Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 
och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 
kulturområden samt den biologiska mångfalden. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det föreslagna bostadsprojektet förehåller sig delvis negativt utifrån att jungfrulig 
naturmark tas i anspråk. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
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4b. Vatten och avlopp, Västvatten 
Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Förutsättning för kommunalt VA är att kommunen beslutar om verksamhetsområde för 
vatten- och spillvatten inom planområdet.  Om det inte blir kommunalt 
verksamhetsområde får fastighetsägaren lösa VA-försörjningen inom planområdet med 
enskild anläggning. Utbyggnad av kommunalt ledningsnät inom planområdet innebär en 
omprioritering av VA-utbyggnadsplanen. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Det uppmärksammas att vatten från berget kan vara ett problem, ytor blir hårdgjorda 
och det behöver redovisas i dagvattenutredning hur dagvattenfrågan avses lösas mer 
ingående avseende flöden föroreningar och magasinsvolym etc. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Marken sluttar åt väst, på nivåer ca 30 meter över nollplan, översvämningsrisk bedöms 
ej föreligga. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Viktigt och bra med ytterligare förtätning med bostäder i Ljungskile. 
Som beskrivet i dokumentet, pendling förenklas och då även i koppling till 
kompetensförsörjning. Bättre företagsklimat. Större etableringar kräver fler 
boendemöjligheter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 
 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 
 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 
Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  
Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 
(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 
bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 
nya investeringar”).   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det tänkta planområdet är beläget nära Ljungskile centrum där offentlig service finns. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 
Cykelplan (KF 2014) 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Konvaljevägen behöver breddas och förses med gång- och cykelväg på sträckan mellan 
Nytorpsvägen och Skafterödsvägen. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Genom befintligt servitut och en vägdragning norr bedöms det kunna lösas 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Ställningstagande utifrån måldokument: 
WIFI är inplanerat i området 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 
kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 
och verksamheter är avgörande för människors transportval, varför samhällsplaneringen 
bör utformas så att den skapar förutsättningar för ökat hållbart resande.   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ljungskile har generellt goda kollektivtrafikförbindelser med tåg, expressbussar och 
lokal busstrafik inom tätorten och kommunen. Vid bostadsplanering är det viktigt att 
skapa bästa möjliga förutsättningar att nyttja det befintliga utbudet av kollektivtrafik. 
Närmaste busshållplats – Lyckornamotet – trafikeras av ortens lokalbuss samt 
skolbussar. Tåg och expressbussar trafikerar endast tåg-/busstationen i Ljungskile. Det 
planerade området vid Nytorp är beläget ca 1 500 meter från centrum men på samma 
höjdnivå som tätortens centrala delar vilket underlättar för gång- och cykelresor till 
tätortens centrum med dess utbud handel och service, kollektivtrafik osv.  
 
Området förhåller sig övervägande positivt till målet om fler hållbara resor men bidrar 
sannolikt inte till målet om ökad marknadsandel hållbara resor. För ortstypen bedöms 
måluppfyllnaden som rimlig.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 
 
 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inte direkt applicerbart 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga 
strategier med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
MARITIM STRATEGI: Kommunen har antagit en maritim strategi som ska genomsyra 
kommunens utveckling. Strategin är uppbyggd på följande nyckelområden; 
stadsförnyelse och boende, infrastruktur och transporter, hamn och sjöfart, maritimt 
näringsliv, kompetensförsörjning och forskning och utveckling, besöksnäring och 
handel samt miljö. Nyckelområdena stadsförnyelse och boende i strategin är intimt 
kopplade till denna plan. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Säkerställa bullerfrågan, samt hur man tar sig till och från området på miljömässigt och 
säkert vis bör beaktas, 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  
Nationella mål för friluftsliv 
Fördjupad översiktsplan 
Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 
  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  
  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 
tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
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Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 
Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 
för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 
tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 
offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 
möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 
utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 
samhällsplaneringen. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det tänka planområdet har god tillgång till naturmiljöer, exempelvis i Skafteröd och 
Änghagen. Trafikbuller försämrar dock kvaliteten på friluftslivet.  
  
Eftersom trafikbullret kommer västerifrån så är bör man pröva om plats för lek, som är 
utritad på situationskartan, istället kan placeras öster om den utritade 
bostadsbebyggelsen. Detta medför även att leken ansluter till skogsmiljön i öst snarare 
än väg och järnväg i väst.    
  
Ur ett barnperspektiv och möjligheten att ta sig in till mötesplatser i centrala Ljungskile 
via ett tryggt GC-stråk, så borde det utredas om GC-väg kan anläggas vid Nytorpsvägen 
och sedan knyta an till befintlig GC-väg vid korsningen väg 167/Lyckornavägen.  
  
Ärendet stärks av närhet till kollektivtrafik och Ljungskile centrum. 
 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Konvaljevägen behöver breddas och förses med gång- och cykelväg på sträckan mellan 
Nytorpsvägen och Skafterödsvägen för att underlätta framkomligheten till planområdet 
och för att sammanlänka till de befintliga gång- och cykelvägar i området. 
Trafiksäkerhetsmässigt behöver korsningen Konvaljevägen/Skafterödsvägen ses över 
och ev. kompletteras med hastighetsdämpande åtgärder för att säkerställa en tillräckligt 
låg hastighet på trafiken på Skafterödsvägen. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
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10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
I ett eventuellt detaljplanearbete behöver de geotekniska aspekterna klargöras, marken 
utanför planerat exploateringsområde i öst sluttar, eventuellt kan det bli aktuellt med 
översyn av risk gällande lösa block och bergras. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument:  
         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  
         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  
         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 
nybyggnationer   
         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   
         Miljöbalken 9 kap 3 §   
         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
         Miljöbalken 10 kap 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Buller: 
Trafikbullerutredningen visar inte att riktvärdena för buller på uteplats kan innehållas. 
Trafikbullerutredningen är bristfällig.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - - 
 
 
Förorenad mark: 
Inga kända föroreningar på fastigheten. Eftersom det gäller ett bostadsområde med ett 
flertal fastigheter bör en översiktlig miljöteknisk markundersökning ändå göras inför 
nybyggnation, föroreningsfrågan behöver vara utredd senast innan startbesked för 
markarbeten/nybyggnation lämnas. 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0  
Av vikt i detaljplan. 
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11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumentet: 
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Redovisning av grunddragen i måldokumentet: 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Det tänkta planområdet är inte med i Kulturmiljövårdsprogrammet.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Exploateringen bedöms vara välavvägd i förhållande till närmiljö. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument:  
Text 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 

Måldokument:  
Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 
 Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt 
och att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid 
konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin 
överordnad verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar 
om finansiella mål, flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga 
byggnader osv. leder till kapital-, drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta 
slag måste finansieras innan de kan genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller 
vid medgivande till en extern exploatör för en nyanläggning måste också ansvarig 
nämnd kompenseras för de anläggningskostnader, kostnader för drift och underhåll osv 
projektet innebär.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Till kommunens samhällsbyggnadsstrategi upprättas årligen en genomförandeplan som 
ett underlag för förvaltningarnas och bolagens planering. Genomförandeplanen är en 
beställning till berörda nämnder och bolag. I Ljungskile ska enligt genomförandeplanen 
detaljplanen för bostadsområdet Skarsjövallen färdigställas i tätortens östra utkant. 
Skarsjövallen kommer att omfatta ca 200 bostäder fördelat i flerbostadshus och småhus. 
Detaljplanen väntas bli klar under 2020 varefter planering för ett genomförande tar vid, 
vilket betyder att produktion av bostäder kan beräknas starta från 2024. Området 
Nytorps ängar och Skarsjövallen kommer att erbjuda ungefär samma typ av bostäder 
vilket innebär att områdena kan komma att konkurrera med varandra, vilket ur ett 
marknadsperspektiv kan vara positivt men också innebära att bägge exploateringarna 
kommer att ta längre tid att genomföra/slutföra vilket ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv inte är önskvärt. Samhällets investeringar i ny infrastruktur mm får en längre 
återbetalningstid.  
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Ur ett samhällsekonomiskt/samhällsplaneringsperspektiv är det önskvärt att eftersträva 
en jämn bostadsproduktion över tid och att beslutade exploateringar kan genomföras/ 
slutföras på så kort tid som möjligt. Nytorps ängar har som enskilt 
bostadsexploateringsprojekt flera fördelar, men kan då det sammanfaller i tid med andra 
liknande och redan beslutade exploateringar komma att innebära en överhängande risk 
för negativa samhällsekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:0 
  

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Ärendet skulle kunna kompletteras med en sol/skugga-studie.  

 
 
 
Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 



Begäran om planbesked 
Datum 

1 (1) 

(,') Sökanden/fastighet 
Fastighetsbeteckning - adress Kontaktperson 

Uddevalla Ljung 1: 12, 1 :45, 1 :46.   
Sökande (fakturamottagare) Person/organisationsnum  

 5  
Adress E-post 

 ma  
Postadress Fastighetsägare om annan än sökande 

 Ljungskile 
Mobiltelefon I Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon I Telefon (även riktnummer) 

 

ärden avser 

D Handel lv' !Kontor I y' I Industri/lager DAnnat 

3 Kortfattad beskrivnin 
Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget 

Skapa ett bostadsområde i Ljungskile med närhet till centrum, skola och 
kommunikationer. Ett område som är centralt men ändå lantligt ock kan definieras 

som en förtätning av Ljungskile. 

Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning 

Ett mindre bostadsområde med ca 18-25 radhus/kedjehus. Eventuellt också en större 
byggnad med kontor/lager/förråd mm som har till syfte att vara en ljudbarriär för 
bostadsområdet samt en tillgång för de boende. Området kommer att ha solceller i 
stor omfattning. Ett område för den lilla familjen eller för de som vill sälja sin stora 
villa men ändå bo i markplan i ett mindre hus. Planbeskedet på området är en 

medelstor åtgärd. 

I y' I Situationsplan 

I y' I Planritning/-skisser 
Dlllustrationer 

I y' I Projektbeskrivning 

I y' I Fasadritning/-skisser 

D Fullmakt från fastighetsägare 

j ,/ jutredningar 



Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked 

Uddevalla kommun 

(!) Sökande och fastighet 

Begäran om planbesked ska inlämnas av den som 

avser att utföra en åtgärd inom område som 

ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren. 

Om någon annan står som sökande ska fullmakt 

eller avtal med fastighetsägaren bifogas. 

Observera att den som står som sökande och 

skriver under begäran är betalningsansvarig för den 

avgift som tas ut för planbesked. 

@ Åtgärden avser 

Ange vilken användning fastigheten och de 

byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En 

närmare precisering kan göras i beskrivningen 

nedan och i handlingar som bifogas. 

@ Kortfattad beskrivning av åtgärden 

För bostäder kan behövas anges vilken sorts 

boende som avses, antal lägenheter och liknande. 

Finns det störningar i omgivningen, som det kan 

behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas 

tillfart, parkering samt vatten och avlopp? 

För verksamheter kan bl.a. behövas information om 

typ av verksamhet, störningar som denna kan 

medföra för omgivningen, transporter till och från 

fastigheten, parkeringsbehov med mera. 

@ Bifogade handlingar 

En situationsplan är en karta över området med det 

som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar 

över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån. 

Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida, 

alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är 

ett tvärsnitt genom huset sett från sidan. 

Beroende på åtgärdens storlek, påverkan på 

omgivningen och förutsättningar på platsen så kan 

behovet av detaljeringsnivå på handlingarna 

variera. I de enklaste fallen kan det räcka med 

översiktliga skisser som redovisar storlek, placering 

av åtgärden samt enkel redovisning av dess 

karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller 

som medför stor påverkan på omgivningen kan ett 

mer omfattande material behövas. Det kan t.ex. 

avse buller eller utsläpp från verksamhet, 

skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc. 

@ Underskrift 

För privatpersoner - samma som står som 

sökande. För bolag - någon med rätt att företräda 

företaget. 

Upplysningar om den fortsatta handläggningen 

Så snart som möjligt gör vi en första granskning 

och meddelar er om ni behöver komplettera med 

något. När ansökan är komplett strävar vi efter att 

beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra 

månader. 

Det kan hända att vi behöver begära kompletter 

ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni 

inte kompletterar ansökan med de handlingar vi 

krävt in kan beslut komma att tas på det material 

som finns. 

Efter beslut 

Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete 

kommer det i beskedet också anges när en ny 

detaljplan eller ändring/upphävande av gällande 

plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är 

preliminär. 

Om kommunen inte är beredd att inleda ett 

planarbete, kommer det i beskedet också att anges 

skälen för det. Planbesked kan inte överklagas. 

I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal 

upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår 

för planarbetet. 

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som 

lämnas in av den som begär beskedet och de 

uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då 

beskedet bereds. Under planprocessen tillförs 

synpunkter och ny information, vilket kan leda till 

att planen får en annan inriktning eller att 

planarbetet avbryts. 

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se 

Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 25. 

Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla kommun eller via e-post 

till kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32 

Avgifter och betalningsansvar 

Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi 

tar ut avgift både för positiva och negativa beslut. 

Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende. 

Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida. 

Prisbasbelopp för 2016 är 44.300:-, enligt SCB. 



Förfrågan om Planbesked

Nytorpsvägen 23, Ljungskile
Ljung 1:12
Ljung 1:46
Ljung 1:45 



Förfrågan om Planbesked
Ljung 1:12, 1:46 och 1:45. 

Fastigheterna är centralt belägna i Ljungskile och har goda utsikter att bli ett fint bostadsområde. Området 
är centralt, lantligt och soligt och kan beskrivas som en förtätning av Ljungskile. 
Ursprungsfastigheten byggdes på 50-talet och där en stor tillbyggnad gjordes på 70- talet. De dåvarande 
ägarna bedrev transportentreprenad på ägorna där maskinhallen på gården var centrum för själva verk-
samheten. Ljung 1:12 är klassad som lantbruksenhet men ingen jordbruksverksamhet har bedrivits sedan 
70-talet. Vad som gjordes innan dess är inte känt. Ljung 1:12 har en areal på 4,17 Ha. Ljung 1:46 och 1:45 
styckades av för några år sedan från stamfastigheten och är på ca 2 700m2.

Några frågeställningar att beakta:

• Buller,
• Järnväg
• Motorväg
• Tillfartsvägen Nytorp ägs av tre parter, kommunen, trafikverket och Dala Trähus entreprenad AB.
• Vattenflöden från berget
• Kommunalt avlopp/enskilt avlopp

Buller
En bullerutredning är gjord genom Brekke & Strand Akustik AB, se bifogad bilaga. Genom bullerutredingen 
ser vi att det inte är några problem att bygga ca 18-30 radhus om vi anpassar byggnationen efter bulle-
rutredningen dvs fasta fönster mot bullerutsatt gavel då vardagsrum även har fönster mot skyddat väder-
streck. Sovrum har fönster med godkända ljudnivåer bakom det bullerskyddande glaset/förrådet/ plank 
där det behövs. Uteplatser läggs så det alltid finns en tyst sida. All byggnation kommer att anpassas efter 
bullerutredningen. 

Kontor/förråds byggnad som bullderdämpare
Att planeringen görs fullt ut med hänsyn till buller är mycket viktigt för oss i nästa steg när husen skall säljas. 
Bullerutredningen visar på en punkt i söder där någon form av bullerdämpande åtgärd behöver göras. Istäl-
let för plank eller i kombination med det kan vi tänka oss att bygga en större byggnad där blivande husägare 
i området och andra kan tex hyra förråd, konferensrum, kontor mm. Detta får en vidare studie avgöra vilka 
behov som finns och vad som är möjligt. I planeringen kommer olika husplaceringar att göras och prövas i 
bullerprogrammet för att få bästa effekt mot buller.



Motorvägen
Motorvägen genom Ljungskile är både på gott och ont för Ljungskile. Motorvägen skapar goda och snab-
ba kommunikationer till närliggande städer, vilket gör Ljungskile till ett attraktivt samhälle att bo och leva 
i. Tyvärr skapar motorvägen buller i hela samhället och många är det som strider för mer åtgärder än den 
tysta asfalt som nyligen har lagts. Åtgärder som man önskar är sänkt hastighet och bullerplank, vad man 
än beslutar att göra är en förbättring för vårt bostadsområde men framförallt för den gamla bebyggelsen i 
Ljungskile. Detta eftersom man där inte har byggt med hänsyn till bullret såsom nybyggnationen gör idag. Vi 
ser därför motorvägen som något gott och något vi tar hänsyn till i vår fortsatta planering av bostasplaner-
na. I tidigare projekt vi byggt i Ljungskile är närheten till motorvägen och snabbheten att komma ut till den, 
det som varit avgörande när man sonderat vart man vill bo, när den ena parten pendlar till tex Göteborg 
och den andre till t ex Trollhättan.

Järnväg
På Trafikverkets hemsida står det att generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter 
från järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsin-
satser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksam-
het som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage 
och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt (figur nedan). Hänsyn bör dock tas till möjligheter-
na att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen. Avstånden som anges utgör inte fasta regler utan 
verksamhetens lokalisering är en bedömningsfråga från fall till fall. Linjerna i figuren har därför streckats.

Järnvägen är placerad på ca +20 m höjd och det planerade bostadsområdet ligger på ca +30 m i höjd, en 
differens på ca 10 m. En stor del av järnvägssträckan och bostadsområdet skiljs åt av berg som bildar ett 
bullerskydd mot området. Allt detta tillsammans är positivt ur säkerhetsynpunkt enligt Trafikverket.

Vid studier av tidigare gjorda riskutredningar som har vunnit Laga kraft bla en i Ljungskile beställd av Udde-
vallahem, ser vi att det endast transporteras små mängder farligt gods på Bohusbanan, även om Trafikver-
ket förväntar en framtida ökning. Huvudsakliga transporter är farligt gods i klass 5, oxiderande ämnen. 
Genom den stora höjdskillnaden mellan järnvägen och de planerade bostäderna ser vi därför inte att närhe-
ten till järnvägen skulle utgöra något hinder för denna byggnation. Men den planerade byggnationen skall 
naturligtvis anpassas efter Trafikverkets anvisningar.

Nytorpsvägen 
Infarten till vår fastighet och det nya området sker via Nytorpsvägen. Ägandet av vägen är delad i tre delar. 
Den första delen ägs av kommunen och mittdelen av trafikverket och sista delen av Dala Trähus entrepre-
nad AB. I nu läget är det inte helt klart hur servitut och rätt är utformat. Det vi vet är att det finns en utfarts-
rätt samt ett servitut på vägen enligt Lantmäteriet, se bild/text nedan från lantmäteriet. 



Hantering av ytvatten från berget
Gränsen i öster består av berg i dagen med en kraftig slänt upp mot gränsande bebyggelse på Hälle. Idag 
hanteras ytvattnet med diken, dagvattenledningar och långsam urvattning ner mot järnvägen. Där vattnet 
samlas i öppna diken.

I den framtida bebyggelsen där vägar, tomter, takytor mm. samlar vatten på ett snabbare sätt behöver dag-
vattenfrågan lösas. Lämpligen med ledning till fördröjningsmagasin med utlopp i befintliga diken, småbäck-
ar mm. Då det i söder finns en bäck föreslås ett fördröjningsmagasin i ”ravinen” invid tomtgränsen till Ljung 
1:46 som sen leds ut till bäcken. I väster där en stor del av vattnet rinner idag kan lämpligen en bit ”åker-
mark” lämnas som fördröjningsmagasin som sen leds ner till dike på samma sätt som idag.
 

Avlopp
Det finns flera alternativ till avloppslösningar. Det befintliga boningshuset har idag enskilt avlopp. Då det är 
gammalt och uttjänt kommer en uppgradering av det behövas ske inom 1 år. 

Kommunalt vatten och avlopp: Anslutningspunkt finns i början på infartsvägen ca 700 m från området. 
Dragning av detta sker i så fall i kanten på den befintliga vägen in till området.

Enskild anläggning i området: En gemensamhetsanläggning med avlopp anläggs inom området. Flera olika 
miljövänliga avloppslösningar finns på marknaden som kan betjäna 20-30 enbostadshus. 

Dricksvatten: Gemensamhetsanläggning med borrad brunn i tillräcklig omfattning med tillhörande rening 
kan betjäna helaområdet. 

Markförhållanden
Marken i området bedöms vara tillfredställande. Provgropar med grävmaskin har utförts med fast sandig 
moränjord. Med berg i dagen på flera ställen inom området visar att det troligen inte är så långt till fast 
berg. En geoteknisk undersökning kommer att visa markens beskaffenhet.

Sammanfattning
Nytorps ängar kan med rätt planering och rätta lösningar bli ett nytt centralt område i Ljungskile som lockar 
många unga barnfamiljer från framför allt Göteborgsregionen. Med sitt nära läge till motor- och järnväg kan 
detta attrahera både den i familjen som jobbar i Göteborg och den som exempelvis jobbar på Näl eller an-
nan arbetsplats i vårt närområde. På vårt förra område Utsikten/Kärr i Ljungskile var 50 % av köparna från 
Göteborgsregionen.

Läget är mycket bra med närhet till centrum, motorväg, busshållplatser, skola, förskola mm. De befintliga 
bostadsområdena i Ljungskile består av mycket branta backar vilket Nytorps ängar inte gör. Det är därför 
enkelt att ta sig till och från bostadsområdet vilket är en fördel ur miljösynpunkt då det är lätt att cykla och 
gå till både centrum och busshållsplatser mm.

När hänsyn till områdets läge med buller, järnväg, avlopp och  mark tas med i planplanringen finns det inga 
hinder för denna bebyggelse. Vi önskar därför söka planbesked på området.

Bilagor:
Bullerutreding från Brekke & Strand Akustik AB. Situationsplan, två olika förslag på plan och fasad med hänsyn till buller samt 
höjdkarta. 



Nytorp
Infart till Nytorp



Kopia på servitut Nytorp

Kontaktuppgifter
Dala Trähus gruppen

Nytorpsvägen 23, 

459 32 Ljungskile

Marie Henriksen: marie@dalatrahus.se

Mobil: 076- 898 72 72

Thomas Henriksen: thomas@dalatrahus.se

Mobil:  073-980 16 92 info@dalatrahus.se      ww.dalatrahus.se

Kärr, Utsiktsvägen i Ljungskile

Utsikten/Kärr, Ljungskile
Ett bostadsområde bestående av 50 bostäder fördelat 
på radhus och ägarlägenheter.  

Lyckosvingen, Lyckorna golfklubb

Ett bostadsområde med 3 radhus och 27 ägarlägen-
heter

Några bostadsområden bi byggt 



PM 

 
Brekke & Strand Akustik AB  •  Box 1084, 405 23 Göteborg  •  Besök: Södra Gubberogatan 4, 416 63 Göteborg  •  Tel: 031-13 41 00 

www.brekkestrand.se  •  info@brekkestrand.se 

 

Trafikbullerutredning Ljung 1:12,1:45,1:46  
Trafikbullerutredning 

  
Kund: Dalaträhus entreprenad AB 

Kontaktperson: Marie Henriksson 
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Uppdragsnummer: 5815575 
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Revisionsnummer: 2 
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Uppdragsansvarig: Peter Comnell 

Utförd av: David Norenius 

Kontrollerad av: Peter Comnell 

  

 

Sammanfattning: 

På uppdrag av Dalaträhus entreprenad AB har Brekke & Strand Akustik AB utfört en 
trafikbullerutredning för nya bostäder vid tomterna Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 i Ljungskile, Uddevalla. 

Resultaten visar att dygnsekvivalenta trafikbullernivåer ligger över 60 dB(A) på delar av 
utredningsområdet, vilket medför att hänsyn behöver tas till trafikbullernivåer i det fortsatta arbetet 
med utformning av bostadsområdet. 
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1. Inledning 
På uppdrag av Dalaträhus entreprenad AB har Brekke & Strand Akustik AB utfört en 
trafikbullerutredning för tomterna Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 i Ljungskile, Uddevalla. Uppdraget består 
i att utreda huruvida riktvärden för bullernivåerna för nya bostäder överskrids eller ej. 

 

2. Riktvärden 
I förordning (2015:216) finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus från väg och spårtrafik 
i tätbebyggt område. Från den 1 juli 2017 gäller följande riktvärden: 

Tabell 1 Riktvärden ur SFS 2015:216 

Lokaltyp eller 
områdestyp 

Ekvivalent ljudnivå, 𝑳𝒆𝒒𝟐𝟒𝒉 

, utomhus vid fasad 

Ekvivalent ljudnivå, 𝑳𝒆𝒒𝟐𝟒𝒉 , 

utomhus på uteplats ¹ 

Maximal ljudnivå, 𝑳𝒎𝒂𝒙 , 
utomhus på uteplats ¹ 

Bostäder > 35 kvm 

Bostäder < 35 kvm 

60 dB(A) 2 

65 dB(A) 2 

50 dB(A) 

50 dB(A) 

70 dB(A) 3 

70 dB(A)3 

1 Riktvärdet gäller ifall uteplats anordnas. 
2 Om ljudnivån överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida med högst 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå nattetid (22.00-06.00). 
3 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dB(A) fem gånger per timme dag- och 
kvällstid (06.00-22.00). 
 

Om en bostad har tillgång till fler än en uteplats, privat eller gemensam, räcker det att en av dessa 
klara förordningens riktvärden. 

3. Trafikbullerberäkning 
Beräkningarna är baserade på de gemensamma nordiska modellerna för beräkning av trafikbuller 
från väg och spårbunden trafik, ”Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method; 1996” samt ”Nordic 
Pred. Method For Train Noise; 1996. Bullerberäkningarna har utförts med hjälp av mjukvaran 
SoundPLAN version 8.1. Beräkningsnoggrannheten i modellen bedöms generellt ligga inom intervallet 
±3 dB vid 50m avstånd till vägen och upp till ±5dB vid 200m. Beräkningen är gjord på höjden fyra 
meter. 

3.1. Underlag 
I Tabell 3 ges en förteckning över underlaget som använts i samband med beräkningarna. 

Tabell 2: Underlag 

Dokument Källa 

Digitalt kartunderlag över det relevanta området  Metria 

Information om trafikmängden Trafikverket  

3.2. Beräkningsmodell 
Utifrån underlaget i kapitel 3.1 skapades en digital beräkningsmodell med hjälp av 
beräkningsprogrammet SoundPLAN. Beräkningsmodellen tar hänsyn till terräng, markförhållanden, 
byggnader samt väg och järnväg.  
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3.3. Trafikdata 
Vägsträckorna som använts i beräkningarna är E6 och riksväg 167 invid ’92 Lyckornamotet’ i 
Ljungskile, tillsammans med beräknade trafiktal för år 2040. Trafikdata har hämtats från Trafikverkets 
databas TIKK. Trafikmängderna är sedan uppräknade till år 2040 enligt dokumentet 
’Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060’.  

 Tabell 3: vägdata nuläge 

 Riksväg 167 
(mätår 2017) 

E6 (mätår 2015) 
Uppräkningskoefficient till 

år 2040 

ÅDT (samtliga) 4050 9210 1,14 respektive 1,24 

ÅDT (Lastbilar) 390 1600 1,45 respektive 1,58 

Skyltad 
hastighet 

70 km/h 110 km/h - 

 Tabell 4: vägdata prognos år 2040 

 Riksväg 167 år 2040 E6 år 2040 

ÅDT (samtliga) 4622 11424 

 ÅDT (Lastbilar) 566 2523 

 

Prognosen för tågtrafiken är hämtad ur Trafikverkets databas ’Trafikuppgifter - Bullerprognos och 
tågplan 2019’ vilken innehåller trafikuppgifter avsedda för bullerberäkning. 

Tabell 5, tågtrafik prognos år 2040: 

Sträcka Tågtyp 
Antal tåg 

(ÅDT) 
Antal tåg 

06-18 (ÅDT) 
Antal tåg 

18-22 (ÅDT) 
Antal tåg 

22-06 (ÅDT) 

Tåglängd 
medelvärde 

(m) 

Tåglängd 
maxvärde (m) 

Ljungskile-
Svenshögen 

Regina.RX 43,8 23,43 9,25 11,16 80 135 
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4. Beräkningsresultat 
Följande två bilder redovisar resultatet från bullerberäkningarna. Det markerade området är ytan för 
samtliga fastigheter inkluderade i utredningen. 

 

 
 Figur 1: Ekvivalent ljudnivå år 2040 från väg och järnväg. Beräkningshöjd 4 m. 

 

För figur 1 så gäller det att färgerna gul till rött överskrider riktvärdet i förordning 2015:216 om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader större än 35 kvm.  
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Figur 2: Maximal ljudnivå år 2040 från väg och järnväg. Beräkningshöjd 4 m. 

 

5. Slutsats 
Av beräkningsresultaten kan man utläsa att området är trafikbullerutsatt. Risk finns att bullernivåerna 
överskrider förordningens riktvärden i de västra delarna. Om bostäder placeras i dessa områden bör 
hälften av bostadsrummen ha tillgång till en sida om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) 
maximal ljudnivå nattetid. 

För att säkerställa att förordningen klaras bör vidare bullerutredning utföras när utformningen av 
området fastställts. 
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KART- OCH MÄTAVDELNINGEN

Uppdrag gällande : Telefon :Utritad av :

Datum :

Anteckning : Koordinatsystem i höjd :

Skala :

Koordinatsystem i plan :

Kommun :

Berörd fastighet :

Utdrag från kommunens baskarta.

Fastighetskarta för avstyckning.

Ljung 1:12
RT 90 7,5 Gon V 0:-15

Uddevalla Torbjörn Öhberg 0522-697339

2008-08-041:1000

RH 70
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