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4.  Begäran om planbesked gällande Stan 1:5 
Dnr KS 2019/00191  

Petter Larsson 

5.  Begäran om planbesked för Herrestad 22:1 
Dnr KS 2019/00165  

Petter Larsson 

6.  Information om Västtrafiks trafikplan 2021 
Dnr KS 298150  

Sven Andersson 
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trafikförsörjningsprogram 
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Sven Andersson 
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Patrik Petré 
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Handläggare 

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

 

Begäran om planbesked gällande Stan 1:5 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheten Stan 1:5 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten Stan 1:5 
för att kunna uppföra en och två bostadshus i högst två plan med tillhörande 
infrastruktur och gemensamhetsytor. Befintliga rekreationsstråk på fastigheten avses 
behållas och utvecklas. 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Under framtagandet av den gällande fördjupade översiktsplan för Uddevalla tätort 
behandlades Mosshedområdet vilket omfattar Stan 1:5.  
Som en del av arbetet gjordes ett arkeologiskt underlag av Bohusläns Museum. I 
underlaget framgår det att det finns mycket värdefulla fornlämningar i hela området.  
I den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort gjordes bedömningen att Mosshed 
inklusive Stan 1:5 inte ska utpekas som utvecklingsområde för bostäder och är olämplig 
för exploatering. 
Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen då det vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare 
exploateringar i västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på 
väg 44 inte kan bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att 
kompensera för detta.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Stan 1:5.      
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Stan 1:5, Bilaga 1  
Arkeologisk underlag, bilaga 2 
Miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 3 
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Stan 1:5 samt att beslutet ska 
utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 

 
   

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägarna till fastigheten Stan 1:5 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på del av fastigheten Stan 1:5 
för att kunna uppföra en och två bostadshus i högst två plan med tillhörande 
infrastruktur och gemensamhetsytor. Befintliga rekreationsstråk på fastigheten avses 
behållas och utvecklas. 
Fastigheten omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 
 
Under framtagandet av den gällande fördjupade översiktsplan för Uddevalla tätort 
behandlades Mosshedområdet vilket omfattar Stan 1:5.  
Som en del av arbetet gjordes ett arkeologiskt underlag av Bohusläns Museum. I 
underlaget framgår det att det finns mycket värdefulla fornlämningar i hela området. 
Området gränsar även kulturmiljön Kaanans land som utpekas i kommunens 
Kulturmiljövårdsprogrammet. Bohusläns museum med stöd av Länsstyrelsen anser att 
hela området bör ses som en helhet och pekar speciellt på den södra delen av området, 
som omfattar Stan 1:5, som värdefullt, och bör inte exploateras (s.8-10 i Arkeologisk 
underlag, bilaga 2). 
I den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort gjordes bedömningen i 
miljökonsekvensbeskrivningen (s.39 i miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 3) att 
Mosshed inklusive Stan 1:5 inte ska utpekas som utvecklingsområde för bostäder och är 
olämplig för exploatering. 
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Kommunstyrelsen gav under 2018 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och 
Undavägen. Syftet med vägen är att den bland annat kommer att fungera som avlastning 
för väg 44 vilken tidvis har hög trafikbelastning och är känslig för tillkommande trafik. 
Vid diskussioner med Trafikverket har framkommit att ytterligare exploateringar i 
västra Uddevalla (Herrestadsområdet) som alstrar ytterligare trafik på väg 44 inte kan 
bli aktuellt med mindre än att kommunen vidtar åtgärder för att kompensera för detta. 
En vägförbindelse mellan Undavägen och Frölandsvägen är enligt Trafikverket en 
åtgärd som kompenserar för ny trafikalstring i området och som därför kan innebära att 
kommunen kan planera för fortsatt utveckling i västra delarna av staden.  
Innan en ny detaljplan för en ny vägförbindelse mellan Frölandsvägen och Undavägen 
har vunnit laga kraft bör kommunen vara restriktiv med att påbörja nya detaljplaner för 
exploatering av bostäder i området. 
 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Stan 1:5. 
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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 ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Vatten och avlopp: Det finns möjlighet att ansluta fastigheterna till kommunalt 
vatten och spillvatten. 

- Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn: Positivt att kyrkstigen bevaras, kyrkmur 
ska också bevaras 

- Folkhälsa mm: Positivt med koloniområde om det är tänkt för allmänheten.  
Cykelväg till Herrestad finns och föreningsliv finns i området. 

 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): Området påverkas av flera allmänna 
intressen för bland annat friluftsliv, natur o kultur. Området ingår ej heller i den 
fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort och är därmed inte planerat för 
större sammanhängande bebyggelse. 

- Samhällsbyggnadsstrategi: Avviker från strategins princip om komplettering och 
förtätning av bostäder av varierande karaktär inom den bebyggda 
tätortsstrukturen och inom bebyggda stadsdelar med närhet till kollektivtrafik 
och cykelvägar. Samhällsbyggnadsstrategin pekar på vikten av att fokusera 
bostadsutvecklingen till mer centrala delar och att tillvarata befintliga strukturer 
genom att utveckla boende inom den bebyggda strukturen. Redan igångsatta 
eller planerade bostadsområden av samma karaktär runt Byfjorden är resultatet 
från tidigare planering som skall genomföras medan nya planer bör fokuseras 
mot en hållbar bostadsutveckling som också kan bidra till att öka stadens 
attraktionskraft. 

- Miljö och energi: Förslaget går till viss del emot miljömålet att värna natur och 
kulturmiljöer.   

- Offentlig service: Utifrån demografi är det ett högt tryck på befintlig och 
kommande offentlig service (Herrestadskolan och nya Källdalsskolan med 
bibliotek/fritidsgård Källdal).  

- Kollektivtrafik: Området saknar kollektivtrafik då det ligger utanför 
stadstrafikens linjenätsområde. Ny busslinje eller liknande kan inte påräknas 
med anledning av detta projekt. Projektet kommer därmed inte att bidra till 
målet om ökat koll resande eller ökad marknadsandel medhållbara färdmedel. 

- Folkhälsa mm: Grönområdet är viktig lunga för detta område.  
Utifrån kulturell mångfald är Källdal segregerat område, vilket befästs om man 
bygger villor. 

- Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): Flera fornlämningar finns (boplatser, 
lösfynd?). Kulturmiljövärden finns väster om Staen gård, allmänt intresse för 
kulturvård och naturvård, anpassa bebyggelse till traditionsenlig form och färg 
(s. 91 Kulturmiljöprogrammet). Plansprängning ska undvikas.  
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- Ekonomi (samhälls-): Flera områden/projekt med samma bostadskaraktär pågår 
redan eller planeras runt Byfjorden och västerut. Dessa bör tillåtas 
utvecklas/fullföljas innan nya områden påbörjas. 

- Övriga kvaliteter och brister: Tillkommande trafik kan medföra ett ökat buller 
för boende längs Undavägen. Trafikverket har skriftligen påpekat ett flertal 
gånger i redan pågående planarbeten, att tillkommande trafik som belastar 
korsningen i 44:an inte kan accepteras i nuläget såvida inte avlastningsåtgärder 
sker. 
Området har pekats ut i fördjupad översiktsplan 2017, Del 2 
miljökonsekvensbeskrivning, scenario 2, sidan 39. Efter arkeologisk utredning 
har det bedömts att större delen av Mosshed bedöms olämplig för exploatering. 
 

 

 

- Att beakta i detaljplan 

Buller/förorenad mark/luft/VA: Buller bör utredas och väghållaren höras i planarbetet. 
Eventuell påverkan från djurhållning. 
Vattenskyddsområde Unda är beläget och har sin anslutning söder om det aktuella 
området. Det finns inga kända föroreningar. En översiktlig undersökning i det ytliga 
marklagret behövs inför byggnation. (2-3 provpunkter). Förslag till provtagningsplan 
bör inkomma till miljötillsynsenheten innan provtagning genomförs. 
 

 

 
Rekommendation 
Kommunen har inte för avsikt att upprätta detaljplan för del av fastigheten Stan 1:5. 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
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MILJÖKONSEKVENS
BESKRIVNING
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MILJÖKONSEKVENS
BESKRIVNING

MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBE-
SKRIVNING
BESTÄMMELSER OM MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENS-
BESKRIVNING
I plan- och bygglagen gäller från den 21 juli 2004 nya bestämmelser om miljöbedömning 
av översiktsplaner och detaljplaner. Dessa planer ska genomgå en miljöbedömning om de-
ras genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Direktivet syftar till att föra 
in miljöhänsyn under planprocessens tidiga skede.

I miljöbalken med tillhörande förordning om miljökonsekvensbeskrivningar anges vad en 
miljöbedömning är och att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas vid betydande 
miljöpåverkan. Boverket har tolkat lagstiftningen så att alla översiktsplaner innehåller delar 
som kan innebära betydande miljöpåverkan. Det medför att också alla fördjupningar av 
översiktsplaner ska genomgå en miljöbedömning.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i en översiktsplan ska hållas på en övergripande 
nivå. En MKB ska ge underlag för en samlad bedömning av hur en planerad förändring på-
verkar människors hälsa, säkerhet och miljö samt hushållning med naturresurser. En MKB 
bör innehålla en riskinventering för att kartlägga om det finns behov av att gå vidare och 
genomföra en riskanalys över särskilda objekt.

AVGRÄNSNING FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Samråd med länsstyrelsen har resulterat i att en miljökonsekvensbeskrivning för inrehamn-
området ska göras. 

Dessutom behövs en MKB med inriktning på kulturmiljö och arkeologi för ett större om-
råde i de västra delarna av planområdet runt Herrestads gravfält och Mosshed.
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INRE HAMNOMRÅDET
Denna del omfattar området där Byfjorden möter Bäveån och mot centrum, på båda sidor 
av ån. Bäve/Badöområdet samt Junoverksområdet är stora industriområden som kan kom-
ma att stå inför en ändrad markanvändning.

I inre hamnområdet finns föroreningar i marken, instabilitet samt översvämningsrisker.
Hela området inklusive delar av centrala Uddevalla ligger i riskområdet för översvämning-
ar. Planen kommer att föreslå en teknisk lösning med ett översvämningsskydd för befintlig 
bebyggelse och nybebyggelse inom området. 

Markföroreningar är konstaterade på områdena på båda sidor av Bäveån. Bäve/Badöom-
rådet samt Junoverksområdet har dominerats av industri och hamnverksamhet i många år. 
Dessa verksamheter har orsakat föroreningar i marken. Utredningar som kartlägger mark-
föroreningar har genomförts och riktlinjer för hantering av förorenad mark håller på att tas 
fram.

I Junoverksområdet har ansvarsfrågan delvis utretts och ansvaret för en del av förorening-
arna har fastställts. Kommunen har att ta ställning till om ansvarsfrågan ska utredas ytterli-
gare. Om området ska användas till annat än nuvarande markanvändning måste den förore-
nade marken saneras. Planen föreslår en markanvändning som kräver sanering till ”känslig 
markanvändning”.

I Bäve/Badöområdet kvarstår ansvarsfrågan att utredas.

Markstabilitet är också en utmaning som måste hanteras. Bäve/Badö- samt Junoverksom-
rådet var båda havsvikar som fylldes ut under 1800- och 1900-talet. Utfyllnadsmaterialet är 
inte helt känt. Markstabiliteten varierar i hamnområdet.

SCENARIO 1: NOLLALTERNATIVET
Inga förändringar i markanvändning. Befintlig bebyggelse i centrala staden översvämmas 
några gångar om året. Om inga åtgärder mot översvämningar görs kommer det vara svårt 
att få till stånd utveckling och nybebyggelse i delar av centrala Uddevalla då området ingår 
i riskzonen för översvämningar. 

Junoverksområdet, vid södra sidan av Bäveån, fortsätter vara ett industriområde. Om nu-
varande verksamheter flyttar kan det vara svårt att få nya verksamheter att etablera sig då 
markförhållanden är dåliga och området ibland översvämmas. Området kan på sikt bli över-
givet och komma att förfalla. Skador på befintlig infrastruktur och fastigheter sker oftare.

Badökajen kommer att lämnas av Uddevalla Hamnterminal AB. För sin fortsatta verksam-
het på Sörvik behöver hamnen fortfarande rangerbangården i området tills något annat 
ordnas. Om verksamheterna vid silon fortsätter sina verksamheter kommer det att bli pro-
blematiskt på grund av markstabiliteten. Området fortsätter att översvämmas. Området kan 
på sikt bli övergivet och komma att förfalla. Kajkanterna forsätter att rasa med tid. Området 
blir farligt och måste på sikt utrymmas och stängas av för tillträde.

Scenario 1 kräver inga omedelbara beslut eller åtgärder. I takt med att delar av nuvarande 
kajkanter fortsätter att rasa måste beslut tas om kvarvarande verksamheter kan fortsätta el-
ler om de måste omplaceras av säkerhetskäl. 



31

RISKBEDÖMNING: NOLLALTERNATIVET
Översvämningar fortsätter i samma utsträckning alternativt ökar. Enligt klimatförändrings-
prognoser innebär det att vi kan förvänta oss mer extremt väder och en havshöjning på ca 1 
meter på 100 års sikt. En högre vattennivå innebär ännu större problem med översvämning-
ar för befintlig bebyggelse i centrala Uddevalla. Urlakning av gifter i marken kan komma 
att öka.

Det blir svårt att få till nybebyggelse i riskområdet och utvecklingen av Uddevalla tätort 
påverkas negativt. Risken är att försäkringsbolag kommer att kräva mycket höga premier 
för fastigheter i riskzonen alternativt att de vägrar att försäkra fastigheterna. Upprepade 
översvämningar kommer även att innebära kostnader för kommunen i form av extra perso-
nalinsatser och materiell skada.  

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SCENARIO 2 OCH 3
Stora delar av Uddevalla centrum ligger i ett låglänt område och det är nödvändigt att ta 
till tekniska lösningar för att skydda bebyggelsen. Det bedöms inte som realistiskt att flytta 
staden.

Sannolikhetsreduceringen för översvämningar i området kräver att åtgärder vidtas. I ett 
område med en delvis etablerad stadskärna är det nödvändigt att genomföra åtgärder för att 
skydda befintlig samt ny bebyggelse. 

I en utredning från 2011 togs två alternativa tekniska lösningar fram för skydd upp till 2,5 
meter över normal vattenyta. Dessa alternativ har varit underlag för vidare planering av ett 
översvämningsskydd för Uddevalla tätort.

Senare under 2011 publicerades en handbok av Länsstyrelsen för fysisk planering i över-
svämningshotade områden. Handboken föreslår att planering görs på 100 års sikt med 
hänsyn till klimatförändringar. Skyddsnivån för Uddevalla på 100 års sikt (enligt SMHI 
och länsstyrelsens handbok) är för samhällsviktiga funktioner +2,6, resp. +3.8 meter (i 
RH2000) över dagens normalvattenyta. Utredningen från 2011 sågs över och reviderades 
utifrån Länsstyrelsens nya råd om en 100-årig planeringshorisont för klimatförändringar. 

100 år är en mycket lång planeringshorisont. +3.8 meter är en uppskattning utifrån dagens 
forskning och dagens kunskap. Att bygga en teknisk lösning som klarar en nivå som upp-
skattas uppnås om 100 år är opraktiskt och oekonomiskt. Därför föreslås här en stegvis lös-
ning på översvämningsproblematiken. Med mer kunskap i framtiden kan skyddet anpassas 
till rådande omständigheter och teknik. 

SCENARIO 2: SLUSSPORT OCH SKYDDSBÄRRIÄR SOM 
ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
Utredningen från 2011 har som ett alternativ att bygga en slussport vid Bäveåns mynning 
samt en skyddsbarriär (schematiskt inritad nedan). Skyddsbarriären kan anpassas till att 
vara en del av stadsmiljön, t ex en strandpromenad som ger allmänheten kontakt med vatt-
net. Vid normalvattennivåer kan det fungera som en publik plats med varierande nivåer och 
former där allmänheten har tillgång till det vattennära området.  Vid högvatten kommer det 
att fungera som en barriär mot området innanför. När slussen måste stängas kommer vat-
ten från Bäveån att pumpas ut för att förhindra översvämningar från Bäveån och dagvattnet 
innanför slussen.
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SCENARIO 3: LANDSKAPSANPASSADE INSTRÖMNINGSSKYDD OCH 
INVALLNING - KOMMUNENS HUVUDALTERNATIV

Ett annat alternativ från utredningen 2011 är ett inströmningsskydd som byggs upp längs 
Bäveån. Detta alternativ bygger på stegvisa skyddsåtgärder och på en kombination av fasta 
och tillfälliga skydd. Översvämningar i Uddevalla tätort händer någon gång om året och 
varar några timmar. Detta innebär att ett fast skydd på t ex en meter kan kombineras med 

Scenario 2: Kombination skyddsbarriär och slussport

Scenario 3: Landskapsanpassat inströmningsskydd
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tillfälliga skyddsbarriärer som sätts upp när vattnet är på väg att stiga högre än de fasta 
skyddsbarriärerna. Det fasta skyddet kan integreras i stadsbilden som t ex en strandprome-
nad.

När ett översvämningsskydd finns kan Uddevalla fortsätta att utvecklas på ett tryggt sätt. 
En risk- och konsekvensanalys har genomförts. För att få en fullständig bild av riskerna och 
konsekvenserna behöver flera analyser göras.

Ett första steg är att skydda enligt illustrationen nedan där Bäve/Badö lämnas utan över-
svämningsskydd. Komplettering av översvämningsskyddet på Bäve/Badö planeras i ett 
senare skede när verksamheterna kan flyttas från området och behovet av rangerbangården 
inte längre finns.

Anegrund ligger på södra sidan av Bäveån och används idag som industriområde. Områ-
desplanen för Bäveån beskriver ambitionerna för Anegrund som att det ska ha ett så varierat 
innehåll som möjligt - även om bostadsdelen kommer att dominera. Attraktiva stråk längs 
kajen, restauranger och kaféer, viss handel och andra verksamheter längs Junogatan kan 
vara lämpliga inslag (se utförligare beskrivning i Områdesplan för Bäveån). Det innebär att 
en stor del av den förorenade marken måste hanteras. Marken där bostäder föreslås måste 
saneras till en nivå för ”känslig användning”.
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Bäve/Badöområdet

Bäve/Badöområdet ligger på norra sidan av Bäveån längst ut där ån möter Byfjorden. 
Uddevalla Hamnterminal AB har lämnat större delen av området men har kvar en ranger-
bangård. Behovet av rangerbangården kvarstår till dess att ett alternativ ordnas. Siloverk-
samhet pågår i området.

Förslaget med inströmningsskydd innebär att området inte kommer att skyddas från över-
svämningar i ett första skede. Det är därför lämpligt med markanvändning som tål tillfälliga 
översvämningar, t ex en stads- och vattennära park. Området öppnas upp för allmänheten 
och växtligheten kan möjligtvis användas för att delvis rena marken. Parken kan kombi-
neras med maritima verksamheter som tål översvämningar. Bedömningen måste göras om 
fortsatt översvämning av området orsaker urlakning av föroreningar till Bäveån.
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Om området vid ett senare skede skyddas från översvämningar kan det bli aktuellt med en 
annan markanvändning, t ex stadsbebyggelse.

RISKINVENTERING: TEKNISKA LÖSNINGAR
Det finns alltid risker förknippade med tekniska lösningar. Är de rätt dimensionerade? 
Kommer de att fungera när de behövs? 

När de förorenade markmassorna grävs upp finns det en risk att en del föroreningar läcker 
ut i vattnet.

Kostnaderna för tekniska lösningar är mycket höga och det finns risk för att genomförandet 
tar lång tid.

Kommunen har tagit fram en översvämningsstrategi. Med det tidigare framtagna underlaget 
inkl. en kostnads/nyttoanalys har en övergripande bedömning visat att en teknisk lösning 
med inströmningsskydd är det bästa. Kommunen har även tagit fram en förstudie för ge-
nomförande av ett inströmningsskydd. I det fortsatte arebetet ska en kontinuerlig riskinven-
tering, analys och hantering göras.

SOCIALA KONSEKVENSER
Skydd mot översvämningar ger möjlighet till att bygga flera bostäder och verksamheter i 
centrala lägen. Det ger god tillgänglighet till service och kollektivtrafik. Staden får bättre 
förutsättningar att bli en vital och attraktiv stad. En stads- och vattennära park ökar närhe-
ten till gröna och vattennära ytor vilket ökar människors möjligheter till utomhusvistelser 
och motion. En stad som är skyddad från översvämningar ger en trygghet för boende och 
besökande. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
För kommunen kommer de föreslagna åtgärderna att innebära kostnader som har prelimi-
närt uppskattats till drygt 380 Mkr. Kalkylen har framtagits genom övergripande bedöm-
ningar och fortsatt revidering av kalkylen måste ske allt eftersom mer förutsättningar blir 
utredda och detaljlösningar klara.  Att göra marken klar för ny stadsbebyggelse ger även en 
möjlighet till finansiering av åtgärderna.
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Dagens översvämningar orsakar också kostnader för kommunen och för näringslivet och 
kommunens invånare och besökare. Högre försäkringspremier kan förväntas om inga åtgär-
der vidtas.

Ekonomiskt stöd från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) m. fl ska 
sökas. 

SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING
Åtgärder för att skydda centrala staden måste vidtas. Om inte kommer utveckling av staden 
och närliggande områden att stagnera. Befintlig bebyggelse kommer allt oftare att hotas av 
stigande vatten till följd av extremare väder, både i form av nederbörd och vind samt brist-
fällig dagvattenhantering.

100 år är en lång och osäker planeringshorisont. För att kunna följa utvecklingen över tid 
och skydda bebyggelsen på ett samhällsekonomiskt sätt är det att föredra att skydda staden 
med åtgärder som kan byggas på eller kompletteras när behovet uppstår. 

Ett landskapsanpassat inströmningsskydd bedöms vara det bästa sättet att skydda staden på 
ett tryggt och flexibelt sätt.

Som ett led i att förstärka centrum bör kommunen ta tillvara möjligheten att öppna upp för 
ytterligare stadsnära kontakt med vatten. Staden bör utvecklas västerut och inströmnings-
skyddet ger möjlighettill att skydda befintlig bebyggelse och skapa nya stadsdelar.
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 MILJÖKVALITETSMÅL Planen kan medverka till  Planen kan                       Ej 
    att målet uppyflls  motverka målet      akutellt

 
  Begränsad klimatpåervkan Förtätning och bebyggelse i 
    nära anslutning till befintlig 
    infrastruktur underlättar för 
    människor att åka kollektivt.

 Frisk luft   Se ovan

 Giftfri miljö   Borttagning av förorenad mark Risk att föroreningar 
    på Badökajen och Junoverken. kommer ut i vatttnet när 
        man gräver ut marken.
       
 Levande sjöar och vattendrag Borttagning av förorenad mark Risk att föroreningar 
    minskar risken för urlakning. kommer ut i vattnet när
        man gräver ut marken.

 Hav i balans samt levande kust  Vid bra planering av nya små- Utbyggnad av småbåts-
 och skärgård   båtshamnar och marinor kan  hamnar och marinor kan
    kunskapen om bra miljöval påverka havsmiljön 
    spridas. Kan leda till lägre ut- negativt.
    släpp från befintliga anläggnin-
    gar

 God bebyggd miljö  Planen medger olika hållbara       
                 boendeformer, stadsnära och       
    vattennära 
              
    Vid genomförande av planen 
    kommer förorenad mark att       
    saneras    
     
    Markstabititeten förbättras

Ett rikt växt och djurliv                  X  
 Skyddande ozonskikt                  X
 Bara naturlig försurning                 X 
 Grundvatten av god kvalitet                 X
 Säker strålmiljö                   X 
 Myllrande våtmarker                  X 
 Levande skogar                   X
 Ett rikt odlingslandskap                  X
 Storslagen fjällmiljö                  X
 Ingen övergödning                  X

MILJÖKVALITETSMÅL OCH HUVUDFÖRSLAGET FÖR LANDSKAPSANPASSAT 
INSTRÖMNINGSSKYDD
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KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI RUNT HERRESTADS 
GRAVFÄLT OCH MOSSHED
SCENARIO 1- MYCKET BEGRÄNSAD  UTBYGGNAD I HERRESTAD, INGEN 
UTBYGGNAD I MOSSHED- HUVUDALTERNATIVET

Scenario 1 innebär att man inte bygger nya bostäder, verksamheter eller vägsystem i Moss-
hedsområdet. Kommunen har mindre beredskap för framtida behov av bostäder och verk-
samheter, men en utveckling av Mosshedsområdet skulle innebära en spridning av bebyg-
gelse där det idag saknas många infrastrukturdelar och därmed strida mot kommunens 
samhällsbyggnadsstrategi. Området behåller istället nuvarande karaktär och fornlämningar 
i området blir kvar i nuvarande skick.

Kommunen minskar planområdet vilket gör att Mosshed inte omfattas av planen och inte 
pekas ut som utvecklingsområde för framtiden.

Vägen genom Herrestad som idag gör en kraftig sväng innan den går under E6 föreslås 
få en rakare sträckning. En ny dragning av vägen kommer att ta hänsyn till gravfältet för 
att inte skada kulturmiljövärdena. Kommunen kommer att utföra åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten i form av bättre skötsel, skyltning, parkering mm kring Herrestads grav-
fält, i anslutning till vägen under E6. Varsamhet måste råda i planeringen av vägen för att 
inte skada gravmiljön och upplevelsevärdet. En skötselplan har framtagits för att utveckla 
kultur- och besöksvärdena vid gravfältet. 

De utpekade förtätningsområdena i Herrestad har minskats efter samrådet och måste utfor-
mas med stor försiktighet för att försäkra om att inte skada de kulturmiljölämningar som 
finns i närheten.

Scenario 1 bedöms inte medverka till negativ påverkan på kulturmiljön eller något riksin-
tresse.
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SCENARIO 2 - NYA BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER I STORA DELAR AV 
MOSSHED

Mosshedsområdet utvecklas med bostäder och verksamheter och blir en ny stadsdel med 
blandad bebyggelse. Nya vägar byggs för att göra området tillgängligt. 

I ett arkeologiskt underlag från Bohusläns museum framgår att det finns mycket värdefulla 
fornlämningar i området, inklusive Herrestads gravfält som är Bohusläns största gravfält. 
Området gränsar även till kulturmiljön Kaanans land som utpekas i kommunens Kulturmil-
jövårdsprogram. Bohusläns museum anser att området bör ses som en helhet och att vissa 
områden bör undantas från exploatering. Gravområden bör behandlas varsamt och exploa-
tering och intrång bör inte ske i dess närområde. Detta gör att exploatering av större delen 
av Mosshed bedöms olämpligt.

SCENARIO 3 - BEGRÄNSAD UTVECKLING AV MOSSHED 
Mosshed utvecklas med bostäder i mindre skala. Begränsade markområden i nordvästra 
delen av området reserveras för framtida behov.  Den södra delen av Mosshed undantas 
från exploatering för att skydda fornlämningar i området. Ett mindre verksamhetsområde i 
anslutning till befintliga verksamheter öster om E6 skapas. Scenario tre skulle innebära att 
endast ett begränsat antal bostäder kan byggas, saknar viktig infrastruktur, strider mot kom-
munens samhällsbyggnadsstrategi och bedöms olämpligt. 
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Figur 1 Översiktskarta. Skala 1 :70 000.
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Sammanfattning
Västarvet/Bohusläns museum har på uppdrag av Udde-
valla kommun ställt samman ett arkeologiskt underlag, 
som ska användas som ett arbetsmaterial inför kom-
munens arbete med fördjupad översiktsplan för Udde-
valla tätort. Underlaget inkluderar de mark- och vat-
tenområden som pekats ut i samband med Uddevallas 
framtida bebyggelseutveckling. 

Bakgrund
Västarvet/Bohusläns museum har på uppdrag av Udde-
valla kommun, sammanställt ett arkeologiskt under-
lag – ett arbetsmaterial, som kommer att användas i 
samband med planering av fördjupad översiktsplan 
för tätorten Uddevalla, inom Herrestad, Uddevalla 
och Forshälla socknar. Föreliggande rapport behandlar 
kända fornlämningar och fornlämningsmiljöer inom 
några av de utpekade områden där ny bebyggelse, ny 
verksamhet samt markreserv planeras. Dessutom be-
rörs vattenområden inom Byfjordens inlopp ( Figur 1 ). 

Syfte och metod
Uddevalla kommun har inför arbetet med fördjupad 
översiktsplan inom Uddevalla tätort, pekat ut ett an-
tal områden på land och i vatten, som kan komma 
att beröras av förändrad mark- och vattenanvändning. 
Därmed finns ett behov av ett arbetsmaterial i form av 
arkeologiskt underlag där fornlämningsperspektivet 
lyfts fram. Syftet är att lyfta fram de fornlämningar 
och kulturmiljöer som kan komma att beröras av fram-
tida exploatering, inom respektive område. Varje om-
råde redovisas enskilt med efterföljande åtgärdsförslag. 
Bland annat har arkivmaterial, kartor, litteratur och 
Riks antikvarieämbetets fornlämningsregister använts 
i arbetet med underlaget. 

Utredningsområden på land
Tre socknar berörs av framtida planerad exploatering. 
Dessa är Herrestad, Uddevalla och Forshälla socknar. 
Fornlämningsbilden inom områden för planerad be-
byggelse, verksamhet och markreserv redovisas socken-
vis. Efter varje redovisat område följer ett åtgärdsförslag. 

Herrestad socken
Landskapsbild och kulturmiljö
Herrestad socken ligger inom Bokenäsets innersta del. 
I öster utgörs socknen av höglänt bergsterräng med 
Herrestadsfjället, medan resten av socknen upptas av 
leriga dalgångar med omgivande låga bergsområden. I 
söder gränsar socknen till Byfjorden. Herrestad socken 
kan karaktäriseras som ett öppet odlingslandskap, upp-
brutet av mindre bergsryggar och impediment. Dal-
gången som sträcker sig i nord–sydlig riktning, från 
Stan vid Byfjordens norra strand till Myren i norr, är 
uttagen som ett regionalt värdefullt landskap. Ytterli-
gare ett område som värderats som ett regionalt vär-
defullt landskap ligger norr om V44, vid Hee. Det ut-
tagna området sträcker sig längs med en dalgång från 
Kissleberg i söder till Hällekas i norr. Fyra kommunala 
uttagna kulturmiljöer inom Herrestad socken berörs el-
ler ligger i anslutning till planerad exploatering. Dessa 
är Utby by, miljön vid Herrestad kyrka, Kaanans land, 
och Hee. Område 26 angränsar i väst mot Utby by. 
Utby by ligger i anslutning till Havstensfjorden på slut-
tande betesängar. Utby är en av de få oskiftade byarna 
inom Uddevalla kommun. Bebyggelsen är välbevarad 
och ligger samlad invid den äldre bygatan ( Kultur-
miljövårdsprogram för Uddevalla kommun 2002 :88 ). 
Miljön runt Herrestad kyrka utgörs av en kulturmiljö, 
Herrestad-Pärsgården ( Uddevalla Kulturmiljövårds-
program 2002 :86 ). Herrestadsgravfältet, Herrestad 14, 
dominerar fornlämningsbilden inom miljön, och är 
ett av Bohusläns största gravfält. Söder om gravfältet 
ligger Herrestad kyrka, uppförd 1825 med tillhörande 
byggnader samt äldre mangårdsbyggnader. Planerade 
verksamhetsområden väster om E6 ligger i närheten av 
kulturmiljön Herrestad-Pärsgården. Planerad bebyg-
gelse inom område 6 ligger strax norr om en kultur-
miljö, Kaanans land. Området domineras av ett jord-
brukslandskap som omges av uppstickande bergsknal-
lar i norr och av strandängar i söder. Anledningen till 
att området fått namnet Kaanans land är den bördiga 
jord som finns inom området. Inom den norra delen 
av kulturmiljön återfinns et antal by- och gårdstomter, 
därutöver finns här enstaka boplatser och gravar ( Udde-
valla Kulturmiljövårdsprogram 2002 ). Verksamhetsom-
råde 25, berör Hee. Kulturmiljön ligger inom en smal 
dalgång, som sträcker sig mot slätten vid Herre stad 
kyrka. Innan laga skifte låg bebyggelsen samlad, men 
idag består miljön av ensamliggande gårdar. Inom den 
södra delen av kulturmiljön ligger Hee gamla by- och 
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gårdstomt, Herrestad 352 :1–2. Inom miljön återfinns 
även enstaka fynd- och boplatser ( ibid. ). De aktuella ex-
ploateringsområdena som ligger inom Utby-Herrestad 
i en miljö rik på fornlämningar. Fornlämningar från 
brons- och järnålder dominerar i landskapet i form av 
enskilda gravar samt gravfält. Ett område invid Herre-
stads kyrka har av Länsstyrelsen klassificerats som spe-
ciellt skyddsvärt ( Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och 
Bohusläns, 1984 ). Vid kyrkan ligger fornlämningar av 
järnålderskaraktär. Detta är den största järnåldersmiljön 
inom kommunen. Här ligger fyra gravfält. Det största 
är Herrestad 14, som är ett av det största i Bohuslän med 
sin mångfald av gravmonument, i form av högar, sten-
sättningar, en domarring och resta stenar. I miljön in-
går även stenåldersboplatser som exempelvis Herrestad 
165 och ett par älvkvarnsförekomster, Herre stad 17 :1–4. 
Inom socknen finns en mängd boplatser från stenåldern. 
Dessa ligger företrädesvis längs bergskanterna eller på 
avsatser högre upp bland bergen. Boplatser från brons- 
och järnålder återfinns invid bergshöjder samt i över-
gången mellan berg och åkermark. På impedimenten 
ligger som oftast de äldre by- och gårdstomterna, några 
med skriftliga belägg från medeltiden. Flertalet nyupp-
täckta fornlämningar finns inom området invid Torp, 
där exploateringstrycket har varit stort de senaste åren 
( se exempelvis Ytterberg & Hernek, 2012 ). 

Planerad bebyggelse
Område 6
Område 6 ligger väster om E6 och söder om väg 161 
( figur 2 ). Landskapet består av ett småskaligt jord-
bruksområde, med åkermark med lägre insprängda 
bergs höjder. Inom området finns sammanlagt femton 
fornlämningar varav tio utgörs av fasta fornlämning-
ar och fem är registrerade som övriga kulturhistoriska 
lämningar ( tabell 1 ). Lämningarna består främst av gra-
var, vilka ligger på bergshöjderna, cirka 50–65 m ö. h. 
Boplatserna är främst belägna invid bergsluttningar i 
övergång till åkermark, cirka 30–45 m ö.h. 

De fasta fornlämningarna inom område 6 utgörs av 
sex stensättningar, Herrestad 15 :1–2, 16, 22, 23 och 151, 
en hög Herrestad 201 :2–1, och tre boplatser Herrestad 
254, 256 och 296.

Därutöver är fem övriga kulturhistoriska lämning-
ar registrerade inom området. Dessa är fyndplatser; 
Herre stad 28, 199 och 294, en högliknande lämning, 
Herrestad 202 :2 och en uppgift om härd Herrestad 

24. Stensättningarna, Herrestad 15 :1–2, 16 och 23, lig-
ger alla på bergskrön. Herrestad15 :1 beskrivs vara röse-
liknande, rund till formen och 7 meter i diameter samt 
0,4 meter hög. Fyllningen utgörs av skarpkantade stenar, 
0,2–0,6 meter stora. Herrestad 15 :2 är näst intill rund 
till formen, närmare 8 meter i diameter och 0,2 meter 
hög. Stensättningen Herrestad 16 är 5 meter i diameter 
och 0,2 meter hög, övertorvad men med enstaka ste-
nar synliga i ytan. Herrestad 22 är belägen på en berg-
avsats i skogsmark. Stensättningen är rund till formen, 
6–7 meter i diameter och 0,3 meter hög. Herrestad 23 
är rund till formen, 5 meter i diameter och 0,3 meter 
hög. Herrestad 151 är en stensättning som ligger högt 
i terrängen, på en bergshöjd, cirka 60 m ö.h. Graven 
är oregelbunden till formen, 7×3 meter stor och 0,1 
meter hög. Herrestad 201 :1 har bedömts var en möjlig 
gravhög. Lämningen är 7 meter i diameter och 0,6 me-
ter hög och har en jämn välvd form. Högen ligger på 
ett krön bestående av en flack moränrygg i skogsmark 
cirka 40 meter sydost om Herrestad 201 :2. Boplatsen, 
Herrestad 254, är belägen i åkermark, i en sluttning 
mot norr. Boplatsens utbredning är oklar men beräk-
nas vara cirka 80×25 meter i öst-västlig riktning. Här 
har fynd påträffats, som två spån, ett par redskapslik-
nande föremål av flinta samt bitar av slagen flinta. Bo-
platsen, Herrestad 256, ligger i en sydostlig sluttning, 
mellan berg invid åkermark. Boplatsens utbredning är 
oklar. Fynd av flinta har påträffats på platsen, exempel-
vis bitar av bränd flinta. Herrestad 296, är en boplats 
belägen inom en sydsluttning, just intill en skogsväg. 
Få fynd av flinta har hittats i skogsvägen. Platsen har 
bedömts vara ett bra boplatsläge, eftersom den ligger 
skyddad av berg. De lämningar som registrerats som 
övriga kulturhistoriska lämningar inom område 6, är 
Herrestad 24, 28, 199, 201 :2 och 294. Herrestad 24 är 
,enlig uppgift, platsen för en härd. Anläggningen ska 
ha påträffats inom tomtmark, invid en ravinkant. Den 
var 1,0 meter i diameter med stenlagd botten. Platsen 
där härden påträffats anses vara osannolik för att en 
boplats ska ha legat inom området. Herrestad 28 är 
en fyndplats där två flintavslag och en bit flinta hittats 
på en plan platå, invid en bäckravin. De få fynden har 
bedömts att inte vara boplatsindikerande. Herrestad 
199 är platsen för ett lösfynd, en avslagen stenyxa med 
skafthål. Yxan påträffades på 1960-talet. Herrestad 294 
är registrerad som en fyndplats, ett fynd bestående av 
del av en skafthålsyxa hittades här i början av 1920-ta-
let. Exakt läge för fyndet är oklart, men närområdet 
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Figur 2. Område 6. Herrestad socken. Skala 1 :10 000.
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kan ses utgöra ett bra boplatsläge. Herrestad 201 :2, är 
en högliknande lämning. Lämningen är 8 meter i di-
ameter och 0,6 meter hög. Enstaka stenar var vid in-
venteringstillfället synliga i ytan. Lämningen är över-
torvad. Enligt fornlämningsregistret är det osäkert om 
lämningen är en gravhög.

Åtgärdsförslag område 6 
Tio fasta fornlämningar och fem övriga kulturhisto-
riska lämningar �nns inom område 6. Inledningsvis 
bör man beakta, att kon�ikt med fasta fornlämningar 
samt deras skyddsområde bör undvikas. Inom området 
ligger �ertalet gravar, som kräver större fornlämnings-
områden. Gravarna bör i sammanhanget ses i förhål-
lande till omgivande landskap där gravfältet vid Her-
restad utgör en central punkt Gravarna bör ses som en 
del inom det samtida järnålderslandskapet. Därutöver 
bör man vara mån om att de inte förlora sitt upplevel-
se- och visuella värde. Det södra området inom områ-
de 6 ( även benämnt som B i materialet ), bör undantas 
exploatering. Dessa gravar ingår i en gravmiljö som 
kommer att splittras av omgivande bebyggelse. Land-
skapsutsnittet med dess fornlämningar kommer, att 
förlora sitt vetenskapliga, upplevelse- och pedagogiska 
värde i och med att ny bebyggelse uppförs inom den 
södra delen av område 6. Det omgivande landskapets 
vetenskapliga och pedagogiska värde är stort eftersom 
det ingår i en kontext som går att binda till miljön in-
vid Herrestad kyrka. De gravar som ligger inom den 
norra delen av område 6 ska även beaktas, gravarna 
bör behandlas varsamt. De bör undantas exploatering 

och intrång bör inte ske i deras närområde. Därmed 
bör planerad exploatering i deras närhet ske aktsamt i 
syfte, att det visuella och upplevelsevärdet inte går för-
lorat. Planerad bebyggelse bör förläggas på lägre höj-
der i terrängen, vid övergången mellan berg och åker i 
syfte att undvika, att landskapets visuella sammanhang 

går förlorat. De  registrerade  boplatserna inom område 
6 är av okänd utbredning samt datering. Om exploa-
tering planeras i dess närhet bör arkeologiska förun-
dersökningar utföras av var och en. Detta syftar att 
inledningsvis klargöra deras utbredning. Först då kan 
deras begränsningar fastställas. Därefter kan ytterligare 
antikvariska åtgärder bli aktuella. Samråd bör ske med 
Länsstyrelsen ifråga om antikvariska åtgärder i samband 
med ingrepp i fast fornlämning. Till stor del berör om-
råde 6 oexploaterad mark i ett topogra�skt intressant 
läge med, dels fasta fornlämningar, dels övriga kultur-
historiska lämningar. Bohusläns museum anser att en 
arkeologisk utredning bör utföras inom bebyggelse-
område 6, oavsett om föreslagen utbredning kommer 
att kvarstå eller att området minskas i storlek. Sett ur 
fornlämningssynpunkt föreligger stor risk att okända 
fornlämningar �nns inom området.

Bebyggelseområde 20
Område 20 ligger inom ett skogsbeklätt mindre bergs-
parti ( �gur 3 ). En fast fornlämning och en övrig kultur-
historisk lämning ligger inom området ( tabell 2 ). Den 
fasta fornlämningen utgörs av en boplats, Herrestad 258. 

Tabell 1. Kända fornlämningar område 6. Herrestad socken.

Fornlämning Typ av fornlämning Antikvarisk bedömning Fastighet
Herrestad 15 :1 Stensättning Fast fornlämning Torsberg 2 :3
Herrestad 15 :2 Stensättning Fast fornlämning Torsberg 2 :3
Herrestad 16 Stensättning Fast fornlämning Hästhagen 1 :1
Herrestad 22 Stensättning Fast fornlämning Hästhagen 1 :1
Herrestad 23 Stensättning Fast fornlämning Hästhagen 1 :1

Herrestad 24 Härd. Uppgift om Övrig kult. lämning Mosshed 1 :13

Herrestad 28 Fyndplats Övrig kult. lämning Mosshed 1 :15
Herrestad 151 Stensättning Fast fornlämning Hästhagen 1 :1
 Herrestad 199 Fyndplats Övrig kult. lämning Torsberg 8 :1

Herrestad 201 :1 Hög Fast fornlämning Stan 1 :10

Herrestad 201 :2 Högliknande lämning Övrig kult. lämning Stan 1 :10
Herrestad 254 Boplats Fast fornlämning Torsberg 8 :1
Herrestad 256 Boplats Fast fornlämning Mosshed 1 :2
Herrestad 294 Fyndplats Övrig kult. lämning Utby 2 :4
Herrestad 296 Boplats Fast fornlämning Sten 1 :5
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Figur 3. Område 20. Herrestad socken. Skala 1 :2 000.
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Herrestad 259, en fyndplats är registrerad som en övrig 
kulturhistorisk lämning. Boplatsen, Herrestad 258, är 
belägen inom den västra delen av område 20. Boplatsen 
ligger inom en sydostlig sluttning, cirka 25 m ö.h. En 
arkeologisk utredning utfördes i området år 1991 inför 
upprättande av detaljplan. Då grävdes provgropar och 
fynd av �inta påträ�ades ( Olsson 1991 ).

En arkeologisk förundersökning har därefter utförts 
av boplatsen Herrestad 258. Elva schakt grävdes på de 
höjdryggar som var synliga i åkermarken. I ett schakt 
framkom kulturlager, redskap av �inta, bränd lera och 
keramik. Boplatsens storlek förändrades efter avslutad 
förundersökning till nuvarande registrerad utbredning 
( Ortman, 1997 :30 ). Herrestad 259 är platsen för två 
�intavslag och en bit slagen �inta. Föremålen kan väl 
höra samman med Herrestad 258. ( Olsson 1991 ).

Åtgärdsförslag område 20
Område 20 har diskuterats med Länsstyrelsen i fråga 
om att området bör undantas exploatering. Bebyggelse 
som placeras högre i terrängen kan komma att domine-
ra upplevelsen och ge en negativ inverkan på omgivande 
landskap. Bebyggelsen blir påtagligt framträdande i för-
hållande till omgivningen när den placeras på bergshöj-
den. Därmed bör samråd ske med Läns styrelsen inför 
planering. Om planeringsarbetet fortskrider är en första 
åtgärd, att en arkeologisk utredning utförs inom om-
råde 20. En utredning är motiverad mot bakgrund av, 
att en känd boplats �nns inom området samt att fynd 
av �inta har påträ�ats norr därom. Därmed är det inte 
osannolikt att icke kända lämningar �nns inom om-
råde 20. Resultatet från en utredning utgör ett under lag 
inför eventuella ytterligare antikvariska åtgärder. Om 

Herrestad 258 kommer att beröras av exploatering bör 
boplatsen undersökas. En förundersökning har genom-
förts, med den berörde enbart en del av boplatsen. In-
ledningsvis bör då en förundersökning utföras, vilken 
bör resultera i att fastsälls boplats utbredning. Ett resul-
tat från en förundersökning ligger till grund för Läns-
styrelsens beslut inför fortsatt planering. 

Område 21
Område 21 ligger på en bergsrygg som sträcker sig i 
sydväst ned mot åkermark ( �gur 4 ). Tre fasta forn-
lämningar, Herrestad 18 :2, 20 och 202 ligger inom 
område 21. Därutöver är en grav, en stensättning un-
dersökt och borttagen, Herrestad 19 ( tabell 3 ). Sten-
sättningarna Herrestad 18 :1 och 18 :2 ligger på krön av 
berg, cirka 70 m ö.h. 

Områdets västra begränsning går emellan dessa 
två lämningar, vilket innebär att Herrestad 18 :1 ham-
nar utan för områdesgränsen. Herrestad 18 :1 är ore-
gelbunden till formen, 4×3 meter stor och 0,2 meter 
hög. Herre stad 18 :2 är en rest av en stensättning, som 
troligtvis varit 10–12 meter i diameter. De två är ska-
dade på grund av att sten tagits bort. Herrestad 20 är 
en rund övertorvad stensättning, 4–6 meter i diame-
ter och 0,2 meter hög. Graven ligger på en bergshöjd, 
cirka 70 m ö.h. Ytterligare en stensättning, Herrestad 
19, har funnits inom område 21. Stensättningen är se-
dan tidigare undersökt och borttagen ( Johansson 1983 ). 
En boplats, Herrestad 202 , ligger inom områdets syd-
västra del. Boplatsen ligger i en sydsluttning cirka 30 
m ö.h.  År 1998 utfördes en arkeologisk förundersök-
ning inom del av boplatsen, då sex provgropar togs upp. 
I tre av provgroparna påträ�ades �intavslag men inga 
anläggningar. Lagskydd kvarstår för icke undersökt del 
av fornlämning. Boplatsen kvarstår som fast fornläm-
ning ( Ortman 1998 ). Cirka 30 meter sydväst om om-
rådets gräns ligger Herrestad 188 :1 och 188 :2. De båda 
boplatserna har förundersökts av Riksantikvarieämbetet 
UV Väst. Herrestad 188 :1 kvarstår som fast fornlämning 
efter avslutad undersökning och avseende Herrestad 
188 :2 ansågs, att inga ytterligare antikvariska åtgärder 
är aktuella ( Karlsson Lönn & Lindman 1993/FMIS ).

Fornlämning 
Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning
Fastighet

Herrestad 258 Boplats

Fast forn-

lämning/ 

FU 1997

Misteröd 

1 :18,1 :19

Herrestad 259 Fyndplats

Övrig kul-

turhistorisk 

lämning

Misteröd 

1 :19

Tabell. 2. Kända fornlämningar område 20. Herrestad socken.
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Figur 4. Område 21. Herrestad socken. Skala 1:4 000.
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Åtgärdsförslag område 21
Efter samråd med Länsstyrelsen förordas, att område 21 
undantas exploatering. Bebyggelse inom området kom-
mer att ha en negativ inverkan på landskapsbilden och 
dess upplevelsevärde. Bebyggelse som placeras högt i 
terrängen, kan komma att dominera den visuella upp-
levelsen av omgivande landskap. Därmed bör samråd 
ske med Länsstyrelsen inför fortsatt planering. Om pla-
nering fortskrider bör följande beaktas: gränsdragning-
en i väst innebär, att de två stensättningarna Herrestad 
18 :1–2 hamnar på varsin sida av plangränsen. Därmed 
föreslås, att områdets gräns i väst justeras i syfte att gra-
varna med tillhörande fornlämningsområde hamnar 
utanför områdesgränsen. Justering av gränsdragning 
bör ske i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fat-
tar även beslut om storlek tillhörande fast fornlämning. 
Gravarna bör få ligga intakta och ingrepp i dessa bör 
undvikas. Gravarna ingår i ett stråk med högt belägna 
gravar i närområdet och ingår i en större kontext, där 
järnåldersmiljön invid Herrestad kyrka utgör ett centr-
um. Därmed är det önskvärt att framtida exploatering 
undviker kon�ikt med Herrestad 18 :1–2 och 20 med 
tillhörande skyddsområde. År 1998 utfördes en arkeo-
logisk förundersökning av del av boplatsen Herrestad 
202. Boplatsen kunde avgränsas mot fastigheten Her-
restad 25 :1. Kvarvarande del av boplatsen kvarstår som 
fast fornlämning och om ingrepp inte kan undvikas, 
bör en arkeologisk förundersökning utföras som om-
fattar hela boplatsytan. Utifrån topogra�skt läge och 
kända fornlämningar är det inte osannolikt att det �nns 
okända fornlämningar området. Mot bakgrund av in-
formationen ovan bör en arkeologisk utredning utföras. 
Om icke kända lämningar påträ�as kan det innebära 
att en förändring bör ske av planområdets utbredning 
eller att ytterligare arkeologiska åtgärder kan bli aktuella.

Område E
Området är beläget inom Misterödsdalen, i övergången 
mellan berg och åkermark ( �gur 5 ) och här �nns �era 
fornlämningar. Inom område E �nns en registrerad öv-

rig kulturhistorisk lämning, Herrestad 191, vilken ligger 
vid områdets nordligaste begränsning. Lämningen ut-
görs av en fyndplats ( tabell 4 ). I samband med Göte-
borgsinventeringen som utfördes under 1920-talet hitta-
des här slagen �inta. Området utgörs av äldre åkermark 
som är igenväxt. Inga ytterligare fynd har påträ�ats på 
platsen i senare tid. Enligt uppgift kan platsen vara fel-
märkt, det vill säga att platsen inte överensstämmer med 
fyndet som gjordes i början av 1920-talet. Därutöver 
�nns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska 
lämningar inom område E.

Syd- samt nordväst om området ligger två stenål-
dersboplatser/fyndplatser. Dessa är registrerade som 
övriga kulturhistoriska lämningar, Herrestad 37 :3 och 
38 :3. Lämningarna var föremål för arkeologisk förun-
dersökning i slutet av 1980-talet. Ett fåtal fynd, sex 
avslag, påträ�ades inom området för Herrestad 37 :3. 
Fynden framkom i ploglagret och lokalen ansågs vara 
helt genom- och kringplöjd. Platsen lämnades utan 
vidare åtgärder ( Sjögren 1989 ). Herrestad 38 :3 är belä-
gen cirka 30 meter nordväst om område E. I samband 
med arkeologisk förundersökning framkom enbart ett 
fåtal fynd av �inta. Området tolkades som genomplöjt 
( Ortman 1989 ). Herrestad 37 :3 och 38 :3 är registrerade 
som övriga kulturhistoriska lämningar och området är 
idag bebyggt.

Åtgärdsförslag område E
Inledningsvis förslås att områdets gräns mot norr juste-
ras, i syfte att undvika kon�ikt med Herrestad 191, vad 
som kan vara en boplats. Samråd bör ske med Läns-
styrelsen för en bedömning av utbredning av området E, 

Tabell 3. Kända fornlämningar område 21. Herrestad socken.

Tabell. 4. Kända fornlämningar område E. Herrestad socken.

Fornlämning Typ av fornlämning Antikvarisk bedömning Fastighet
Herrestad 18 :1 Stensättning Fast fornlämning Herrestad 26 :1
Herrestad 18 :2 Stensättning Fast fornlämning Herrestad 26 :2
Herrestad 19 Stensättning Undersökt och borttagen/övrig kulthistorisk lämning Herrestad 26 :1
Herrestad 20 Stensättning Fast fornlämning Herrestad 26 :1
Herrestad 202 Boplats Fast fornlämning/FU 1998 Herrestad 25 :1 m.fl.

Fornlämning Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning

Fastighet

Herrestad 191 Fyndplats Övrig kultur-

historisk läm-

ning

Misteröd 

1 :19
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Figur 5. Område E. Herrestad socken. Skala 1 :2 000.



16           Bohusläns museum Rapport 2013 :18

invid Herrestad 191. De ovan nämnda boplatsindikatio-
nerna utgör en grund för att en arkeologisk utredning 
kan komma att bli aktuell. Utredningen syftar till att 
klargöra om okända lämningar �nns inom området. 

Område 4
Område 4 ligger på en bergsrygg, med mestadels branta 
sluttningar mot söder och skogsbeklädda sluttningar 
mot norr ( �gur 7a ). Två lämningar �nns markerade 
inom område 4 ( tabell 5 ). I samband med planerad be-
byggelse har en arkeologisk slutundersökning utförts av 
Herrestad 370 och 371 De två fornlämningarna, Her-
restad 370 och 371, är idag undersökta och borttagna 
( Falkenström 2007b, se även Hernek 2006 ). Strax ut-
anför områdets östra gräns ligger två gravar, ett röse 
och en stensättning, Herrestad 34 :1–2. Röset är 16 me-
ter i diameter och 1,7 meter högt och stensättningen är 
oregelbundet rund, 4 meter i diameter och 0,2 meter 
hög. Herrestad 391, en boplats är markerad strax väs-
ter om områdets begränsning. Boplatsen är undersökt 
och borttagen. 

Åtgärdsförslag område 4
Den yttre begränsningen åt väst bör justeras på sådant 
vis, att gränsen inte inkräktar på fornlämningsområdet 
som tillhör gravarna Herrestad 34 :1–2. Gravar kräver 
ett relativt stort fornlämningsområde, eftersom ytter-
ligare icke synliga gravar kan �nnas i området samt att 
deras upplevelsevärde inte ska gå förlorat. Därmed bör 
områdets gräns mot väster justeras i syfte att undvika 
kon�ikt med fornlämningsområdet tillhörande Her-
restad 391. Justering av områdesgräns sker efter sam-
råd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut om 
fornlämningsområdens storlek. 

Område X
Området utgörs idag av ett plant grönområde med gräs-
matta omgivet av träd ( �gur 6 och 7b ). Området om-
ges av be�ntlig bebyggelse. Inga kända fornlämningar 
�nns i, eller i direkt anslutning till, området. 

Åtgärdsförslag område X
Inga kända fornlämningar �nns inom eller i anslut-
ning till område X. Mot bakgrund av ovan bedöms, att 
inga antikvariska åtgärder kan komma att bli aktuella 
inom området

Verksamhet
Verksamhetsområde 1
Området ligger till strax öster om E6, sträckan Lerbo–
Torp. Inga kända fornlämningar �nns inom området 
( �gur 8 ). Cirka 60 meter öster om området, det vill 
säga öster om E6, ligger ett av Bohusläns större grav-
fält, Herrestad 14, med drygt hundra gravar ( �gur 9 
och 10 ). Gravfältet ligger inom en av kommunens ut-
tagna kulturmiljöer Herrestad-Pärsgården ( Uddevalla 
kommuns kulturmiljövårdprogram 2002 ). Gravfältet 
omges i väst av E6, i norr av verksamhetslokaler och i 
söder av bostadsbebyggelse. Norr om området ligger 
en ensamgrav, Herrestad 357.

Tabell. 5. Kända fornlämningar område 4. Herrestad socken.

Figur 6. Område X. Herrestad socken. Mot nordnordväst. 
Foto Agneta Gustafsson.

Fornlämning Typ av fornlämning Antikvarisk bedömning Fastighet

Herrestad 34 :1 Röse Fast fornlämning Misteröd 1 :19

Herrestad 34 :2 Stensättning Bevakningsobjekt Misteröd 1 :19
Herrestad 370 Boplats Undersökt och borttagen
Herrestad 371 Boplats Undersökt och borttagen
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Figur 7a. Område 4. Herrestad socken. Skala 1 :5 000.
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Figur 7b. Område X. Skala 1 :2 000.
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Figur 8. Verksamhetsområde 1. Herrestad socken. Skala 1 :4 000.
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Enstaka undersökningar har utförts av gravar inom 
Herrestad 14. År 1972 undersöktes bland annat åtta 
gravhögar, vilket resulterade i fynd som keramik, 
häng brynen, kamfragment sländtrissa söljor, broddar, 
spikar, beslag med djurornamentik och fragment av 
spännbuckla. Föremål som ger datering till vendel-
tid – vikinga tid. Vid detta tillfälle undersöktes även 
en yta som tolkats vara en mesolitisk stenåldersboplats 
( Åkerström 1973 ). En arkeologisk utredning utfördes 
1997 längs med lokalväg 142, från Persgården i öst till 
Mossberg i väst. Enbart ett fåtal fynd av �inta påträf-
fades vid vägsträckningens västra del. Inga ytterligare 
antikvariska åtgärder ansågs vara nödvändiga (  Ortman 
1997b ).

Cirka 75 meter söder om området ligger fyra fasta 
fornlämningar, Herrestad 153 :1–4. De består av två 
högar, Herrestad 153 :21–2 och två stensättningar, Her-
restad 153 :3–4. Gravarna ligger på en skogsbeklädd 
bergsplatå, cirka 55 m  ö.h. Herrestad 352 :1–3, är ett 
boplatsområde, som ligger cirka 95 meter sydost om 
verksamhets område 1. Boplatsområdet ligger invid 
gravfältets västra del. Boplatsen undersöktes 1996 i 
samband med anläggande av nya E6. Inom boplatsen 
påträ�ades ett långhus och två grophus från meller-
sta bronsåldern. Ytterligare ett långhus påträ�ades på 
platsen, vilket har tolkats som ett kulthus samtida med 
gravfältet. Herrestad 352 :1.2 är undersöka och borttag-
na men registrerade som övriga kulturhistoriska läm-
ningar. Herrestad 352 :3 kvarstår som fast fornlämning 
( Lindman & Ortman 1997 ). 

Åtgärdsförslag verksamhetsområde 1
Miljön har med stor sannolikhet ingått i ett samman-
hang där gravfältet under järnåldern utgjorde en cen-
tral plats i landskapet. Gravmiljön med dess omgiv-
ningar ger oss en möjlighet att förstå hur landskapet 
utnyttjats under järnåldern. Dessutom ger gravfälten 
med sina gravar en indikation på hur gravformer om-
formats under årens lopp. Gravarna speglar betydelsen 
av traditioner, samt att religiösa föreställningar haft en 
stor betydelse för det samtida samhället. Den nu bort-
tagna och undersökta boplatsen Herrestad 352 :1–3, visar 
att platsen även har haft betydelse under äldre perioder 
i förhistorien. Landskapet runt gravfältet är sargat av 
exploatering. Exploatering inom området skulle inne-
bära, att förståelsen av gravmiljön och dess relation 
till det omgivande landskapet försämras. Exploatering 
i gravfältets närhet ger upphov till en negativ e�ekt på 
gravmiljön samt den omgivande miljön. Det mest för-
delaktiga alternativet är, att verksamhetsområde 1 helt 
utgår. Ett annat alternativ är, att verksamhetsområdets 
utbredning minskas i omfång, till en storlek som sam-
manfaller i väst-östlig riktning med verksamhetsområ-
de 4 i norr och område 7 i söder ( �gur 11 ). Områdets 
placering har diskuterats med Länsstyrelsen. Därmed 
bör inför fortsatt planering ske i samråd med Länssty-
relsen. Om verksamhetsområdet kvarstår eller minskas 
i omfång föreslås, att en arkeologisk utredning utförs. 

Verksamhetsområde 2
Området ligger på en bergshöjd strax sydost om Torp-
krysset och norr om Agneberg. I öster begränsas om-
rådet av be�ntlig industri/verksamhetsområde som 

Figur 9. Skylt Herrestad gravfält. Foto Agneta Gustafsson. Figur 10. Herrestad gravfält. Mot väster.  
Foto Agneta Gustafsson.
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Figur 11. Förslag verksamhetsområde 1. Herrestad socken. Skala 1 :4 000.
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Figur 12. Verksamhetsområde 2. Herrestad socken. Skala 1 :2 000.
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ligger längs med V44. Området utgörs av ett mindre 
skogsklätt bergsparti. Område 2 kommer att förläggas 
till bergspartiets södra del ( �gur 12 ). Inga kända forn-
lämningar �nns inom verksamhetsområde 2. 

Herrestads gravfält ligger cirka 250 söder om verk-
samhetsområdet. 100 meter norr om området ligger en 
fast fornlämning, Herrestad 211 som är ett vägmärke. 
Strax väster därom ligger Herrestad 293 :2, en by- och 
gårdstomt där en arkeologisk förundersökning utfördes 
1993. Fynden var få, endast en bit slagg och några bitar 
av porslin ( FMIS ). Herrestad 293 :2 är idag registrerad 
som en övrig kulturhistorisk lämning. 

Åtgärdsförslag verksamhetsområde 2
Inga kända fornlämningar �nns inom område 2. En 
arkeologisk utredning anses vara motiverad på grund 
av omgivande fornlämningsbild samt utifrån det topo-
gra�ska läget. Söder om området ligger en miljö som, 
tillsammans med Herrestadsgravfältet, sannolikt utgjort 
en centralbygd under järnåldern. Den äldre by- och 
gårdstomten norr om område 2, kan ses som en indi-
kation på att äldre bebyggelse har funnits i närområ-
det. Bergshöjden utgör en del av det järnålderslandskap 
som dominerar denna del av Herrestad. Här är det av 
vikt att påpeka de visuella och pedagogiska värdena av 
landskapet. Bergshöjderna runt Herrestadsgravfältet är 
en värdefull komponent i förståelsen av hur landskapet 
nyttjats under järnåldern. Samråd med Länsstyrelsen 
har skett, och det är tveksamt om området bör exploa-
teras. Därmed bör samråd ske med Länsstyrelsen ifråga 
om verksamhetsområde 2 bör utgå ur planeringen. Om 
planering fortskrider föreslås, att en arkeologisk utred-
ning utförs inledningsvis.

Verksamhetsområde 3
Området ligger norr om V44. Landskapet utgörs främst 
av åkermark med be�ntlig bebyggelse ( �gur 13 ). Inom 
område 3 ligger två övriga kulturhistoriska lämningar, 
Herrestad 177 :1–2, en husgrund samt platsen för en 

by- och gårdstomt ( tabell 6 ). En arkeologisk utred-
ning utfördes 2009 inför etablering av IKEA. Utred-
ningsområdets östra begränsning löpte strax väster om 
Herrestad 177 :1–2, vilket innebär att område 3 inte in-
gick i den arkeologiska utredningen som utfördes 2009 
( Hernek 2010 ). 

Några fornlämningar ligger sydost om område 3. 
Herrestad 272 är en boplats som har skadats på grund 
av schaktarbeten. Boplatsen påträ�ades i samband med 
den arkeologiska utredningen 2009. Herrestad 179 :1–2, 
är ett gravfält och en gravhög. Herrestad 203 utgörs av 
ytterligare en gravhög. Fem schakt har grävts i graven 
och uppstickande hällar indikerar, att graven utgörs 
av en hällkista ( ibid. ). Sydväst om området ligger en 
registrerad fyndplats, Herrestad 356. Här utfördes en 
förundersökning 1990 inför anläggandet av gång- och 
cykelväg. I samband med undersökningen påträ�ades 
fynd av �inta, skörbränd sten samt en malstenslöpare 
av bergart ( Nyqvist 1997 ). Området är registrerat som 
en övrig kulturhistorisk lämning.

Åtgärdsförslag verksamhetsområde 3
Det framfördes i samband med avslutad arkeologisk ut-
redning vid Torp-Grytingen, att om bytomten Herre-
stad 177 :2 kommer att beröras i samband med explo-
atering, bör kompletterande insatser utföras ( Hernek 
2010 ). Område 3 ligger i närheten av två gravhögar, ett 
gravfält och boplatser. Den omgivande fornlämnings-
bilden indikerar, att okända fornlämningar kan �n-
nas inom verksamhetsområdet. Inledningsvis är det 
därmed angeläget, att en arkeologisk utredning utförs 
inom område 3.

Verksamhetsområde 4
Området ligger inom en �ack dalgång som utgörs av 
åkermark, vilken sträcker sig i nordvästlig–sydostlig 
riktning ( �gur 14 ). Vid områdets nordöstra gräns lig-
ger en fast fornlämning som består av en boplats, Her-
restad 255 ( tabell 7 ). Herrestad 255 ligger i en sluttning 

Tabell 6. Kända fornlämningar område 3. Herrestad socken.

Fornlämning Typ av fornlämning Antikvarisk bedömning Fastighet

Herrestad 177 :1 Husgrund
Övrig kulturhistorisk läm-

ning
Torp 1 :23

Herrestad 177 :2 By-och gårdstomt
Övrig kulturhistorisk läm-

ning
Torp 1 :23
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Figur 13 Verksamhetsområde 3. Herrestad socken. Skala 1 :2 000.
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Figur 14. Verksamhetsområde 4. Herrestad socken. Skala 1 :4 000.
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mot söder cirka 45 m ö.h. Boplatsens begränsning är 
oklar men den uppskattas vara 60×10 meter stor. Inom 
 området har avslag, svallad �inta och ett eventuellt verk-
tyg av �inta påträ�ats. En boplats, Herrestad 254 ligger 
cirka 30 meter sydväst om området. Boplatsen ligger 
till stor del inom bebyggelseområde 6.

Åtgärdsförslag verksamhetsområde 4
Det är inte osannolikt att boplatsen Herrestad 255 
sträcker sig in i verksamhetsområde 4. Boplatsens ut-
bredning är inte fastställd. I syfte att undvika kon�ikt 
med fast fornlämning med tillhörande skyddsområde, 
bör områdesgränsen justeras, vilket bör ske i samråd 
med Länsstyrelsen. Om områdesgränsen inte korrigeras 
bör en arkeologisk förundersökning utföras i syfte att 
få kunskap om boplatsens utbredning. Därefter fattar 
Länsstyrelsen beslut om eventuella fortsatta antikvaris-
ka åtgärder. Det är inte osannolikt, att ytterligare bo-
platser kan vara belägna i övergången mellan åkermark 
och berg, eller i skyddade lägen på bergsluttningar. En 
arkeologisk utredning förordas i syfte att klargöra om 
okända lämningar �nns inom verksamhetsområde 4. 
Därefter kan ytterligare antikvariska åtgärder bli aktu-
ella beroende på resultat.

Verksamhetsområde 5
Område 5 ligger i åkermark söder om väg 161 ( �gur 15 ). 
Området ligger anslutning till en be�ntlig fastighet, 
med namnet Ödegården. Inga kända fornlämningar 
är registrerade inom området. 

Åtgärdsförslag verksamhetsområde 5
Inga kända fornlämningar �nns inom området, eller i 
dess direkta närhet. Området tangerar den norra de-
len av bebyggelseområde 6. Till följd därav förordas, 
att områdena sammanförs i samband med en arkeo-
logisk utredning.

Verksamhetsområde 6
Området ligger strax öster om E6, i åkermark och inom 
skogsbeklädd terräng ( �gur 16 ). En övrig kulturhisto-
risk lämning �nns inom området. Den är registrerad 
som en fyndplats/område, Herrestad 365 ( tabell 8 ). På 
platsen har spridda fynd av �inta och keramik påträf-
fats, samt möjliga rester av kulturlager. Lämningen 
är undersökt och borttagen ( Lönn & Lindman 1993 ). 

Åtgärdsförslag verksamhetsområde 6
De fynd som påträ�ats i samband med att Herrestad 
356 undersöktes, visar på att ytterligare lämningar kan 
�nnas inom området. Därmed föreslås, att en arkeolo-
gisk utredning bör utföras. Resultatet från en arkeolo-
gisk utredning utgör underlag för Länsstyrelsen ifråga 
om ytterligare antikvariska åtgärder.

Verksamhetsområde 7
Större delen av området utgörs av grustag och �er talet 
lämningar inom området är idag undersökta och bort-
tagna ( �gur 17, tabell 9 ). Boplatsen Herrestad 36 är en-
ligt uppgift försvunnen på grund av bergtäkt. Herrestad 
283 :1–2 består av en boplats och en by- och gårdstomt. 
Lämningarna ingick i en förundersökning som utfördes 
i början av 2000-talet. Inga spår av den förhistoriska 
boplatsen påträ�ades men sentida byggnadsmaterial 
i form av tegel, glas och syllstenar framkom ( Lundin 
2003 ). Boplatserna Herrestad 284 :1–2 och 185 är un-
dersökta och borttagna ( Särlvik 1970 ). Fyndplatserna 
Herre stad 186 och 286 är fyndplatser som är bortschak-
tade på grund av gruskrossen. Invid områdesgränsen i 
sydväst ligger ett röse, Herrestad 35. Graven ligger på 
en bergsrygg, cirka 25 m ö.h. Den är 22 meter i diame-
ter och 1,4 meter hög. 

Tabell 7. Kända fornlämningar område 4, Herrestad socken.

Tabell 8. Kända fornlämningar verksamhetsområde 6,  
Herrestad socken.

Fornlämning Typ av 

 fornlämning

Antikvarisk 

bedömning

Fastighet

Herrestad 255 Boplats Fast forn-

lämning

Herrestad 

1 :6

Fornlämning Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning

Fastighet

Herrestad 

365

Fyndplats/

område

Övrig kul-

turhistorisk 

lämning. Un-

dersökt o 

borttagen

Herrestad 

1 :27



Arkeologiskt underlag           27

Figur 15. Verksamhetsområde 5. Herrestad socken. Skala 1:2 000.
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Figur 16. Verksamhetsområde 6. Herrestad socken. Skala 1 :3 000.
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Figur 17. Verksamhetsområde 7. Herrestad socken. Skala 1 :6 000.
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Åtgärdsförslag verksamhetsområde 7
Verksamhetsområdet i Fröland är idag till stor del ex-
ploaterat. Några lämningar har blivit bortschaktade på 
grund av grustäkt och enstaka arkeologiska undersök-
ningar har utförts i området. Det är inte sannolikt, att 
ytterligare icke kända lämningar �nns inom området. 
För att undvika kon�ikt med Herrestad 35 och tillhö-
rande fornlämningsområde, bör områdesgränsen i syd-
väst justeras. Förslagsvis så, att den sydvästra gränsen 
följer be�ntlig gräns samt infartsväg. Röset bör ligga 
utanför verksamhetsområde 7. Därutöver bedöms, att 
områdets utbredning inkräktar på fornlämningsom-
rådet tillhörande fornborgen, Herrestad 164. Samråd 
bör ske med Länsstyrelsen ifråga om områdets gräns 
mot sydväst. 

Verksamhetsområde 8
Området ligger norr om Frölandskrossen och begrän-
sas i norr av be�ntlig väg samt i söder av be�ntlig be-
byggelse. Området ligger i åkermark cirka 10–15 m ö.h. 
( �gur 18 ). Inga kända fornlämningar �nns inom verk-
samhetsområde 8. En by- och gårdstomt, Herrestad 275 
och en hög, Herrestad 43, ligger cirka 100 meter syd-
väst om området. By- och gårdstomten är idag till stor 
del bebyggd. Därtill ligger två rösen på en höjd, cirka 
300 meter väster om området.

Åtgärdsförslag verksamhetsområde 8
Mot bakgrund av, att inga kända fornlämningar ligger 
inom eller i direkt närhet av verksamhetsområde 8, är 
sannolikheten liten att icke kända lämningar �nns i 
området. Inga åtgärder föreslås.

Markreserv
Område 24
Område 24 ligger norr om Kurveröd, cirka 60 m ö.h., 
inom åkermark, mellan mindre skogsklädda höjder ( �-
gur 19 ). Inga kända fornlämningar �nns inom området 
eller i närområdet. 

Åtgärdsförslag område 24
En arkeologisk utredning kan vara motiverad utifrån 
områdets topogra�ska läge

Område 25
Området ligger norr om V44 i Herrestads-Hogen. Inom 
den västra delen av området sträcker sig en långsmal 
dalgång i nord-sydlig riktning. I öst åter�nns en mer 
kuperad skogsbeklädd terräng ( �gur 20 a ). Områdets 
västra del berör en kommunal kulturmiljö, Hee ( Kul-
turmiljövårdsprogram, Uddevalla kommun, 2002 ). 

Kulturmiljön ligger inom en smal dalgång som 
sträcker sig i nord-sydlig riktning ( �gur 20 b ). Åkermar-
ken inom dalgången är klassi�cerad som ett regionallt 
odlingslandskap. Före laga skifte låg gårdarna samlade 
i dalens södra del. Idag ligger gårdarna spridda i land-
skapet och det visar tydligt på hur laga skifte splittra-
de byn. Inom område 25 ligger tre fasta fornlämningar 
som utgörs av boplatser, Herrestad 264, 266, 332 och 
en fyndplats, Herrestad 140 ( tabell 10 ). I anslutning till 
områdets södra del �nns spår av Hee gamla gårdstomt 
med tillhörande kvarn, Herrestad 328 och 325. Her-
restad 140 är registrerad som en fyndplats. Här påträf-
fades på 1950-talet en stenyxa med slipad egg. Den ex-
akta platsen för fyndet är inte känd. Herrestad 264 är 
en boplats som ligger i åkermark inom områdets norra 
del. Boplatsen ligger cirka 75 m ö.h. Enstaka avslag och 
kvarts har påträ�ats på platsen. Boplatsens utbredning 

Tabell 9. Kända fornlämningar inom verksamhetsområde 7, Herrestad socken.

Fornlämning Typ av fornlämning Antikvarisk bedömning Fastighet
Herrestad 35 Röse Fast fornlämning Fröland 3 :5
Herrestad 36 Boplats Förstörd Fröland 3 :2
Herrestad 185 Boplats Borttagen Fröland 3 :2
Herrestad 186 Fyndplats Bortschaktad Fröland 3 :4
Herrestad 283 :1 By- och gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning/FU Rävsdal 1 :1
Herrestad 283 :2 Boplats Övrig kulturhistorisk lämning/FU Rävsdal 1 :1
Herrestad 284 :1 Boplats Undersökt och borttagen Rävsdal 1 :1
Herrestad 284 :2 Boplats Undersökt och borttagen Rävsdal 1 :1
Herrestad 286 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning/bortschaktad Rävsdal 3 :2
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Figur 18. Verksamhetsområde 8. Herrestad socken. Skala 1 :3 000.
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Figur 19. Område 24. Herrestad socken. Skala 1:3 000.
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Figur 20 a. Kulturmiljö Hee. Herrestad socken. Skala 1 :25 000.
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Figur 20 b. Markreserv 25. Herrestad socken. Skala 1 :25 000.
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är oklar. Herrestad 266 ligger i områdets sydvästra del, 
vilken ingår i den kommunala kulturmiljön. Boplatsen 
ligger i en sydvästsluttning i åkermark, cirka 40 m ö.h. 
Här har enstaka �intavslag samt en bränd �inta påträf-
fats. Boplatsens utbredning är oklar. Herrestad 332 lig-
ger i områdets nordvästra del, och inom området för 
kulturmiljön, Hee. Boplatsen ligger cirka 40 m ö.h. på 
en sluttning mot öster, delvis i åkermark. Enligt upp-
gift uppges platsens topogra�ska läge utgöra ett bra 
boplatsläge, trots få kända fynd. 

Åtgärdsförslag område 25
Inom område 25 ligger tre fasta fornlämningar samt en 
övrig kulturhistorisk lämning. Områdets västra del be-
rör en kommunal kulturmiljö, Hee. I syfte att undvika 
större ingrepp i kulturmiljön i samband med framtida 
exploatering, bör områdets utbredning i väst för�ytas 
mot öst. En justering av områdets storlek innebär att 
man undviker en negativ e�ekt och påverkan på den 
uttagna kulturmiljön med dess kulturella värden. En 
justering bör utföras i samråd med Länsstyrelsen. Om 
områdets storlek minskas mot öst innebär det även, att 
man undviker framtida markingrepp i två fasta form-
lämningar, Herrestad 266 och 332. Inför framtida ex-
ploatering bör en arkeologisk utredning utföras i syfte, 
att klargöra om icke kända lämningar �nns i området. 
Om Herrestad 266 och 332 berörs, bör man inlednings-
vis utföra en arkeologisk förundersökning. Syftet är 
att klargöra boplatsernas utbredning. Resultat från en 
förundersökning ligger till grund för beslut om ytter-
ligare antikvariska åtgärder kan komma att bli aktuella. 

Område 26
Området ligger cirka 25 m ö.h., i åkermark och omges 
i norr och i söder av skogsklädda bergshöjder. Be�ntlig 

bebyggelse ligger i den södra delen av området. Om-
rådet angränsar i väst mot en kommunal kulturmiljö, 
Utby by ( �gur 21 och 22 ). En fast fornlämning samt två 
övriga kulturhistoriska lämningar ligger inom område 
26 ( tabell 11 ). Strax innanför den norra gränsen är en 
fyndplats registrerad, Herrestad 253. Fyndplatsen lig-
ger söder om ett bergsparti i övergången till åkermark, 
cirka 25 m ö.h. Här har två �intavslag hittats.

I områdets södra del invid fastigheten Heden har 
ett avslag påträ�ats, Herrestad 246. Avslaget kan ha 
nyttjats som en skrapa. Fyndet påträ�ades i åkermark, 
cirka 25 m ö.h. Herrestad 247 är registrerad som en fast 
fornlämning. Fornlämningen utgörs av en boplats som 
ligger cirka 25 m ö.h., i åkermark, mellan en bäck och 
mindre bergshöjd. Fynd i form av tre avslag har hittats 
på platsen. Boplatsen är av okänd utsträckning.

Åtgärdsförslag område 26
Områdets sydöstra gräns berör fornlämningsområdet 
tillhörande Herrestad 247. I syfte att undvika fram-
tida ingrepp i fast fornlämning samt tillhörande forn-
lämningsområde, föreslås att områdets sydöstra–östra 
gräns justeras. Länsstyrelsen fattar beslut om storleken 
avseende fasta fornlämningars skyddsområde. Därmed 
förordas samråd med Länsstyrelsen angående justering. 
Sett utifrån omgivande fornlämningsmiljö, ligger ett 
antal boplatser invid eller strax nedanför bergshöjderna, 
i eller i övergång till åkermark, cirka 25–30 m ö.h. De 
fynd som har påträ�ats inom område 26 samt den om-
givande fornlämningsbilden indikerar, att icke kända 
lämningar kan �nnas i området. Därmed föreslås att 
en arkeologisk utredning bör utföras inom område 26. 

Tabell 10. Kända fornlämningar inom markreserv område 25. 
Herrestad socken.

Tabell 11. Kända fornlämningar markreserv område 26.  
Herrestad socken.

Fornlämning 
Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning
Fastighet

Herrestad 140 Fyndplats
Övr. kult. läm-

ning

Hogen 

1 :4

Herrestad 264 Boplats
Fast fornläm-

ning

Toften 

1 :4

Herrestad 266 Boplats
Fast fornläm-

ning
Hee 1 :4

Herrestad 332 Boplats
Fast fornläm-

ning

Hee 1 :3 

m.fl.

Fornlämning Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning

Fastighet

Herrestad 246 Fyndplats
Övrig kult. 

lämning
Utby 2 :7

Herrestad 247 Boplats
Fast fornläm-

ning
Utby 2 :8

Herrestad 253 Fyndplats
Övrig kult. 

lämning

Torsberg 

2 :2
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Figur 21. Område 26. Herrestad socken. Skala 1 :4 000.
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Figur 22. Kulturmiljö Utby by. Herrestad socken. Skala 1:35 000.
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Uddevalla socken
Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapet omfattas av både kust- och inlandsområ-
den. Uddevalla stad ligger i ett �ackt landskapsparti 
som omges av högre bergshöjder med branta bergsstup 
och med mer skogskädda �acka bergsplatåer. Bäveån 
har sitt utlopp i By�orden och ån delar av staden. Mot 
väst, i Äljeområdet, slingrar sig Bäveån fram i kanjon-
liknande dalgångar. Mellan de skogsklädda berghöj-
derna ligger relativt smala dalgångar med samman-
hängande åker- och ängsytor. Inom Uddevalla socken 
�nns �ertalet uttagna kommunala kulturmiljöer samt 
ett riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset ut-
görs av badortsmiljön vid Gustafsberg. De föreslagna 
områdena för bebyggelse, verksamhet och markreserv, 
berör ingen kommunal eller riksintressant kulturmiljö. 
Runt om Uddevalla på bergshöjderna och -platåerna 
ligger stenåldersboplatser medan yngre lämningar fram-
träder på lägre nivåer i landskapet. Flertalet boplatser 
och fyndplatser ligger på Bodeleberget i söder, på Ka-
sen i norr och i öster i Bleket, Sandbacken och Äsperöd. 
Yngre lämningar som by- och gårdstomter åter�nns 
bland annat i Gräskärr, Ramseröd och Asperöd. Den 
miljö som dominerar är den medeltida staden. Udde-
valla stad omnämns för första gången år 1495. Under 
årens lopp har ett �ertal arkeologiska undersökningar 
utförts i centrum, men det är fortfarande oklart om 
staden ursprungligen låg på nuvarande plats ( se exem-
pelvis Svedberg 2005 ). 

Planerad bebyggelse
Område 7
I den norra delen av området ligger ett bergsparti som 
ansluter till åkermark i söder ( �gur 23 ). Området om-
ges av senare tids lämningar i form av by- gårdstomter, 
en kvarn. Den gård som ligger i anslutning till områ-
det sydöstra del har namnet Ödegården. Inga kända 
fornlämningar �nns inom område 7. 

Åtgärdsförslag område 7
Området utgörs av berg som övergår i åkermark, vilket 
kan utgöra goda topogra�ska lägen för boplatser. Där-
med kan en arkeologisk utredning klargöra om icke 
kända lämningar �nns inom området.

Verksamhet
Verksamhetsområde 9
Område 9 sträcker sig i nord-sydlig riktning, öster om 
väg 172. Området ligger i kuperad skogsbeklädd ter-
räng ( �gur 24 ). Inga kända fornlämningar �nns inom 
området och få fornlämningar ligger i anslutning till 
verksamhetsområde 9.

Åtgärdsförslag område 9
I syfte att klargör om okända lämningar �nns inom 
området, kan en arkeologisk utredning vara aktuell. 

Verksamhetsområde 10
Område 10 ligger öster om område 11 (�gur 25). Ter-
rängen består av svagt kuperad skogsmark. Inga kända 
fornlämningar �nns inom området. Den västra delen 
av områdets utgörs idag av bergtäkt.

Åtgärdsförslag område 10
I syfte att klargöra om okända lämningar �nns inom 
området, kan en arkeologisk utredning komma att bli 
aktuell. 

Verksamhetsområde 11
Område 11 ligger väster om ett industriområde ( �gur 
26 ). Landskapet utgörs i huvudsak av skogsmark. Nor-
ra delen av område 11, invid industriområdet, är näst 
intill helt bortschaktad. I sydväst angränsar området 
till åkermark.

Områdets västra gräns löper längs be�ntlig väg. Vid 
områdesgränsen ligger en fyndplats, Uddevalla 226 ( ta-
bell 12 ). Uddevalla 226 är en fast fornlämning och är 
registrerad som en boplats. Boplasten ligger på plan 
mark i skogsmark. Här har en �intkärna påträ�ats 
( Nordqvist 1986 ). Därutöver �nns inga kända forn-
lämningar inom området. 

Tabell 12. Kända fornlämningar verksamhetsområde 11. 
Uddevalla socken.

Fornlämning Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning

Fastighet

Uddevalla 226 Boplats Fast fornläm-

ning

Nöthult
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Figur 23. Bebyggelseområde 7. Uddevalla socken. Skala 1 :6 000.
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Figur 24. Verksamhetsområde 9. Uddevalla socken. Skala 1 :9 000.
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Figur 25. Verksamhetsområde 10. Uddevalla socken. Skala 1 :6 000.
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Figur 26. Verksamhetsområde 11. Uddevalla socken. Skala 1 :6 000.
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Åtgärdsförslag område 11
En justering förordas av området västra gräns invid bo-
platsen, Uddevalla 226. En justering som syftar till att 
undvika ingrepp i fast fornlämning samt tillhörande 
fornlämningsområde. Därutöver kan en arkeologisk ut-
redning vara motiverad i syfte att klargöra om okända 
fornlämningar finns i området

Verksamhetsområde 12
Området ligger vid Nöthult och utgörs i huvudsak av 
åkermark ( figur 27 ). Inga kända fornlämningar finns 
inom området. Strax söder om området ligger Udde-
valla 276, en boplats som är registrerad som ett bevak-
ningsobjekt. Sju flintföremål har påträffats spridda över 
hela området. I samband med en schaktövervakning 
inom boplatsen sydvästra del framkom en härd och en 
stensamling ( Rolöf 2012 ).

I norr tangerar områdesgränsen till Uddevalla 225, 
en boplats, som är registrerad som en fast fornlämning. 
Fynd har påträffats på platsen i samband med en spe-
cialinventering inför industriexploatering. Boplatsen 
ligger på en avsats 60 m ö.h. Det påpekas att bra bo-
platslägen kan finnas i närområdet ( Nordqvist 1986 ). 

Åtgärdsförslag område 12
För att undvika framtida ingrepp i Uddevalla 225 med 
tillhörande fornlämningsområde, bör den norra be-
gränsningen justeras i samråd med Länsstyrelsen. Sett 
utifrån de fynd och anläggningar som påträffats i när-
området bör en arkeologisk utredning utföras, i syfte 
att klargöra om okända lämningar finns inom området.

Verksamhetsområde 13
Området ligger sydväst om Nöthult, i en skogsbeklädd 
kuperad terräng med bergsavsatser ( figur 28 ). Inom 
området finns inga kända fornlämningar. Nordost om 
område 13 ligger Uddevalla 76 :1–4, 76 :1–2, by- och 
gårdstomter med husgrund samt ett lösfynd av flint-
skrapa och yxa. Söder om området ligger tre boplatser 
Uddevalla 70, 228 och 229. Väster om området ligger 
Uddevalla 235, ytterligare en boplats på cirka 50 m ö.h. 
Fynd av slagen flinta har påträffats inom boplatsom-
rådet ( Nordqvist 1986 ).

Åtgärdsförslag område 13
Inom bergspartiet kan gynsamma lägen för boplatser 
finnas och det kan inte uteslutas, att okända fornläm-
ningar kan finnas inom verksamhetsområde 13. Där-
med föreslås, att en arkeologisk utredning utförs inom 
området. 

Verksamhetsområde 14
Område 14 ligger norr om järnväg och E6, samt sydost 
om skjutbanan vid Dalhem. Området utgörs av skogs-
beklädda bergshöjder ( figur 29 ). Inga kända fornläm-
ningar finns inom området. I närområdet ligger ensta-
ka boplatser, fyndplatser samt yngre lämningar, som 
Uddevalla 240. Uddevalla 240 är en by- och gårds tomt 
med äldsta skriftliga belägg är från 1610.

Åtgärdsförslag område 14
Trots fåtaliga lämningar i närområdet samt avsaknad 
av kända fornlämningar inom verksamhetsområde 14, 
kan en arkeologisk utredning vara motiverad. På grund 
av den närliggande by- och gårdstomten kan historiska 
lämningar finnas i området. Okända fornlämningar kan 
finnas i topografiskt gynnsamma lägen.

Verksamhetsområde 15
Området ligger söder om järnväg och E6. Inga kända 
fornlämningar finns inom området och dess norra del 
är bebyggd ( figur 30 ). Få lämningar ligger i närområ-
det. Det kan nämnas att en by- och gårdstomt, Udde-
valla 286 :1–2, har legat nordost om området. Lämning-
arna är idag borta på grund av vägbygge. Enligt äldre 
uppgift har en boplats legat cirka 50 meter väster om 
områdets södra del, Uddevalla 32. Boplatsen har inte 
återfunnits i senare tid.

Åtgärdsförslag område 15
Inga kända fornlämningar finns inom området och få 
lämningar ligger i närområdet. Delar av området är idag 
redan bebyggt. Mot bakgrund av detta är det inte mo-
tiverat med ytterligare arkeologiska åtgärder.  
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Figur 27. Verksamhetsområde 12. Uddevalla socken. Skala 1 :5 000.
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Figur 28. Verksamhetsområde 13. Uddevalla socken. Skala 1 :5 000.
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Figur 29. Verksamhetsområde 14. Uddevalla socken. Skala 1 :2 000.
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Figur 30. Verksamhetsområde 15. Uddevalla socken. Skala 1 :3 000.
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Verksamhetsområde 16
Område 16 ligger öster om Glimminge motorstadion 
och en grustäkt. Området är kuperat med skogsklädda 
bergspartier med Stavstens mosse som begränsar om-
rådet i söder ( �gur 31 ). 

Områdets nordligaste begränsning berör Uddevalla 
213, en by- och gårdstomt. Lämningen är registrerad 
som ett bevakningsobjekt ( tabell 13 ). Enlig 1849 års 
karta har en gårdstomt legat på platsen. Därutöver 
�nns inga kända fornlämningar inom området. Det kan 
nämnas att ytterligare en by- och gårdstomt, Uddevalla 
213, ligger strax väster om området, invid motorbanan.

Åtgärdsförslag område 16
I syfte att undvika ingrepp i Uddevalla 213 bör områ-
dets utbredning mot norr justeras. En arkeologisk/kul-
turhistorisk utredning samt inventering av landskapet 
kan vara av betydelse i syfte, att få kunskap om går-
darnas belägenhet samt nyttjande av landskapet under 
historisk tid. 

Verksamhetsområde 17
Området utgörs till större del av ett skogsbevuxet bergs-
parti. Området ligger invid den norra sidan av gamla E6 
vid Kullen/Sigelhult, norr om Bratterödsmotet ( �gur 
32 ). Området tangerar två lämningar, Uddevalla 203 :1 
och 206 ( tabell 14 ). 

Uddevalla 203 :1–2 är en by- och gårdstomt som lig-
ger på Stora Bratteröds ägor. Lämningen är registrerad 
som ett bevakningsobjekt. Uddevalla 203 :2 är tills stor 
del ödelagd av väg. Gårdstomten är enligt 1805 års karta 
cirka 120×75 meter stor och är idag delvis bebyggd. I 
områdets nordöstra del ligger en boplats, Uddevalla 206, 
som är registrerad som en fast fornlämning. Boplatsen 
ligger i en sydsluttning, cirka 85 m ö.h. Enligt uppgift 
har �inta påträ�ats i området, platsen har registrerats 
utifrån det topogra�ska läget, som är ett lämpligt bo-
platsläge. Därutöver har gården Kullen, med äldsta be-
lägg från 1665 legat i området

Åtgärdsförslag område 17

I syfte att undvika ytterligare intrång inom by- och 
gårdstomten, Uddevalla 203 :1, bör verksamhetsområdet 
gräns minskas mot nordost. En justering föreslås även i 
öster. Områdets östra del bör �yttas i syfte att undvika 
intrång inom fast fornlämning med till hörande forn-
lämningsområde. Samråd bör därmed ske med Läns-
styrelsen. Därutöver rekommenderas, att en arkeologisk 
utredning utförs inför exploatering i syfte att klargöra 
om okända lämningar kan �nnas i området. 

Markreserv
Område 27
Området ligger nordväst om och i anslutning verk-
samhetsområde 17. Området sträcker sig från Sigelhult 
i söder mot Lindås i norr. Området utgörs av skogs-
klädd kuperad terräng ( �gur 33 ). Inom området �nns 
två fasta fornlämningar och en övrig kulturhistorisk 
lämning ( tabell 15 ).

Uddevalla 37 är registrerad som en övrig kulturhisto-
risk lämning och är en fyndplats för en båtyxa. Udde-
valla 100 är en fast fornlämning bestående av en boplats. 
Boplatsen ligger på en sandig platå, i åkermark mellan 
berg och en ravin. Boplatsen ligger dock relativt högt 
i terrängen, cirka 80 m ö.h. I början av 1900-talet har 
fynd av �inta hittats i området. Det topogra�ska läget 
är, enligt uppgift, ett lämpligt boplatsläge. Uddevalla 
206, är en boplats, vilken nämnts ovan, i samband med 
verksamhetsområde 16. 

Åtgärdsförslag område 27
I syfte att undvika kon�ikt med fasta fornlämning-
ar bör områdesgränsen i nordost justeras. Den bör 
minskas i sådan utsträckning, att varken Uddevalla 
100 eller 206 med tillhörande fornlämningsområde 
berörs av framtida exploatering. En justering före-
slås även av områdesgränsen invid Uddevalla 37. Den 

Tabell 13. Kända fornlämningar verksamhetsområde 16, 
Uddevalla socken.

Tabell 14. Kända fornlämningar verksamhetsområde 17, 
Uddevalla socken.

Fornlämning Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning

Fastighet

Uddevalla 213 By- och 

gårdstomt

Bevaknings-

objekt

Glimmingen 

1 :2

Fornlämning 
Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning
Fastighet

Uddevalla 

203 :1–2

By- och gårds-

tomt

Bevaknings-

objekt

Bratteröd 

8 :3 m.fl

Uddevalla 206 Boplats
Fast fornläm-

ning
Kullen 1 :8
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Figur 31. Verksamhetsområde 16. Uddevalla socken. Skala 1 :8 000.
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Figur 32. Verksamhetsområde 17. Uddevalla socken. Skala 1 :12 000.
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Figur 33. Markreserv område 27. Uddevalla socken. Skala 1: 10 000.
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 sydvästra  begränsningen bör ändras, så att fyndplat-
sen lämnas utan för område 27. Sett utifrån den kända 
fornlämnings bilden kan inför fortsatt planering en ar-
keologisk utredning vara motiverad. 

Område 28
Område 28 utgörs av mindre bergspartier i norr och 
äldre åkermark i söder. Området berör en fast fornläm-
ning, Uddevalla 8, som ligger 40 m ö.h. ( �gur 34 och 
tabell 16 ). Boplatsen ligger mellan bergsklackar i äldre 
åkermarken. Platsen upptäcktes år 1960 då man fun-
nit fynd bestående av två kärnyxor, två pilspetsar, åtta 
knivar av �inta och en �intskrapa. I senare tid har fynd 
påträ�ats i ett skogsparti inom boplatsens nordöstra del. 
Fynden utgjordes av slagen �inta och möjligen bränd 
lera. Boplatsen är av okänd utbredning.

Åtgärdsförslag område 28
En fast fornlämning Uddevalla 8, en boplats med okänd 
utsträckning ligger inom områdets sydöstra del. För att 
undvika ingrepp i fast fornlämning föreslås, att områ-
dets gräns för�yttas mot nordväst, i syfte att undvika 
framtida ingrepp i fast fornlämning. Om detta inte är 
möjligt kan en arkeologisk förundersökning komma 
att bli aktuell inför exploatering. 

Forshälla socken
Landskapsbild och kulturmiljö
Området vid Sund ligger på en udde vid södra stran-
den av By�orden. Landskapet utgörs av en kuperad ter-
räng med dalgångar med slättområden. Området vid 
Sund är uttaget som en kommunal kulturmiljö ( Kul-
turmiljöprogram, Uddevalla kommun 2002 ). Delar av 
området har utgjort utmark till Stora Sund Här ligger 
torplämningar, husgrunder och små röjningsrösen. De 
kulturhistoriska lämningarna visar på hur landskapet 
nyttjats under historisk tid. Det äldsta skriftliga beläg-
get för Stora Sund härrör från slutet av 1300-talet Sto-
ra Sunds by låg på krönet av �ack ås, invid By�ordens 
södra strand. Byn övergavs på 1970-talet. En arkeologisk 
undersökning utfördes vid Stora Sund i samband med 
nya E6, och det visade sig, att platsen varit bebodd sedan 
bronsåldern fram till år 1750 ( Lindman 1998 ). Planerad 
bebyggelse inom Forshälla socken ligger i anslutning 
till ovan nämnda kulturmiljö och verksamhetsområde 
18 ligger inom kulturmiljön ( �gur 35 )

Området runt Sund är rikt på fornlämningar och ett 
�ertal arkeologiska undersökningar har utförts i sam-
band med exploatering. Här �nns fornlämningar som 
består av gravfält, enstaka gravar och boplatser. Inför 
anläggande av bron över Sunningesund och etable-
ring av nya E6, utfördes ett antal arkeologiska under-
sökningar i området av fornlämningar, som berördes 
av exploateringen ( se exempelvis Ottander & Ortman 
1998 ). Inom område 1–3, planerad bebyggelse, har ar-
keologiska undersökningar utförts inom delar av om-
rådet. ( se exempelvis Hernek 2006, Falkenström 2007 
och Strei�ert 2012  ). 

Planerad bebyggelse
Område 29
Området ligger norr samt söder om be�ntlig väg, i be-
tes- och åkermark ( �gur 36 ). Inom område 29 ligger 
två fasta fornlämningar, Forshälla 190 och 212 ( tabell 
17 ). I den norra delen av området ligger Forshälla 190, 
en boplats. Boplatsen ligger på en nordostlig sluttning 
i åkermark, cirka 65 m ö.h. Här har �intavslag och en 
kärna av �inta påträ�ats och eldpåverkad/skärvig sten 
har observerats i åkern. Boplatsens utbredning är inte 
fastställd. Inom boplatsens västra del �nns en husgrund 
med spisröse som tillhört torpet Gatorna.  I området 
söder om vägen, vid Buslätt, ligger en fast fornläm-
ning, Forshälla 212. Forshälla 212 är en boplats belägen 

Tabell 15. Kända fornlämningar område markreserv 27, 
Uddevalla socken.

Tabell. 16 Kända fornlämningar område 28 markreserv, 
Uddevalla socken.

Fornlämning 
Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning
Fastighet

Uddevalla 37 Fyndplats
Övrig. kult. 

lämning
Sigelhult 

Uddevalla 100     Boplats
Fast fornläm-

ning

Sigelhult 

1 :6

Uddevalla 206 Boplats
Fast fornläm-

ning
Kullen 1 :8

Fornlämning Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning

Fastighet

Uddevalla 8 Boplats Fast fornläm-

ning

Kaselyck-

an 1
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Figur 34. Markreserv område 27. Uddevalla socken. Skala 1:2 000.
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Figur 35. Kulturmiljö Sund. Forshälla socken. Skala 1:10 000.
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invid gården Nytorp. Boplasten ligger strax nedanför 
berg, i övergången till åkermark, på en höjd på cirka 
75 m ö.h. Här har enstaka bitar slagen �inta påträ�ats 
och en möjlig kärna av �inta. Boplatsens begränsning 
är inte klarlagd.

Åtgärdsförslag område 29
Området norr om vägen, föreslås i första hand justeras 
i omfång, i syfte att undvika kon�ikt med fast forn-
lämning, Forshälla 190 inklusive fornlämningsområde. 
Alternativet är, att en arkeologisk förundersökning bör 
utföras inför planerad exploatering. Boplatsens storlek 
bör inledningsvis klargöras. Åtgärden som nämnts ovan 
avser även Forshälla 212, belägen i området söder om 
be�ntlig väg. Beslut om fornlämningsområdenas stor-
lek beslutas av Länsstyrelsen. Därmed bör samråd ske 
med Länsstyrelsen i samband med justeringar av om-
rådesgränser. Topogra�n samt de kända lämningarna 
indikerar att ytterligare okända lämningar av förhisto-
risk och historisk karaktär kan �nnas inom de två om-
rådena. Mot bakgrund av ovan bedöms att en arkeolo-
gisk utredning bör utföras inledningsvis, både norr och 
söder om vägen. Syftet är att klargöra om icke kända 
lämningar �nns inom de två områdena. 

Verksamhet
Verksamhetsområde 18
Området delas i norr av väg, Grohed-Ammenäs. Söder 
om vägen ligger bebyggelse, bland annat Sunds Herr-
gård. Delar av området är skogsbeklätt med inslag av 
åker och betesmarkOmrådet ( �gur 37 ). Inom området 
ligger Forshälla 27 :1–2 en boplats, registrerad som en 
fast fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning ( ta-
bell 18 ). Boplatsen ligger norr om vägen Grohed-Am-
menäs på en moränrygg, cirka 40 m ö.h. Forshälla 27 :2, 
belägen norr om väg är undersökt. Enbart ett fåtal fynd 
av �inta framkom. Efter avslutat resultat ansågs att inga 
ytterligare antikvariska åtgärder var aktuella. Forshälla 

27 :2 är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning. 
Den södra delen av boplatsen, Forshälla 27 :1, som är be-
lägen söder om vägen Grohed-Ammenäs, kvarstår som 
fast fornlämning. Forshälla 360 är undersökt och bort-
tagen i samband med en arkeologisk slutundersökning 
som utfördes 1997. Vid detta tillfälle påträ�ades bland 
annat kokgropar, stolphål, fynd av �inta och keramik 
( Ottander & Ortman 1998 ).

Åtgärdsförslag område 18
Området är idag delvis bebyggt, men de obebyggda 
ytorna ligger främst i betes- och åkermark. Inom om-
rådet �nns en fast fornlämning och två kulturhistoriska 
lämningar registrerade. Forshälla 27 är tudelad av be-
�ntlig väg. Den norra delen av fornlämningen, Fors-
hälla 27 :2, är undersökt och borttagen. Forshälla 27 :2 är 
registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning ( FMIS ). 
Den södra delen av lämningen, Forshälla 27 :1, är re-
gistrerad som fast fornlämning. I syfte, att undvika att 
Forshälla 27 :1 berörs av fortsatt planarbete föreslås, att 
en justering av områdets norra gräns görs. Alternativt 
kan en arkeologisk förundersökning komma att bli ak-
tuell inför exploatering, i syfte att avgränsa boplatsen. 
För att ta bort en fornlämning krävs en arkeologisk slut-
undersökning. Därutöver föreslår Bohusläns musem, 
att en arkeologisk utredning utförs av de ytor som idag 
är obebyggda. Omgivande fornlämningsbild indikerar 
att det kan �nnas ytterligare fornlämningar i området. 

Sammanfattning och åtgärdsförslag
Inom eller i anslutning till �ertalet av de föreslagna 
områden ligger fasta fornlämningar och/eller kulturhis-
toriska lämningar. Vissa områden berör mer känsliga 

Tabell 17. Kända fornlämningar inom bebyggelseområde 29, 
Forshälla socken.

Tabell 18. Kända fornlämningar verksamhetsområde 18. Fors-
hälla socken.

Fornlämning 
Typ av  

fornlämning

Antikvarisk 

bedömning
Fastighet

Forshälla 190 Boplats
Fast fornläm-

ning
Sund 2 :1

Forshälla 212 Boplats
Fast fornläm-

ning
Hova 3 :7 Fornlämning 

Typ av  

fornläm-

ning

Antikvarisk  

bedömning
Fastighet

Forshälla 27 :1 Boplats
Fast fornläm-

ning

Sund 1 :8, 

2 :2

Forshälla 27 :2 Boplats
Övrig. kult. läm-

ning

Sund 1 :8, 

2 :2

Forshälla 360 Boplats

Övrig kult. Läm-

ning.

Undersökt/

borttagen

Sund 2 :1
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Figur 36. Bebyggelseområde 29. Forshälla socken. Skala 1:3 000.

N y torp

D ammen

B u slä tt

L y c k h em

G atorn a

R osen lu n d

S u n dsh ag en

P ettersb org

K ä llareb råten

B U S L Ä T T

B U S L Ä T T

F orsh ä lla 190:1

F orsh ä lla 212:1

F orsh ä lla 213:1

F orsh ä lla 309:1

§

0 100 20050 Meter

Teckenförklaring
B eb y g g elseområde

U ddev alla 308

F orsh ä lla 373



Arkeologiskt underlag           57

Figur 37.Verksamhetsområde 18. Forshälla socken. Skala 1 :3 000.
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landskapsutsnitt än andra. Ett exempel är miljön runt 
Herrestad gravfält. Lämpligheten för planerad verksam-
het och bebyggelse i närhet till Herrestad gravfält bör 
ske i samråd med Länsstyrelsen. 

Inom ett flertal områden bedöms inledningsvis att 
arkeologiska utredningar bör utföras, i form av arkiv-
studier och aktivt i fält. Syftet är, att klargöra om yt-
terligare lämningar kan finnas inom dessa områden. 
Inom vissa områden finns också kända lämningar re-
presenterade. Inledningsvis bör man överväga, att de 
undantas exploatering. Om detta inte är möjligt kan 

antikvariska åtgärder komma att bli aktuella i form av  
arkeologiska förundersökningar. Resultatet från en för-
undersökning kan leda till, att arkeologiska slutunder-
sökningar kan bli aktuella. Tillstånd från länsstyrelsen 
krävs för ingrepp i fast fornlämning.

Bohusläns museum anser, att samråd ska ske med 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i fråga om att undvika 
ingrepp i fasta fornlämningar samt tillhörande fornläm-
ningsområden. Samråd bör även ske med Länsstyrelsen, 
angående de områden som berör eller ligger i anslut-
ning till kommunens uttagna kulturmiljöer.
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Utredningsområde  
för småbåtshamnar
Metod och källmaterial
Studien omfattar en genomgång av tillgängligt källma-
terial i form av stadsmonografier, arkeologiska rapporter, 
historiska kartor och sjökort samt diverse arkiv. Käl-
lorna presenteras tematiskt nedan. Litteraturen består 
främst av sentida svenska studier och omfattar således 
inte urkunder i annat än som referat. Av kartor och sjö-
kort har endast de som är webbpublicerade studerats.

FMIS – Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinformationssystem  
över kulturhistoriska lämningar 
Studien omfattar ett registerutdrag från hela Byfjordens 
vattenområde, samt landområden i anslutning till ut-
redningsområdena. Även Riksantikvarieämbetets riks-
intressen för kulturmiljö har beaktats.

Skandinaviskt vrakarkiv
Studien omfattar ett registerutdrag från hela Byfjordens 
vattenområde. Skandinaviskt vrakarkiv är ett privat ar-
kiv som utmärker sig för att vara det bästa för svenska 
västkusten. 

Historiska kartor och sjökort
De kartregister som har använts är Lantmäteriet, 
Svenskt sjöarkiv, Riksarkivet och Krigsarkivet i  Sverige ; 
Det Kongelige bibliotek och Rigsarkivet respektive 
Statens arkiver i Danmark samt Statens Kartverk Sjø i 
Norge. Enbart webbpublicerat material har undersökts. 
Bohusläns museum har dessutom ett eget digitalt kart-
bibliotek, samt ett mindre antal kopior på historiska 
kartor i arkivet. 

Flygfoton
Satellitbilder i Google maps har använts för att se om 
man från ovan kan upptäcka lämningar eller avvikelser 
inom grunda vattenområden. 

Hembygdsföreningar
Hembygdsföreningarna i Forshälla och Herrestad sock-
nar har tillfrågats om de har kännedom om icke regist-

rerade lämningar eller övriga uppgifter om de berörda 
utredningsområdena. 

Litteratur
Utöver diverse litteratur om ort och platsnamn har Ort-
namnsregister för Göteborgs och Bohuslän studerats 
( Lindstam 1966 ). Uddevalla stads tillkomst och utveck-
ling behandlas utförligt av främst Kristiansson ( 1951 ), 
Hörman ( 1926 ), Hasselmo ( 1980 ) och Brycker ( 1978 ). 

Fältbesiktningar
Flera av utredningsområdena är inspekterade från båt. 
Dykbesiktningar har ej företagits.

Resultat av arkiv- och litteraturstudier 
Uddevalla växer fram
Det finns sedan gammalt två olika hypoteser om var 
staden Uddevalla växte fram. En av dem är att staden 
uppstod ur en marknadsplats vid Kasenabben, väster 
om den befintliga staden, för att sedan flyttas över till 
Bäveåns mynningsområde ( Hörman 1926,  Kristiansson 
1951 :86ff ). En annan hypotes är att staden redan från 
början etablerades vid Bäveåns mynning ( Brycker 
1978 :41ff, Hasselmo 1980 :30f ). De senare menar att 
marknadsplatsen vid Kasenabben troligtvis var verk-
sam parallellt med staden vid Bäveån.

Ytterligare en del i stadens skapelsebeskrivning är 
Kopparberg, en liten bergshöjd belägen inom ett sedan 
gammalt utfyllt område nära Kasenabben. På bergets 
topp finns en förhistorisk grav i form av en rund sten-
sättning ( Uddevalla 201 :1 ). Naturnamn, med förleden 
koppar- kan tolkas ha ett ursprung i uttrycket Kaupari 
eller Kaupfari, vilket antyder att det är en plats som ska 
förknippas med köpmän ( Kristiansson 1951 :82 f ). Detta 
skulle då vara ytterligare ett argument för en medeltida 
marknadsplats vid Kasenabben.

Det första skriftliga belägget för Bäve ( Befja ) syf-
tar på ån, medan de följande omnämnandena kan 
avse antingen ån, byn och/eller socknen. Ordet kom-
mer från det fornsvenska bava som betyder darra eller 
bäva, vilket anses beskriva åns många forsar och fall. 
De första noteringarna om verksamheter vid Bäveån 
relaterar till år 1161 men är nedtecknade först under 
1300- och 1400-talet ( Lindstam, 1966 :1ff ). Bland an-
nat omnämner de isländska sagorna att flera slag ska 
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ha  utkämpats runtom Bäveån ( Kristiansson 1951 :44f ). 
Stadens äldsta kyrka omnämns för första gången år 1388 
men påtalas redan då vara gammal. Uddevallahistori-
kern  Kristiansson sätter kyrkan i samband med kulten 
kring S :t  Michael som kulminerade under 1100-talet 
och till vilken kyrkan var helgad ( ibid. :51f ).

Staden fick sina privilegier bekräftade år 1498 av kung 
Hans som då regerade över Danmark, Sverige, Norge 
och Finland. Bekräftelsen följer ett ålderdomligt for-
mulär och en slags standard för hur denna typ av pri-
vilegier utformades ( Kristiansson 1951 :71 ff ). Tack vare 
detta kan man, även om Uddevallas brev är skadat och 
en del av texten saknas, göra sig en uppfattning om 
hela innebörden. Bland annat specificeras vilka varor 
som får föras in och ut ur staden, och vilka som har 
tillstånd att bedriva handel.

Kristiansson återger ett uttalande från år 1755, av 
den svenske biskopen Johan Browallius, som säger att 
staden är 800 år gammal, att den alltid legat på sam-
ma ställe och att innevånarna hittar gamla gator och 
mängder av pålar när man gräver källare (   Kristiansson, 
1951 :66 ). Om man tillmäter denna information någon 
betydelse kan man dra slutsatsen dels att den äldre 
stadsbebyggelsen sannolikt delvis var byggd på rust-
bäddar av nedslagna pålar, och dels att lämningar efter 
äldre bebyggelse blev förstörda i samband med nybygg-
nation under tidig modern tid.

Uddevalla som sjöfartsstad
I de äldre skriftliga omnämnandena av Uddevalla omta-
las skeppsbyggeri på orten. Det anges att det år 1205 eller 
1206 byggdes två skepp vid Befja ( Kristiansson 1951 :47, 
Hörman 1926 :12 ). Från år 1557 finns en notering om att 
kungen befallde att ett 80 lästers skepp skulle byggas 
av Uddevallas borgare och utrustas med 80 man ( Kris-
tiansson 1951 :115 ). År 1673 anges flera fartyg ha blivit 
byggda i Uddevalla. Under 1700-talet omnämns fyra 
olika varv : Brattås, Sörvik, Gustavsberg och på Badö. 
Byggnation och underhåll av träfartyg fortlever under 
1800-talet och en bit in i 1900-talet ( Karlsson 1968 :30 ). 

1945 börjar en ny varvsepok när Uddevallavarvet 
grundas. Timmer användes inte bara till lokalt skepps-
byggeri utan var dessutom en viktig produkt för avsa-
lu. Trävaruexporten var en betydande inkomstkälla för 
stadens borgare och skogsägare i trakten, och skogarna 
riskerade därav periodvis ödeläggelse. Efter en viss stag-
nation i samband med digerdöden under senare hälften 

av 1300-talet, tog utskeppningen av timmer återigen 
fart under 1500-talet ( Kristiansson 1951 :56 ). Eftersom 
Bäveån, Örekilsälven och anslutande vattendrag rym-
de ett flertal vattendrivna sågar blev Uddevalla något 
av ett centrum i Bohuslän för trävaruexport av sågat 
virke. Tullhandlingar från första hälften av 1600-talet 
anger till exempel att antalet utgående fartyg årligen 
uppgick till cirka 200 stycken. Lasterna dominerades 
av de gängse stapelvarorna, trävaror och livsmedel 
(  Holmberg 1963 :175ff. ) 

Borgarna i staden gjorde sitt bästa för att hindra all-
mogen runt Byfjorden att skeppa ut alltför stora voly-
mer trävaror genom lagstadgade begränsningar ( Kristi-
ansson 1951 :114 ). Här, liksom på andra ställen, försökte 
man även reglera försäljningen av ektimmer. Bland an-
nat beslutades att ek endast fick säljas till kronan med 
motiveringen att säkerställa tillgång till bra virke för 
örlogsflottan samt till kungliga och adliga byggnationer 
( Kristiansson 1951 :115 ). I stadens privilegiebrev från år 
1498 regleras bland annat in- och utskeppningsfriheten 
och villkoren för främmande handelsmän. Enligt gam-
mal rätt hade Uddevallaborna frihet att skeppa varor ut 
och in till staden och man ville försäkra sig om denna 
frihet i privilegiet. Dock skulle kungens ämbetsman un-
derrättas om införda varor eftersom kronan alltid hade 
förköpsrätt. Främmande handelsmän hade endast lov 
att handla i parti, hela stycken eller läster, och därmed 
inte bedriva detaljhandel. Dessutom var de förbjudna 
att fara ut på landet och erbjuda sina varor och de hade 
inte förköpsrätt framför stadsborna. Privilegiebrevet sti-
pulerar även vilka varutyper som var godkända för för-
säljning. Däribland finns lärft, vax, olika kryddor och 
spannmål. I vilken utsträckning detta efterlevdes kan 
dock diskuteras ( Kristiansson 1951 :74 ). 

Bäveån har haft en stor betydelse för stadens utveck-
ling, främst genom att vara en transportlänk mellan in-
land och hav. Prästen Johan Ödman skriver år 1749 att 
köpmännen kan skeppa ut »Spiror, Biälckar och Bräder« 
och föra in andra varor från »salta Hafvet« på mindre 
båtar och pråmar direkt till torget som låg alldeles vid 
ån ( Ödman 1983 :114 ). Vid denna tid hade staden yt-
terligare en last- och lossningsplats vid Saltkällan i Foss 
socken där de större fartygen hade lättare att lägga till 
( ibid. ). Saltkällan, eller Sanden som den även kallades, 
ligger drygt 1,5 mil nordväst om Uddevalla, längst in i 
Gullmarsfjorden. Från och med år 1667 hade Uddevalla 
laglig rätt att utnyttja den som lastageplats. I början 
av 1800-talet när Uddevalla brann ner hade denna las-
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tageplats så stor betydelse att många ansåg att staden 
borde �ytta och istället byggas upp vid detta för handel 
utmärkta ställe ( Nilsson, 1973 :66�, Karlsson 1968 :36 ). 

I början av 1600-talet idkades utrikeshandel framför 
allt med Tyskland och Danmark. Avsaluprodukterna 
bestod främst av �sk, järn, timmer och bräder. Skutor-
na var medvetet små för att underlätta navigation ge-
nom den smala och grunda passagen vid Sunninge sund, 
mynningen till By�orden. Av denna anledning var sku-
tor hemmahörande i Uddevalla sällan större än �orton 
läster ( Kristiansson 1951 :157 f ). Större skepp som inte 
kunde gå upp i Bäveån lade istället till vid Skeppshol-
men utanför staden. Att vattenområdet vid Skeppshol-
men nyttjades som redd är skriftligt belagt från 1500-ta-
lets slut och fram till åtminstone mitten av 1700-talet 
( Hörman 1926 :13 ). En illustration av staden från slu-
tet av 1600-talet �nns med i Erik  Dahlbergs praktverk 
Suecia Antiqua et Hodierna ( Dahlbergh 1935 :293 ). Bil-
den visar en vy över staden och dess omgivningar. Ute 
i By�orden ligger de större fartygen för ankar, förmod-
ligen vid Skeppsholmen, medan mindre båtar rors ut 
från staden vid Bäveåns mynning ( �gur 38 ). En liten 
enmastad skuta ligger förtöjd i ån mitt emot tullhuset. 

Från mitten av 1800-talet och framöver �nns en 
mängd foton som berättar om Uddevalla som sjöfarts-
stad ( �gur 39–41  ). Under denna period byggs hamnar-
na ut. Bland annat anläggs Skeppsholmspiren, vilket 
medförde utfyllnad ut mot Skeppsholmen. Bäveåns 

mynningsområde börjar successivt muddras med bör-
jan på 1840-talet, varefter det åter var möjligt för stora 
fartyg att lägga till vid stadens kajer ( Rehnberg 1986 :26 ).

By�orden
Genom arkeologiska undersökningar vet man att det 
har förekommit mänsklig aktivitet runt By�orden un-
der de senaste 10 000 åren ( Falkenström 2007 : 5 ). Fle-
ra av de aktuella marina utredningsområdena ansluter 
till lämningar som tidsmässigt spänner om stenålders-
boplatser fram till 1800-talets torplämningar. Under 
1500-talet byggdes fartyg inte bara inne i Uddevalla 
utan även av befolkningen bosatta runt �orden. De 
sades vara lika goda skeppsbyggare som seglare, och 
som nämnts ovan var de djupt engagerade i trävaruse-
glationen. Enligt vad som är känt fanns det ingen regel-
rätt permanent varvsverksamhet utan fartygen byggdes 
på stränder där det ansågs vara lämpligt ( Kristiansson 
1951 : 115 ). Spår från seglationen i By�orden står bland 
annat att �nna i ortnamnen. Förleden Ring- förekom-
mer i Ringburen, Ringskär och Ringen vilket kan förkla-
ras med förtöjningsplatser med bergfasta ringar. Andra 
förekommande namn i By�orden med tydlig maritim 
koppling är Skeppsholmen och Skutevik. Den senare 
var stadens redd för större fartyg, medan Skutevik lig-
ger vid Mollö utanför Sunningesund ( Lindstam 1966, 
Palm 1978, Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 11, 

Figur 38. Erik Dahlbergs kopparstick av Uddevalla från sent 1600-tal. Källa Dahlbergh 1935.
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Ortnamnen i Inlands Fräkne härad 1951 ). För övrigt 
kan man även notera en skriftlig uppgift från 1600-ta-
let, där borgarna i Uddevalla benämner Kärraåns myn-
ningsområde, strax väster om Kärranäs, som sitt fria 

ladested ( Kristiansson 1951 : 156 ). Med detta menas en 
lastageplats, en förtöjningsplats där fartyg kunde lasta 
och lossa sin last. Vad som menas med fri är däremot 
inte klarlagt men refererar möjligen till kamerala villkor.

Figur 39. Segelfartyg längs stadens kajer. Bilden är tagen om-
kring år 1870. Fotograf okänd. Källa Bohusläns museum, 
umfa 53263 :6222.

Figur 40. Segelfartyg förtöjda i Bäveåns mynning. Bilden är tagen omkring år 1870. Fotograf okänd. Källa Bohusläns museum, 
umfa 53263 :6223.

Figur 41. Vy från Bäveån. Bilden är tagen omkring år 1910. 
Fotograf Maria Lundbäck. Källa Bohusläns museum, umfa 
54477 :0004.
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Förlisningsuppgifter
I FMIS finns endast två förlisningsuppgifter inom By-
fjorden, varav ingen avser fartyg som förlist för mer än 
hundra år sedan. ( figur 42 ). Dessa är skeppet Västkust 
som förliste år 1945 vid Skeppsviken/Hästepallarna 
( Uddevalla 308 ) och fartyget Blenda ( Forshälla 373 ) som 
gick ned år 1944 i anslutning till Stångens fyr i Sun-
ningesund. För Västkust är uppgifterna knapphändiga. 
Känt är dock att fartyget var byggt i ek och furu. Om 
Blenda finns mer utförliga uppgifter nedan. 

Det privata arkivet Skandinaviskt vrakarkiv har fem 
förlisningsuppgifter från Byfjorden, varav en ( Blenda ) 
även återfinns i FMIS. Uppgifterna framgår nedan. Av 
dessa är det endast Bonita och Blenda som har precisa 
positionsuppgifter. Endast en av förlisningsuppgifterna, 
Speculation, avser ett fartyg förlist för mer än hundra 
år sedan. Det är dock oklart om den verkligen förliste 
i Byfjorden.

Bonita Motorjakt ( S ) Uddevalla. Byggd i ek 1921. 
Oregistrerad.  
Sjönk efter kollision 0.3 nm OSO om södra fyren i 
Sunningesund på resa mellan Hasselö och Uddevalla. 
Barlastad. Datum : 2 september 1922. Position cirka : 
58 19 45 – 11 51 28   Djup : cirka 16 meter. 
  
Blenda Motorjakt ( S ) Fiskebäckskil. Byggd 1908 i 
Svineviken på Orust av ek och furu. 18.8 Nrt, 27.9 
Br.ton, 58 Dw. Ideal råoljemotor. Oregistrerad. 
Sprang läck och sjönk i farleden, cirka 100 meter NO 
om Stångens fyr i Sunningen på resa mellan Udde-
valla och Örn lastad med 53 ton kol och koks. Be-
sättningen på två man räddades av »Mariann« från 
Smögen. Datum : 5 januari 1944. Position cirka : 58 19 
70 – 11 51 85  alt 58 19 05 – 11 49 18   Djup : cirka 25 
meter. 
  
Beltana Ex. trålare, troligen lustfartyg. Hemort : Mel-
lerud. Byggd 1931 i Landskrona. 36 Br.ton. Ägare : Bo 
Kåhl. Sjönk troligen upplagd »i Uddevallatrakten« 
under åren 1978–80. 
  
Hans Galeas ( S ) Byggd 1900 i Viken av ek och furu. 
39 Nrt, 59 Br.ton. »Ligger som vrak vid Uddevalla”. 
Sjönk 1946. 
  
Speculation Galeas ( ? ) Befälhavare : Swan. »Sjönk 
troligen nära Uddevalla« den 1 december 1809 las-

tad med livsmedel, textilier, arsenik, bly med mera 
( Sjönk troligen ute vid kusten ).

Fartygslämningar
I Sjöfartsverkets aktuella sjökort över Byfjorden finns 
två vrakmarkeringar ( figur 42 ). Den ena ligger i direkt 
anslutning till område Forshälla–Ammenäs ( Nordvik ), 
medan den andra är vraket efter Blenda. Blendas posi-
tion överensstämmer med uppgifterna i Skandinaviskt 
vrakarkiv, och anges ligga alldeles nordost om Stång-
ens fyr. Förlisningsdatumet är enligt FMIS 31 december 
1944, och enligt Skandinaviskt Vrakarkiv 5 januari 1944. 

Ytterligare fartygslämningar har upptäckts i samband 
med marinarkeologiska utredningar genomförda av Bo-
husläns museum och andra. Några av dessa lämningar 
har kunnat avfärdas som recenta båtar ( sent 1900-tal ) 
medan andra än så länge bara är obesiktigade sonarin-
dikationer ( Severinson 1996, Ortman et al 2007 ). En 
konstaterad fartygslämning av trä är emellertid Udde-
valla 309 som ligger vid badplatsen Lindesnäs, mellan 
Bålleviken och Gustavsberg. Enligt ortsbefolkningen 
har lämningen funnits sedan början av 1900-talet och 
syntes tydligt vid lågvatten så sent som i början av 
1960-talet. Idag är den översedimenterad.

Tidigare marinarkeologiska undersökningar
Till dags datum har det genomförts tre marinarkeolo-
giska insatser i Byfjorden–Bäveån. Inför byggandet av 
Uddevallabron utreddes under 1996 berörda vatten-
områden vid Sunningesund ( Severinson 1996 ). Inga 
fynd av arkeologisk betydelse påträffades. Under 2006 
genomförde Bohusläns museum en marinarkeologisk 
utredning inför sjöförläggning av en VA-ledning mel-
lan Uddevalla och Ljungskile ( Ortman et al. 2007 ). 
Inga fynd av arkeologisk betydelse påträffades. Under 
hösten/vintern 2012 genomförde Bohusläns museum 
en arkeologisk förundersökning i Bäveån, vilken rin-
ner genom den äldre delen av Uddevalla och tillika 
fornlämning Uddevalla 191 :1. Resultaten bestod i spo-
radiska utkastlager och några yngre pålanläggningar 
( Bergstrand, 2013). 
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Figur 42.  Översiktskarta. Utredningområden för småbåtshamnar och kända fartygslämningar. Skala 1:35 000.
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Områdesbeskrivningar och åtgärdsförslag
Mollö
Område Mollö är beläget väster om Sunningen, i skydd 
av halvön Mollö ( �gur 43–44 ). Det större vattenom-
rådet heter Stabukten medan en mindre vik benämns 
Skutevik. I anslutning till den senare �nns gles bebyg-
gelse och en mindre marina. Vattendjupet är som mest 
18 meter enligt sjökortet. Lanskapsutsnittet domineras 
av jordbruksmark, med undantag av Mollön som är en 
högre bergknalle med hällmark och barrträdsvegeta-
tion. Enligt historiska kartor �ck Mollön fast landför-
bindelse, tack vare landhöjningen, under senare hälf-
ten av 1700-talet. 

Inom område Mollö �nns inga kända fasta fornläm-
ningar. I anslutning till området �nns en förhistorisk 
boplats på själva Mollö ( Herrestad 41 :1 ) och på krönet 
av Korsåsen en förhistorisk grav i form av en solitär 
stensättning ( Herrestad 42 :1 ). På kartor från 1700-talet 
�nns torp inlagda på själva Mollö. Namnet Skutevik 
är värt att notera eftersom det indikerar att det sanno-

likt har varit ett hamnläge på platsen ( Palm 1978 : 217 ). 
Platsen ligger dessutom nära den smala farleden genom 
Sunningesund, vilket troligen kan sammankopplas med 
behovet av ett vindskyddat hamnläge.

Åtgärdsförslag
Bohusläns museum anser att en eventuell exploatering 
av område Mollö bör föregås av en särskild marinar-
keologisk utredning. Förekommande lämningstyper i 
hamnlägen är generellt utkastlager, fartygslämningar 
och brygglämningar.

Sunningen
Område Sunningen är en grund skyddad vik under 
Uddevallabrons norra landfäste, i direkt anslutning till 
sammanhållen bebyggelse ( �g ur 45–46 ). Vattenområ-
det benämns Kroken, och omgärdas i söder av Röd-
berget. Vattendjupet är ringa. 

Figur 43. Skutevik inom område Mollö. Foto Marie Jonsson, Bohusläns museum.
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Figur 44. Område Mollö med anslutande kända kulturhistoriska lämningar. Skala 1:5 000.
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Inom område Sunningen �nns inga kända fasta forn-
lämningar. På båda sidor om viken �nns fornlämning-
ar. På norra sidan i högre terräng �nns en förhistorisk 
boplats ( Herrestad 31 :1, Herrestad 31 :2–4, Herrestad 
48 :1 ). På sydsidan �nns ett borttaget torp ( Herrestad 
30 :1 ), en skålgrop ( Herrestad 30 :2 ) och en stensättning 
( Herrestad 29 :1 ). 

Eftersom Sunningesundet är det smalaste stället för 
att ta sig över By�orden har detta utnyttjats sedan lång 
tid tillbaka. På den södra sidan leder en hålväg fram till 
stället där sundet är som smalast och vid dess sidor lig-
ger gravhögar och kokgropar ( Claesson 1998, Hernek, 
& Lindholm, 1998 ). Namnet Ringen vid Källebergs-
bukten på Rödberget anger att det har funnits förtöj-
ningsringar i berget ( Palm, 1978, s. 274 ). I berget syns 
än idag borrade hål för ringar, vissa med rester av järn-
förankringen kvar. Alldeles intill, i den lilla bukten �nns 
en båtlänning för mindre båtar ( �gur 47 ).

Vid Carl von Linnés besök i Uddevalla år 1746 pas-
serade han in genom Sunningesund. Han noterade 

då att farleden inte var framkomlig för fartyg med 
större djupgående än 12 fot ( cirka tre meter ). År 1856 
muddrades sundet ned till 20 fots djup, vilket vartefter 
utökades samt att sundet breddades i olika omgångar 
( Rehnberg 1986 : 26 � ). Enligt en förlisningsuppgift 
ska motorjakten Bonita den andra september år 1922 
ha sjunkit utanför Sunningens södra fyr efter en kol-
lision ( Skandinaviskt vrakarkiv ). I samband med den 
marinarkeologiska inventeringen inför byggnationen 
av Uddevallabron 1996 påträ�ades en recent båtläm-
ning inom den norra delen av sundet. Båten bedömdes 
vara av 1950-talsmodell och ha blivit vrak genom brand 
i början av 1980-talet ( Severinson 1996 ).

Åtgärdsförslag
Bohusläns museum anser inte att det behövs några anti-
kvariska insatser i området Sunningen. 

Figur 45. Innanför Rödberget ligger viken Kroken, tillika område Sunningen. Foto Marie Jonsson, Bohusläns museum.
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Figur 46. Område Sunningen med anslutande kända kulturhistoriska lämningar. Skala 1:4 000.
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Uddevalla 
Område Uddevalla består av fyra delområden ( �gur 48 ). 
Ett av dem ligger inom Bäveån i höjd med Skansberget, 
medan de tre övriga områdena är lokaliserade öster om 
Skeppsholmspiren, Kasebukten samt innan för Stora 
Kärra holme. Samtliga delområden har i varierande 
grad blivit hårt exploaterade i modern tid. Bäveåns ne-
dre sträckning är reglerad och muddrad sedan 1800-ta-
let. Skeppsholmspiren och Kasebukten utgör till största 
delen Uddevallas nyttohamn och tidigare varvsområde. 

Inom de aktuella vattenområdena �nns inga kända 
fasta fornlämningar. Fornlämningsbilden för närområ-
det upptas framför allt av förhistoriska gravar i krönläge, 
en militär forti�kation på Skansberget från tidigmo-
dern tid samt den äldre delen av Uddevalla stad ( Udde-
valla 5 :1, 5 :2, 5 :3, 153 :1, 201 :1, 99 :1, 191 :1 ). Kasebukten 
har enligt Lindstam tidigare hetat Oddevalls kile och 
han menar att efterleden kile har betydelsen »vik där 
det bedrivs köpenskap« ( Lindstam 1966 : 226 ). Kasen 
är ett av de tidigast belagda namnen i bygden och kan 

enligt Lindstam ange en mindre bebyggelse ( ibid. ) eller 
enligt Kristiansson ett svedjebruk ( Kristiansson 1951 : 
40 ). Nabben betyder udde och platsen tolkas ofta som 
det tidigaste Uddevalla, eller platsen för en återkom-
mande marknad.

På Skansberget fanns tidigare en fornborg vars sten 
användes för att bygga upp skansen i historisk tid. 
Anläggningsarbetet påbörjades år 1612 och fästet kall-
lades då för Svenske Skrem, vilket anspelar på syftet 
att skrämma svenska trupper. Efter stridigheter under 
andra halvan av 1600-talet rustades skansen upp i bör-
jan av 1700-talet. Berget kallas även Galgberget i de 
äldsta kartorna med anledning av att stadens avrätt-
ningsplats låg här ( Lindstam 1966 : 299 ). Vid Bäveåns 
ut�öde i By�orden �nns Skeppsviken och Skeppsholmen 
varav den senare var stadens hamnläge för större fartyg 
åtminstone under perioden sent 1500-tal till och med 
1700-talet ( Lindstam 1966 : 182 ). Holmen är idag utfyllt 
område i den moderna hamnen ( Skeppsholmspiren ). 
Utanför Kasenabben påträ�ades under tidigt 1900-tal 

Figur 47. Båtlänning vid Ringen, där Sunningesundet är som smalast. Foto Marie Jonsson, Bohusläns museum.
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Figur 48. Område Uddevalla med anslutande kända fornlämningar och övriga lämningar. Skala 1:20 000.
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flera gamla ankare och en köl ( Hörman 1926 :31 ). Upp-
gifterna är knapphändiga och understryker det dåliga 
kunskapsläget för hur den historiska sjöfarten dispo-
nerade farvattnen i anslutning till Uddevalla.

Åtgärdsförslag
Bohusläns museum anser att de fyra delområdena ge-
nerellt är arkeologiskt intressanta. Eftersom områdena 
sannolikt i varierande grad är hårt påverkade av mudd-
ringar och utfyllnader skulle det behövs en mer detalje-
rad sammanställning för att bättre kunna bedöma den 
arkeologiska potentialen. Detta har dock bedömts ligga 
utanför föreliggande sammanställning.

Gustavsberg
Gustavsberg domineras av bebyggelsen från brunns- 
och badortsepoken vars äldsta delar är från 1700-talet. 
I högre terräng finns förhistoriska gravmiljöer men 
för övrigt inga kända strandnära lämningar från his-
torisk tid.

Tidigaste kända namnet på platsen är Årbol (Aarbo-
lith) från år 1463, vilket betyder gården vid ån (Lind-
stam 1966: 192). Gården bytte namn och omnämns år 
1672 för första gången som Baggetofta. Här har funnits 
saltverk, men platsen är ändå mest känd för att vara 
en hälsokälla och havsbad som började brukas under 
1700-talets första hälft (ibid.: 153). Gustavsberg är av 
riksintresse för kulturmiljövården (O67).

Åtgärdsförslag
Bohusläns museum anser inte att det behövs några anti-
kvariska insatser i området Gustavsberg. 

Forshälla–Sund (Bollevik)
Område Forshälla–Sund ligger öster om den samlade 
bebyggelsen i Sund, inom vattenområdet Sundsbuken, 
eller mer specifikt Bollevik (figur 50). Vattendjupet 
på sjökortet är grundare än tio meter. Fornlämnings-
bilden domineras av förhistoriska boplatser och fossil 
åkermark i högre terräng (Forshälla 186:1, 369-370, 392, 
393, 394). Från historisk period finns en torplämning 
(Forshälla 395).

I samband med landföring av en VA-ledning vid 
Sunds Hall, väster om den större tilläggsbryggan, på-

träffades fartygslämningar. Lämningarna framkom i 
samband med schaktning för ledningen på grunt vat-
ten. Vid museets besiktning kunde man konstatera att 
det rör sig om delar både från ett kravellbyggt fartyg i 
furu och en mindre klinkbyggd båt i ek. Även tegelsten 
påträffades. Vid efterundersökningen iakttogs endast 
löst liggande timmer varför man kan förmoda att det 
som återstår av fartygslämningarna sannolikt är över-
sedimenterat.

Åtgärdsförslag
Bohusläns museum anser att en eventuell exploatering 
av område Forshälla–Sund bör föregås av en särskild 
marinarkeologisk utredning. Åtgärden motiveras uti-
från fynd av fartygslämningar i nära anslutande vat-
tenområde. Det finns en sannolikhet för ytterligare 
fartygslämningar i Sundsbukten.

Forshälla–Ammenäs (Nordvik)
Område Forshälla–Ammenäs ligger vid Nordvik, öster 
om den mindre bergsformationen Fiskeberget (figur 51). 
Det aktuella vattenområdet upptas idag av en mindre 
marina. Vattendjupet på sjökortet är som mest cirka 
18 meter. Fornlämningsbilden i närområdet består av 
tre förhistoriska boplatser som ligger i högre terräng 
(Forshälla 162:1, 185:1, 250:1). På en historisk karta från 
år 1822 finns ett båtsmanstorp med namnet Nolvik in-
ritat vid Fiskeberget. 

Inom eller i omedelbar anslutning till området finns 
en vrakmarkering på Sjöfartsverkets sjökort. Vattendju-
pet för vraket anges vara 11,2 meter vid medelvatten-
stånd. Fartygslämningen är inte känd av Bohusläns mu-
seum, varför lämningens antikvariska status är okänd.

Åtgärdsförslag 
Bohusläns museum anser att en eventuell exploatering 
av område Forshälla–Ammenäs bör föregås av en sär-
skild marinarkeologisk utredning. Åtgärden motiveras 
utifrån den anslutande torpbebyggelsen som kan ha av-
satt arkeologiska lämningar under vatten, samt fartygs-
lämningen vars antikvariska status är okänd.
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Figur 49. r. Skala 1:4 000.
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Figur 50. Område Forshälla–Sund med anslutande kända kulturhistoriska lämningar. Skala 1:8 000.
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Figur 51. Område Forshälla–Ammenäs med anslutande kända kulturhistoriska lämningar. Skala 1:5 000.
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Härmed ges    fullmakt att företräda oss i frågor rörande "Begäran

om planbesked" för Stan 1:5, Uddevalla kommun, enligt ansökan dat t9O224.

Halmstad L9O224 Göteborg t9O224



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2019-04-10 Dnr KS 2019/00165 

  

 

Handläggare 

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

 

Begäran om planbesked för Herrestad 22:1 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Herrestad 22:1 har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Herrestad 22:1 
för att kunna uppföra ett parhus om 140 kvadratmeter  
Fastigheten omfattas i dagsläget av detaljplan 14-HER-884, bilaga 2, som vann laga 
kraft 1960 och medger en byggrätt på 60 kvadratmeter med 15 kvadratmeter 
komplementbyggnad. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har ett pågående planuppdrag där större 
delen av Sunningebacken ingår, se miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr 
2011:1908, bilaga 3. Planuppdraget har pågått under en längre tid och intentionen är att 
de berörda fastigheterna ska få ökade byggrätter från dagen 60 kvadratmeter till ca 240 
kvadratmeter.  
Fastigheten Herrestad 22:1 ligger inom det pågående planområdet och sökandens 
önskemål om höjd byggrätt på fastigheten till 140 kvadratmeter uppfylls i den pågående 
detaljplanen. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 22:1.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Herrestad 22:1, Bilaga 1  
Detaljplan 14-HER-884, bilaga 2 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr 2011:1908, Bilaga 3 
      



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2019-04-10 Dnr KS 2019/00165 

  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Herrestad 22:1 samt att beslutet 
ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 
 
   

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till fastigheten Herrestad 22:1 har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Herrestad 22:1 
för att kunna uppföra ett parhus om 140 kvadratmeter  
Fastigheten omfattas i dagsläget av detaljplan 14-HER-884, bilaga 2, som vann laga 
kraft 1960 och medger en byggrätt på 60 kvadratmeter med 15 kvadratmeter 
komplementbyggnad. 
 
Planeringsavdelningen i Uddevalla kommun har ett pågående planuppdrag där större 
delen av Sunningebacken ingår, se miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll, Dnr 
2011:1908, bilaga 3. Planuppdraget har pågått under en längre tid och intentionen är att 
de berörda fastigheterna ska få ökade byggrätter från dagen 60 kvadratmeter till ca 240 
kvadratmeter.  
Fastigheten Herrestad 22:1 ligger inom det pågående planområdet och sökandens 
önskemål om höjd byggrätt på fastigheten till 140 kvadratmeter uppfylls i den pågående 
detaljplanen. 
Om ett parallellt planarbete påbörjas för fastigheten Herrestad 22:1 gör 
planeringsavdelningen bedömningen att handläggningen av den pågående detaljplanen 
försvåras samt att handläggningstiden för detaljplanen förlängs. 
En frimärksplan för Herrestad 22:1 bedöms inte heller vinna laga kraft innan den 
pågående detaljplanen som berör större delen av Sunningebacken då det i princip är 
samma utredningar som ska tas fram i de båda detaljplanerna. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 
detaljplan upprättas för Herrestad 22:1. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2019-04-10 Dnr KS 2019/00165 

  

 

 

 

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 ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 

- Vatten och avlopp: Fastigheten ligger utanför kommunalt verksamhetsområde. I 
dagsläget finns ingen möjlighet att ansluta till kommunalt VA. Utredning pågår i 
området med tanke på att bygga ut det kommunala nätet. 
Kommunalt VA avses byggas ut för hela området parallellt med planarbetet.  

- Stadsmiljö: Tomten är lämplig för bebyggelse, detta bör dock ske i ett 
sammanhang med hela området. 

 
Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Dagvatten: Det blir en försämring i och med att den hårdgjorda ytan ökar. Det 
pågår en dagvattenutredning för hela området i det pågående planarbetet, där den 
här tomten ingår och den avses exploateras. 

-  

 

Att beakta i detaljplan 

Buller/förorenad mark/luft/VA: Om ny plan tas fram träder nu gällande riktvärden 
för buller in. Riktvärden verkar kunna uppfyllas enligt kommunens kartering. 
Dagvatten kan behöva ses över i ett planarbete. 

 

 
Rekommendation 
Kommunen har inte för avsikt att upprätta detaljplan fastigheten Herrestad 22:1 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

 

Expediera till 
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Beskrivning ov byggnodsverkels koroklör och ungeförlig omfottning
Det rör sig om ett parhus på 140 kvadrat med en lägenhet för mig och en för min syster. Varje lägenhet ar på 60

kvadrat.

ode hondli or

Fästighetsbeteckning - odress

Herrestad 22:1
Kontoktpenon

Sökonde (fokturomottogore) Person/organisotionsnummer

E-post

Foslighetsögore om onnon ön sökonde

Mobiltelefon Telefon {öven riktnummer} Mobiltelefon Telefon {öven riktnummer)

2

,l lndusiri/loger AnnotKontorBostöder Hondel

Huvudsokligi syfte/öndomål med plonförsloget
Jag ansöker om att byggrätten för min fastighet ska höjas till 140 kvadrat. Om detta beviljas kommer jag att vara
säker på när jag kan börja bygga och inte drabbas av risken för överklagande när byggrätterna höjs till 200
kvadrat. Det har gått mer än ett år sedan jag skrev kontrakt med en husbyggare.

Jag bilogar i bilagan "Utredningar" dokumenUbilder som visar vilka grannar som torde vara berorda (en höjning till
enbart 140 kvadrat gör förhoppningsvis att bestämmelserna i 5 kap. 18-25 S PBL blir tillämpliga), ett avslag från
20'16 gällande planbesked för tre villatomter på mark som i gällande detaljplan redovisas som allmän plats, mark
(min tomt är avsedd för bostadsändamål) och en skiss över de rördragningar som hittills har gjorts (yag bifogar
också de dokument som redan har diarieförts under KS 2019/165).

4

r/
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Situotionsplon

Plonritning/-skisser

Fosodritning/-skisser

Fullmoki från fostighetsö gore

,l

Nomnförtydligonde
Underskrift ov nl
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Prolokoll
Kommunslyrelsen

$ 217

2016-08-31

Dnr KS 2A16/00217

Begäran om planbesked för tre villatomter på Herrestad 5:67

Sqmmonfottning
Kommunfullmäktige har beslutat att fr'ågor soin avser planbesked, markauvisning och

andra stöme exploateringsinitiativ ska beredas enligt rutin med av kotntnuustyt'cisen
fastställda tydliga och transparenta kriterier, s,k. förprovnirrg och att kommunstyrelsen
ska vara beslutsinstans.
Sökanclen har inkommit rned en tregämn orn planbeskecl på del av fastigheten Herrestad

5:67. Lv ansökan framgår att man har önskernåi orn etablering av tre enbostadshus på

mark som i gällande detaljplan redovisa* sorn alhnän plats, park.
Årendet har beretts av en tjänstemallnaglupp fi'ån sarntliga benirda förvaltningar.
Utvärdering har gjorts från uppstälida kriterier. Gruppen föreslår att kornmunstyrelseu
inte ska vara bersdd att upprätta detal-iplane{brslag på platsen,

Carin Ramneskär (M) och Kenneth Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommuniedningskontorets tj änsteskrivelse 2016 -06 - I 4.

Ansökningshandlingar fibr Herrestacl 5 :67.

Kartunderlag mrn for I lerrestad 5 :67.

Yrkqnden
Carin Ramneskär (M): att godkånna att detaljplaneforslag upprättas,

Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till forslaget i handlingarna.

Proposillonsordning

Ordfiirande stäiler propo$ition på fiirslaget i hzurdlingatna mot Carin Rarnneskärs (M)
yrkande och tinner kotnmunstyt'slsen bifalla törslagct i handlinganra'

Besluf

Kommunstyrelsen beslutar

ntt inte vara beredd att upprätta detaljplanefiilslag tör bostadsändarnål på Herrestad

5:6?, samt

att bcslutet ska utgöra planbesked enligt PBL 5:2.

Reservqtion
Carin Ratnneskär (M), Mikael Staxäng (M), Elving Andersson (C), Rolf Jonsson (L),
Magnus Jacobsson (KD) och Chrisfer Hasslebäck (UP) reserverar sig mof besluiet till
lörrnån fibr Carin Ramneskärs (M) yrkande.

Justerandes signatur

,1,Å'(

Utdragsbestyrkandc 
1'. .,
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Göteborg 2019-02-03

Uddevalla kommun

Samhällsbyggnad

Ansökan om detaljplan och ansökan om bygglov för Herrestad 22:1

Ansökan om "frimärksplan"

I Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-051anges att byggnadsplanen för området

öster vid Barrskogsvägen - Skogsliden medger en relativt låg byggrätt. Byggnadsplanen antogs 1960.

I området har det därefter under årens lopp upprättats ett antal s.k. frimärksplaner med varierad

byggrätt. För att skapa en enhetlig detaljplan för hela området med lika höga byggrätter för de

berörda fastigheterna gav Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2011 i uppdrag till Miljö- och

stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny plan för berört område - i fortsättningen

benåmnt Sunningebacken.

Det hänvisas på s. 4 i förslaget2 till detaljplan för Sunningebergen till detaljplan 14-HER-884, men de

ändringar som föreslås berör inte min fastighet. För de fastigheter i Sunningebacken som inte

omfattas av förslaget till detaljplan för Sunningebergen anges på s. i"4 i avsnittet Byggnadskultur och

gestaltning: "lnom en framtid kommer fastigheterna att anslutas till kommunalt vatten- och

avloppsnät, och en översyn av byggnadsplanen isyfte att höja byggrätterna kan bli aktuell".

Enligt gällande detaljplan 14-HER-884 får husen vara på högst 60 kvadrat och det får inte röra sig om

parhus. Det hus som jag vill bygga är på L40 kvadrat och består av två lägenheter. Detta synes vara i

linje med de frimärksplaner som har medgetts i området och enligt "Ny planerad detaljplan 384"3

skulle man få bygga ett hus på 160 kvadrat på en tomt som var på minst 600 kvadrat. Min tomt är på

1 054 kvadrat.

Miljökraven för VA är uppfyllda. Tomten är också förberedd för kommunalt VA, som ska komma

"inom de närmaste åren"a. Att miljökraven är uppfyllda framgår av bifogad skrivelse daterad

t Dnr 20181OO5L4
2 Dnr 2008:5196, Arb 384
3 Uppgiften finns längst upp till höger på illustrationsplan Sunningebacken HE7. Planen ingick i underlaget för
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2OO8-IL-22 om samråd för Sunningebergen. Det anges att illustrationen är

utskriven 2012-05-1.5.
a Förslag till detaljplan för Sunningebacken s. 22. När kommunalt VA är på plats kan anslutning ske till rör, som

nu är plomberade.
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Bygglovshandläggare
Anna Magnusson

HERRESTAD 22:2

Ärendet gällEr Ansökan om bygglov filr tillbyggnad av enbostadshus

Avlopp
Den 6efintliga avloppsanläggningen bedöms klara av belastningen från den tänkta

tillbyggnaden. Ska wc installeras i tillbyggnaden ska det vara av extremt snålspolande

teknik. Enligt Uddevalla kommuns strategi ftir enskilda avlopp definieras extremt

snålspolande teknik med en genomsnittlig spolmängd på max I liter.

Enligt uppgifter från vårt arkiv består avloppsanläggningen av en slamavskiljare och

modulmarkbädd for bad-, disk- och Wätfvatten samt en sluten tank fiir wc-vatten.

Anläggningen beviljades tillstånd 2016 och anlades samma år. Anläggningen är

dimensionerad frr två hushåll, Herrestad 22:l ochHerrestadZZ:2.

Kommunal anslutning för vatten och avlopp planeras {iir området, tidpunkt kåinner

miljöenheten inte till. För information kan sökanden ta kontakt med Västvaften AB.

Uppvörmnlngssötl
gniigt byggansökan ska uppviirmning av huset lösas genom bergvärme. Sökanden

måsti anmåta detta till miljö, i god tid innan planerad borrning. (Anmälarfansökan om

värmepump").

I övrigt inga synpunkter.
Tillhör Samhällsbyggnadsnämndtn I Uddevalla

beslut

intygar
il,i : ij $lätrf :;:

Samrådsyttrandet har sammanstiillts av miljöinspektör Anna Thordn'

ffie -&anå{Ctw{nw"'--*.
Ulla"Btitt lsaksson

Myndlghalsovdclnlngcn Portadrcrs
45I 8I UDDEVALLA

Beröksodress
VoNsvögen I

Ielalon {vx}
0522-69 60 00

Fox
0522-69 73 fi

www.uddavollo,se E.posl somhollsbyggnod@uddevollo.se
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Hondlöggore
Miljöinspektör, lngeborg Helge
Telefon 0522-69 73 16

ingeborg. hel ge@uddevalla. se

Lilja Lennart
Sunnanvindsvägen I B
451 60 UDDEVALLA

l'IERRESTAD 22:2

lnslolkrtlon ov qvloppsonlöggning, krelsloppscnpossqd

Beslul

Samhällsbyggnadsnåimnden låimnar tillstånd till er att inrätta en sluten tank ftir
toaletwatten och en anläggning ftir bad-, disk- och tvättvatten, utfiird på det sätt som ni
har liimnat uppgifter om i er ansökan.

För tillståndet gäller ftiljande villkor

Avloppsanläggningen ska göras enligt er inllimnade ansökan, och enligt
tillverkarens anvisningar.

Utsläppspunkten ska anläggas i en stenkista eller vara diffus.

Om ni vill åindra på något som ni har låtmnat uppgifter om i ansökan (till
exempel om grävning visar sig omöjlig på grund av berg eller liknande) ska ni
omedelbart meddela ändringen till Samhällsbyggnad fiir ny prövning.

Dagvatten, driineringsvatten eller vatten som kommer fran spa- ellerpoolbad ffu inte
anslutas till anläggningen.

Vatten som kommer från backspolning av vattenreningsfilter får inte anslutas till
anläggningen.

Miljökontoret ska kontaktas innan grävningen påbörjas.

Intyg ska fyllas i av den som är ansvarig fiir installationen vid anläggandet.
Intyget ska skickas in till Samhiillsbyggnad senast tre veckor efter att ni gjort
klart avloppet.

Tanken ska frrankras eller dräneras ftir att inte flytr opp. Overffllnadslarm ska
installeras och det ska finnas manlucka på tanken ftir tömning.

l$+'tr

fu I\Ä

Samhållrbvaanad
Ml[öovdclnlngon Pogtsdrass

45I 8I UDDEVATLA
Ielelon {vx)
0522-69 60 00

Fox
0522-6? 73 50

Ecrökcsdrert
Vorvsvögon I

www.uddevollo.sG E-porl somhollsbyggnod@uddövollo.se
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Endast snålspolande toalett/er får anslutas till tanken. Toaletten/erna ska ha en

maximal spolmiingd på 1 liter i genomsnittslig spolmåingd.

Logstöd
Beslutet fattas med stöd av 13 $ och 18 $ ftirordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd och miljöbalken 16 kap 2 $ samt med håinvisning till
miljöbalken 1 kap I g samt 2 kap 1-7 $$ och naturvårdsverkets allmåinna råd (NFS

20A6:7) samt lokala fiireskrifter ftir att skydda miinniskors hälsa och miljö fastställda av

kommunfirllmåiktige den l3 mars 2001 $ 2.

Delegationsnumm€r: M.4.9

Ärendet
Ni har ansökt om tillstand ör sluten tank till vattentoaletten och en avloppsanläggning

ftir bad-, disk- och tvättvatten (bdt). De uppgifter som krävs har låimnats in och ansökan

bedömdes som komplett den 5 april 2016. Samhällsbyggnad besökte fastigheten 2015.

Avloppsanläggningen rir avsedd attrenaavloppsvaften från det befintliga bostadshuset.

Ni har ansökt om att installera en sluten tank ftir vattentoaletten och markbädd med 12

IN-DR {N moduler ftir bad,, disk- och tvättvattnet, markbädden är anpassad frr två

fastigheter.

Synpvnkter
Samhällsbyggnad har informerat ägarna till grannfastighetema orn iirendet och gett dem

möjlighet att låimna in synpunkter inftir beslut,

Inga synpunlter har lämnats in.

Bedömning

Skyddsnivöer
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att fastigheten ligger inom ett område med krav på

hög skyddsnivå ftir miljöskydd. Fastigheten ligger inom tillrinningsområdet ftir
Byfiorden som har otillfredssttillande ekologisk status och har problem med

övergödning. Det finns reglerat att Byfiorden ska ha god status senast 2021 och att

vattnets status inte får ftirsiimras. I åtgiirdsprogram ftir Västerhavet anges att hög

skyddsnivå med avseende på miljöskydd ska sättas ftir alla de områden diir en

vattenftirekomst riskerar att inte uppnå god status. Ny bebyggelse inom
tillrinningsområdet som lever upp till hög skyddsnivå ftir miljöskydd bedöms inte kunna

påverka så mycket att statusen i Byfiorden kan ftirsämras. Den aktuella tillverkaren har
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genom oberoende tester kunnat visa resultat pä att den sökta anläggningen kan ftirvåintas
leva upp till de krav som stiills vid hög miljöskyddsnivå.

Nåimnden bedömer också att fastigheten åir belägen inom ett område med krav på hög
hälsoskyddsnivå då området iir tätbebyggt med vattentiikter cirka 70-80 meter
nedströms avloppsanläggningen. Då anläggningen ftir bad-, disk- och tvättvatten åir

markbaserad och sluten tank anläggs för vattentoaletten bedöms anläggningen leva upp
till kraven fdr hög hälsoskyddsnivå.

Regler om skyddsnivåer hittar du i Naturvårdsverkets allmiinna råd (NFS 2006:7) och
mer om status, åtgiirdsprogram och miljökvalitetsnormer finns på vattenmyndigheten.se

Krelsloppsprincipen
Miljöbalken anger att alla som vidtar en åtgärd ska utnyttja möjligheterna till
återanvändning, (kretsloppsprincipen). Niiringsämnen från avloppsvatten är en resurs
som ska tas tillvara. Kommunen har ett system ftir återftiring av näringsiimnen till
jordbruksmark genom att innehållet i slutna tankar lämnas till en lantbrukare som
sprider innehållet på jordbruksmark.

Sommonvögd bedömnlng
Ansökan innehåller de uppgifter som behövs fdr bedömningen.
Samhällsbyggnadsnåimnden bedömer att anläggningen uppffller miljöbalkens krav och
att tillstånd kan ges.

Avglfl
Samhiillsbyggnadsnämnden tar ut en avgift ftir handläggring av ansökan fiir tillstand att
inråitta en kretsloppsanpassad avloppsanläggning. Avgift ldr handläggning av ansökan
äx 6 300 kronor (2015) utifrån beslutad taxa.

Upplysningor
Intyg ska fyllas i av den som åir ansvarig. Om vi måste påminna om att skicka in
dokumentationen debiteras timavgift enligt gällande taxa.

Detta tillstand gäller i fem år, men ftirfaller om arbetet med anläggningen inte
påbörjats inom två år.

Andra tillstand kan krävas. Exempelvis kan det krävas rättighet enligt annan
lagstiftning attfälägga avloppsledning och släppa ut avloppsvatten på annans
fastighet. Sådan rättighet måste ni sjåilva ordna genom till exempel avtal eller
servitut.
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Anslutning till kommunalt spillvattennät kan krävas for er fastighet om

kommunen drar fram nät i området.

Detta tillstand börjar gälla forst nåir beslutet vunnit laga kraft. Om beslutet inte

överklagas vinner det laga kraft tre veckor efter att sökanden och eventuella

berörda har tagit del av beslutet.

Slamavskiljaren och malkbädden ffir enbart ta emot bdt-vatten. Du fär inte

koppla på wc-vatten, då krävs ett nytt tillstand.

Den slutna tanken får enbart ta emot wc'vatten. Du ffir inte koppla på bdt-vatten,

då krävs ett nytt tillstand.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt titlgringliga ftir tömning. Lock

eller manlucka ska kunna öppnas av en person (max 15 kg) och får inte vara

övertäckt när tömning ska ske. Avstand mellan uppstiillningsplats fiir slambil

och slambrunn bör inte överstiga 10 meter. Maximal sughöjd åir 9 meter. En

sluten tank ska tömmas minst en gang varje år. En slamavskiljare som tar emot

bdt-vatten fran ett permanenlhus ska tömmas minst en gång vartannat fu.

byggnad

Miljöinspektör
I enlighet med delegation fran samhällsbyggnadsnämnden

Bllogor
S ituationsplan (kopia)
Information om hur du överklagar (Överklagandehåinvisning)

Kontrollplan
Intyg

Fotokopiuns överensslömmelse

med
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Sammanfattning 

Målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017 – 2020 för kollektivtrafiken i 

Västra Götaland följs upp varje år med ett stort antal indikatorer. Kollektivtrafiken har 

generellt utvecklats positivt under 2018 i förhållande till målen, särskilt när det gäller 

resandet.  

Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ökar i hela Västra 

Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig 

region. Målet har utvecklats positivt under en längre tid genom att både resandet med 

kollektivtrafiken ökar och kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen. 

Måltalen till 2020 är redan uppnådda. Resandet har ökat mest i stadstrafik och i de 

prioriterade stråken, helt i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets inriktning. 

Kostnaderna per resa sjunker och antalet personkilometer ökar.  

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till andra motordrivna fordon har ökat 

under en längre tid även om den var oförändrad under 2018. Totalt antal bilar ökar men 

den sträcka varje bil körs minskar. Per 1 000 invånare sjunker antalet bilar. Andelen 

cykel ökar något men samåkningen är oförändrad. Sammantaget utvecklas samtliga 

indikatorer i en positiv riktning för det övergripande målet.  

Delmål 1 är att invånarna ska ha en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i hela Västra 

Götaland. Tillgängligheten i form av max 60 minuter till pendlingsnaven har ökat något 

sedan 2014. Målet handlar om utbud både i form av fordonskilometer som har ökat men 

också om att restidskvoten gentemot bilen i stråken är attraktiv för kollektivtrafiken på 

lite längre avstånd. Vissa tåg har för hög restidskvot, framförallt på Bohusbanan och 

Kust- till kustbanan mellan Göteborg och Borås. Busslinjer med busskörfält har 

generellt bättre restidskvot.  

För boende utanför tätorter har genomförandet av landsbygdsutredningen gjort att det 

numera finns minst fem resmöjligheter vardagar med närtrafiken. Resandet med 

närtrafiken har ökat med 80 procent sedan 2013. I tätorterna finns det tidtabellslagda 

turer med generellt större utbud ju större tätorten är. Fler invånare tycker också att de 

har avgångstider som passar deras resbehov.  

I delmål 2 ligger fokus på att invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som attraktiv. 

Målet mäts främst genom hur nöjda resenärerna är men också genom hur enkelt 

invånarna upplever det är att resa med Västtrafik. Sammantaget har målet utvecklats 

positivt sedan 2014. Nöjdheten är hög när man frågar personer ombord men betydligt 

lägre när allmänheten svarar generellt om hur nöjda de är med Västtrafik. Det tyder på 

att personer som reser ofta och har en erfarenhetsbaserad upplevelse är mer positiva än 

de som inte reser eller reser sällan med kollektivtrafiken 

Nöjdheten ligger kvar på fortsatt stabil nivå trots att punktligheten har försämrats, 

framförallt för spårvagn men också för tåg och buss. Fartygen däremot har blivit mer 

punktliga. Under 2018 har andelen invånare som upplever att det är enkelt att resa med 

Västtrafik ökat från 59 till 61 procent. Det hänger troligen ihop med att biljett-
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försäljningen med appen ToGo har ökat kraftigt de senaste åren. På två år har andelen 

som upplever att det är enkelt att köpa biljett ökat från drygt hälften till 75 procent av 

resenärerna. 

Delmål 3 handlar om att alla resenärsgrupper ska beaktas i kollektivtrafiken, utifrån de 

sju diskrimineringsgrunderna. Kollektivtrafiken har under många år successivt 

anpassats för personer med funktionsnedsättning. Fysiska anpassningar av fordonen är 

genomförda, med undantag för de äldsta spårvagnarna. Ett mindre antal hållplatser 

anpassas varje år, och takten måste öka om målet ska nås. När hållplatser anpassas krävs 

samverkan med kommunerna och Trafikverket som väghållare. Alla parter måste 

prioritera en anpassning för att nå målet om 800 anpassade hållplatser.  

Tryggheten med att resa med Västtrafik ökar något och andelen kvinnor som är trygga 

har ökat stort för 2018. Trots det är tryggheten låg jämfört med andra län. Enligt 

Brottsförebyggandet rådet statistik för hela Sverige väljer en av tre kvinnor andra sätt 

att röra sig på grund av trygghet. Kollektivtrafiken är ett viktigt alternativ som ska vara 

tryggt för alla. Generellt är de som reser sällan eller aldrig mer otrygga med 

kollektivtrafiken och också mer skeptiska till åtgärder som till exempel kamera-

bevakning. 

Delmål 4 innebär att koldioxidutsläppen per personkilometer ska minska. 2018 års 

resultat landade på samma som för 2017. För att nå målet behöver utsläppen minska och 

då handlar det i första hand om vilket biobaserad bränsle som används. Idag drivs redan 

kollektivtrafiken till 97 procent med förnybara drivmedel. Delar av fartygstrafiken och 

Kinnekulletåget använder fortfarande fossil diesel, dock blandad med biodiesel.    
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Inledning 

Trafikförsörjningsprogrammet styr utvecklingen 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafik-

lagen från 2012. I lagen står att myndigheten regelbundet ska fastställa mål för kollektiv-

trafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram och i Västra Götaland fastställs ett nytt 

program var fjärde år av regionfullmäktige.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument med en 

tydlig strategisk inriktning för den regionala kollektivtrafikens utveckling. Kollektiv-

trafiken i både tätare och glesa områden är ett viktigt verktyg för regional utveckling 

och visionen om det goda livet.  

Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035. Det 

övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra 

Götaland och att kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrens-

kraftig region. I det hållbara resandet ingår förutom kollektivtrafik, också gång och 

cykel. I figur 1 redovisas trafikförsörjningsprogrammets mål med beslutade strategier. 

Sedan programmet antogs har några av strategierna reviderats och några har tillkommit. 

Funktionshinderstrategin har ersatts av strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor och 

kopplat till målet om ökad tillgänglighet finns strategier för stadstrafiken i flera av de 

regionala pendlingsnaven. 

 

Figur 1 Mål och indikatorer för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen  

I programmet är ett antal stråk prioriterade som knyter ihop Västra Götaland inklusive 

målorterna i angränsande län. Samtliga kommunhuvudorter ingår i nätet tillsammans 

med de fem stora pendlingsnaven. Kollektivtrafiken koncentreras i stråken för att bli 

mer konkurrenskraft gentemot bilen på längre avstånd. Samtidigt finns det en grund-

läggande geografisk tillgänglighet med kollektivtrafik enligt landsbygdsutredningen. 
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Förutom målen finns ett antal prioriterade utvecklingsområden, där kommunerna spelar 

en viktig roll. Områdena är samhällsplanering, samordning med skolresor, hållbart 

resande, pris- och betalsystem, principer för kollektivtrafiken i pendlingsnaven samt ett 

strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.  

Trafikförsörjningsprogrammet följs upp  
Västra Götalandsregionen genomför varje år en övergripande uppföljning av hur den 

regionala kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjnings-

programmet. Den är ett av flera underlag som ligger till grund för nämndens uppdrag 

till Västtrafik och ingår i den årliga remissen till kommunerna. 

Uppföljningen avser enbart de mål och indikatorer som finns i programmet och 

redovisas med måluppfyllelse gentemot angivna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal 

finns med för att bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen.  

I nästa avsnitt finns en sammanställning av de mål och indikatorer med måltal som ingår 

i uppföljningen. Därefter redovisas det övergripande målet och de fyra delmålen i varsitt 

avsnitt. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av målet samt vilka måltal och 

indikatorer som följs upp till respektive mål, följt av en genomgång av utvecklingen 

sedan 2014. I vissa fall diskuteras möjliga orsaker till utvecklingen och exempel på 

åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. 
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Sammanställning av måluppfyllelsen 

Mål Bedömd 
måluppfyllelse 

till 2020 

Måltal 2020 2014 Utveckling 
2014 - 2018 

2018 Utveckling 
senaste året 

2018  
 

 
 

 
 

 

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor 
ökar i hela Västra 
Götaland, och 
kollektivtrafikresandet 
fördubblas för en 
attraktiv och 
konkurrenskraftig region. 

 Kollektivtrafiken står för minst 30 % 
av de motoriserade resorna i Västra 
Götaland.  

28 %  33 %  

 Antalet resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år. 

278 milj  339 milj   

 
 

 
    

Delmål 1: 
Ökad tillgänglighet för 
invånarna i hela Västra 
Götaland 

 Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav, med kollektivtrafik, 
ökar.  

84,9 %  85,5 %          Ingen  
        uppgift 

 Andel invånare med minst 
grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

63 %  100 %  

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 2: 
Attraktiv kollektivtrafik 

 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik är 
minst 60 % 

53 % 
 

61 %   

 Andel nöjda resenärer med senaste 
resan mätt ombord uppgår till minst 
93 % 

93 %  94 %  

 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik är minst 60 % 

54 % 
 

57 %   

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 3:  
Alla resenärsgrupper 
beaktas 

 Andel invånare som känner trygghet 
att åka med Västtrafik är minst 72 % 

67 % 
 

66 % 
 

 
 Andel fordon anpassade för 

personer med funktionsnedsättning 
är 100 % 

97 % 
 

97 % 
 

  

 Prioriterade hållplatser och 
terminaler helt anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
är >800 

ca 350 st 
 

ca 400 
 

  
 

 
 

 
 

Delmål 4:  
Minskad miljöpåverkan 
från kollektivtrafiken 

 Minskning CO2-utsläpp per 
personkilometer jämfört med år 
2006 är minst 80 % 

50 % 
 

72 % 
 

 

 
 

 
 

 
 

      målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Övergripande målet  
Andelen hållbara resor ökar i hela Västra 
Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas 
för en attraktiv och konkurrenskraftig region 

Det övergripande målet handlar om kollektivtrafikens betydelse för regional utveckling 

och tillväxt. Målet förutsätter en god infrastrukturplanering ihop med bebyggelse-

planering men också policys och åtgärder för att stödja utvecklingen av ett hållbart 

resande. Dessutom behövs innovation och test av nya lösningar, som till exempel 

kombinerad mobilitet. För att öka andelen hållbara resor behöver kollektivtrafikresorna 

öka men också gång- och cykelresorna. Ett antal nyckeltal följs för att få en helhetsbild 

av det hållbara resandets utveckling i förhållande till biltrafiken. 

Fördubblingsmålet innebär att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 

2006 till 2025. Förutom antalet resor, är också resornas längd betydelsefulla, därför följs 

indikatorn om personkilometer upp. För att nå fördubblingsmålet behövs en generell 

resandeökning, framförallt i de regionala pendlingsnaven och i de prioriterade stråken. 

I glesare områden behöver nya lösningar testas och utvecklas för att öka resandet.  

        
Övergripnade målet 
Måltal 2020 

Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018     

Kollektivtrafiken står för minst  
30 % av de motoriserade resorna 
i Västra Götaland 

Ö1. Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel 

  

Antal resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år 

Ö2. Antal resor i kollektivtrafiken 
 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

Ö3. Antal resor per kategori *)     

 

a) Stadstrafik (pendlingsnav) 
 

  
 

b) Tätortstrafik 
 

  

 c) Stråk (tåg, expressbuss, cityexpress)   

 
d) Landsbygd/övrigt 

 
  

 

Ö4. a) Bruttokostnad per resa     

 b) Nettokostnad per resa     

 Ö5. Antal personkilometer    
 

Ö6. Bilinnehav per 1 000 invånare     

 Ö7. Körsträcka personbilar   
 

 

Ö8. Andel cykelresor 
  

 

Ö9. Andel bilpassagerare     

*) Avser utveckling från år 2015.          Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Ö1: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel 
Målet är att kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska vara 30 procent år 2020. 

På sikt ska minst var tredje resa i Västra Götaland ske med kollektivtrafiken. 

Marknadsandelens utveckling styrs av hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs som 

alternativ till bilen för den resa som ska genomföras. Utvecklingen kan drivas på genom 

långsiktiga satsningar på kollektivtrafik och dess infrastruktur i kombination med 

styrmedel som trängselskatt och parkeringspolicys. Antalet resor med kollektivtrafiken 

ökar varje år men samtidigt ökar också bilinnehavet. Däremot har genomsnittlig kör-

sträcka per bil gått ner något senaste året. 

Marknadsandelen mäts genom resvaneundersökningen i kollektivtrafikbarometern där 

personer får uppge färdsätt för de resor som de har gjort under en dag. Sedan beräknas 

marknadsandelen genom att dividera antal kollektivtrafikresor i förhållande till alla 

resor med motorfordon inklusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel har en ökande trend över tid, även om andelen var 

oförändrad under 2018. Den stora ökningen under 2017 beror till stor del på förändrad 

mätmetod och leverantör av kollektivtrafikbarometern, bland annat är enkäten numera 

webbaserad istället för telefonbaserad. Det gör att utfallet ligger på en högre nivå än när 

måltalet sattes.  

 

Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Marknadsandelen i Göteborgs stadstrafikområde ligger på 55 procent, medan marknads-

andelen i kranskommunerna till Göteborg är väsentligt lägre, drygt 20 procent. 

Marknadsandelen totalt för Göteborgsregionen är 45 procent. I Fyrbodal är marknads-

andelen 17 procent, i Sjuhärad ligger den på 16 procent och i Skaraborg på 14 procent.  
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I Västra Götaland har kvinnor en högre marknadsandel med kollektivtrafik än män. 

Jämfört med riket har Västra Götaland en något högre marknadsandel för båda könen.  

 

Figur 3 Marknadsandelen i procent för kollektivtrafik för män respektive kvinnor år 2018.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Det övergripande målet handlar om det hållbara resandets marknadsandel där även gång 

och cykel ingår. Det statistiska underlaget är något lågt i kollektivtrafikbarometern för 

att fånga gång och cykel på ett tillräckligt bra sätt. Nivån ligger på det hållbara resandets 

marknadsandel är 39 procent för 2018, oförändrad jämfört med 2017.  

Utifrån de nationella resvaneundersökningarna från Trafikanalys, med sammanslagen 

statistik för åren 2011 till 2016, har vi tagit fram marknadsandelen för det hållbara 

resandet i pendlingsnaven. Resultat visar att GMP (Göteborg, Mölndal, Partille) har den 

högsta marknadsandelen i Västra Götaland på 61 procent. I Trollhättan och Vänersborg 

tillsammans är andelen 41 procent. Marknadsandelen i Skövde är 39 procent och i Borås 

är den 38 procent. Uddevalla är det pendlingsnav som har den lägsta marknadsandelen 

för det hållbara resandet på 35 procent. I dagsläget planerar inte Trafikanalys fler  

resvaneundersökningar. 
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Ö2: Antal resor i kollektivtrafiken 
Resandet med kollektivtrafiken har ökat med 61 procent sedan 2006. Under samma 

period har befolkningen ökat med drygt 10 procent. Under 2018 ökade resandet med 5 

procent. Västtrafik bedömer att ungefär en femtedel av årets ökning har skett tidigare, 

men att det är först nu med det automatiska kundräkningssystemet (KRS) som dessa 

resenärer har registrerats. Det vill säga en reell ökning på 4 procent. Resandet ökar på 

alla trafikslag utom tåg. Fördubblingsmålet till 2025 är 380 miljoner resor, och 

resandeökningen senaste åren ligger i fas med att målet ska vara möjligt att nå.  

 
Figur 4 Resandeutvecklingen med Västtrafik mellan år 2006-2018 samt måltal 2020 och mål 2025  
(miljoner resor/år) 
Källa: Västtrafik 
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Hur mäter Västtrafik resandet? 

Antalet resor mäts i form av delresor, dvs en resa som har ett byte räknas som två resor i statistiken. 

Idag finns det två huvudsakliga källor till resandestatistiken.  

Bland annat i tåg- och stadstrafiken använder Västtrafik KRS (automatiskt kundräkningssystem). 

Detta innebär att det sitter mätare i fordonen som räknar hur många som går av och på. Systemet har 

successivt införts och nu finns det KRS i stora delar av trafiken. 87 procent av resorna har tagits fram 

med hjälp av KRS. 

I trafik där KRS inte används, räknas resandet fram genom att mäta stämplingar av biljetter. En 

stämpling är när ett Västtrafikkort hålls upp mot en biljettmaskin ombord. Detta sätt används främst 

i lokal- och regiontrafik där samtliga resenärer ska stämpla sina biljetter. Biljetter i appen ToGo kan 

idag inte stämplas i systemet. För dessa resor finns en framtagen modell som beräknar antalet resor 

på den typen av biljetter där inte KRS används. 
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Ö3: Antal resor per kategori 
I de regionala pendlingsnaven gjordes 258 miljoner resor 2018 vilket är 76 procent av 

det totala resandet. Resandet i stadstrafiken ökade med 15 miljoner resor, motsvarande 

6 procent. Resandet i tätortstrafiken har ökat med cirka 5 procent under 2018. 

Stenungsund är den tätort som hade den största faktiska resandeökningen, med 60 000 

fler resor. Även i Lerums tätort har resandet ökat. 

I stråken gjordes 55 miljoner resor 2018. Dessa är vanligen längre resor än genomsnittet. 

Generellt i stråken har resandet ökat med 2 procent 2018 jämfört med 8 procent under 

2017. Störst resandeökningen var i stråket Borås-Ulricehamn-Jönköping med 10 

procent och i stråket mellan Borås och Tranemo som ökade med 8 procent. I pendel-

stråken till och från Göteborg med expressbussarna ökade resandet som helhet med 4 

procent. Resandet med Tjörnexpressen och Stenungsundsexpressen har också ökat 

något. Expressbussarna i Bohuslän och Dalsland ökade med 4 respektive 3 procent. 

Gränspendeln till Norge har ett oförändrat resande. Resorna i stråket Skövde-Lidköping-

Trollhättan ökade med 5 procent. I övriga stråk både i Skaraborg och Sjuhärad var 

resandet oförändrat eller marginellt lägre 2018 jämfört med 2017.  

För tågtrafiken generellt är antalet resor oförändrade under 2018. Resandet på 

pendeltågen ökade mellan Göteborg och Ale med 4 procent och mellan Göteborg och 

Kungsbacka med 3 procent. Däremot har resandet minskat med 1 procent på Alingsås-

pendeln. Trafikverket har genomfört stora banarbeten som har påverkat resandet 

negativt främst på Västra Stambanan men också på Bohusbanan. På dessa banor har 

resandet minskat med 5 procent på Västra stambanan och med 7 procent på Bohusbanan. 

Även på Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan har resandet minskat med 7 procent under 

2018. Resandet på Kinnekullebanan minskade med 9 procent men på övriga banor har 

resandet varit oförändrat eller marginellt ökat.  

I den regionala trafiken utanför stråken gjordes 19 miljoner resor, landsbygd i tabell 1, 

det vill säga i princip oförändrad jämfört med föregående år. Resandet med närtrafik 

fortsätter dock att öka. 

 
Tabell 1 Antal miljoner resor per kategori  

Resor (miljoner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stadstrafik 212 228 243 258   

Tätortstrafik 3 3 3 4   

Stråk 46 49 54 55   

Landsbygd 17 19 19 19   

Specialtrafik 3 3 3 3   

Summa 282 303 322  339     

Källa: Västtrafik 

Resandet i stadstrafiken, framförallt i Göteborg, har ökat med 17 miljoner resor under 

2018, motsvarande fem procent. Resandet med spårvagnstrafiken i Göteborgs 

stadstrafik har också ökat, med 4 procent, vilket till viss del beror på bättre tillgång på 

spårvagnar. Resandet i stadstrafiken i Borås, Trollhättan/ Vänersborg och Uddevalla har 

ökat med 15, 37 respektive 22 procent. Att resandeökningen i dessa områden är så högt 



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

13 

beror på att vi här införde automatiskt kundräkningssystem under 2018. Även i Skövde 

ökade resandet relativt kraftigt, med 10 procent. Införandet av gratis sommarlovskort 

har förmodligen påverkat resandet till viss del.  

Jämfört med några andra svenska städer, i motsvarande storlek som pendlingsnaven, har 

till exempel Borås ett högt resandet i jämförelse med Gävle och Eskilstuna. Uddevalla 

och Skövde ligger i nivå med Falun och högre än Nyköping. Trollhättan/ Vänersborg 

har ett något lägre resandet jämfört med Eskilstuna och Gävle. 

Tabell 2 Antal miljoner resor i stadstrafik 2018 samt befolkning i tätorterna 

Stadstrafik  2016 2017 2018 Befolkning  Jämförelser 2018 Befolkning 

Göteborg/ Mölndal/ Partille 210 225 236 590 600  Malmö 43,9 312 000 

         
Borås 8,6 8,7 10 73 100  Gävle 6,9 76 000 

Trollhättan/ Vänersborg  4,9 5,0 6,8 73 200  Eskilstuna 6,5 69 000 

Uddevalla 2,3 2,3 2,9 35 800  Nyköping 1,2 32 800 

Skövde 2,4 2,4 2,7 37 600  Falun 2,4 38 000 

Källa: Västtrafik, Svensk kollektivtrafik och SCB 

 

Ö4: Bruttokostnad och nettokostnad per resa 

Bruttokostnad per resa avser Västtrafiks totala kostnader fördelat på antalet resor som 

genomförs i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nettokostnad per resa avser Västtrafiks 

totala kostnad minskat med biljettintäkter, statsbidrag och övriga intäkter fördelat på 

antalet resor.  

Västtrafiks kostnad per resa har varierat måttligt i löpande prisnivå under åren 2014 - 

2018. Samtidigt har kostnaden totalt sett för kollektivtrafiken har ökat. Utvecklingen av 

kostnad per resa påverkas i hög grad av hur mycket resandet ökar i förhållande till 

kostnadsutvecklingen, men också till viss del av fördelningen mellan långa och korta 

resor respektive med vilket trafikslag som resan genomförs.  

Tabell 3 Brutto- och nettokostnad per resa (kr) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per resa 27 29 28 28 27   

Nettokostnad per resa 13 14 14 14 13     
Källa: Västtrafik 

 

Ö5: Antal personkilometer med kollektivtrafiken 
I analysen av hur resandet utvecklas handlar det inte bara om antalet resor utan också 

om hur långa resorna är. Personkilometer är ett viktigt komplement till att mäta antalet 

resor eftersom det är stor skillnad mellan en kort stadstrafikresa och en längre 

pendlingsresa med kollektivtrafiken. Antal personkilometer beräknas genom att 

multiplicera antalet resor med uppskattad medelreslängd per restyp.  

Antal personkilometer i kollektivtrafiken har under 2018 ökat med 3 procent. Att 

ökningen är större än för resandet beror på att snittreslängden har ökat, det vill säga att 

det görs ett större antal längre resor än tidigare. Resandet i stråk till exempel som består 
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av i genomsnitt längre resor har under 2018 ökat med knappt 2 procent. Stadstrafiken 

med kortare resor än genomsnittet har ökat med 6 procent. Även inom respektive 

kategori har den genomsnittliga reslängden ökat. Resultatet har påverkat till en del av 

övergången till KRS som har påvisat resor som tidigare har skett utan att ha registrerats.  

 

Figur 5 Antal miljoner personkilometer med kollektivtrafiken.  
Källa: Västtrafik 

 

Ö6: Bilinnehav 
Bilinnehav är en viktig faktor för om människor väljer att resa med kollektivtrafiken 

och därmed utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel. Bilinnehav är dock inte 

samma sak som tillgång till bil. I slutet av 2018 var antalet personbilar 787 700 i Västra 

Götaland, vilket är 3 500 fler än 2017. Eftersom befolkningen har ökat i högre takt 2018 

så har bilinnehavet per 1 000 invånare sjunkit för första gången sedan 2013. I Västra 

Götaland finns det 461 bilar per 1 000 invånare och snittet för riket är 477. Privat-

personer står som ägare till 82 procent av bilarna. Fördelat på kön äger kvinnor 36 

procent av bilarna och män 64 procent.  

Tabell 4 Bilinnehav i Västra Götaland 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bilinnehav per 1000 invånare 452 456 459 463  465  461      
Källa: Trafikanalys  
 

Bilinnehavet per 1 000 invånare är lägst i Göteborg och Partille på 332 respektive 416 

bilar medan Essunga och Orust har högst med 631 respektive 628 bilar per 1000 

invånare. Generellt är bilinnehavet högre i glesare områden och lägre i tätare, vilket inte 

är så förvånande. Gleshet och täthet styr också till stor del vilket utbud av kollektivtrafik 

som erbjuds. Bilinnehavet påverkas också av möjligheten till parkering vilket oftare är 

mindre tillgängligt och dyrare i tätare områden. Exempelvis är antalet bilar per 1 000 

invånare lägst i Göteborg, med kranskommuner samt i Trollhättan och Borås. 

Kommuner med högt antal bilar per invånare är Essunga, Munkedal, Orust, Dals-Ed, 

Tanum, Götene och Vara. I Stockholms stad är bilinnehavet högre än i Göteborg och 

ligger på 370 bilar men för hela länet har Stockholm 398 bilar per 1 000 invånare, vilket 

är lägsta nivån av länen. Gotland ligger högst på 610 bilar. I Skåne är bilinnehavet 474 

och i Malmö 352. Av våra grannlän ligger Örebro lägst med 498 och Värmland högst 

med 554 bilar per 1 000 invånare. 
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Ö7: Körsträcka med personbil 
Körsträckan med bil är ett nyckeltal som hänger ihop med det hållbara resandets 

marknadsandel. Under 2017 kördes i genomsnitt en personbil som ägs av en invånare i 

Västra Götaland 12 250 kilometer. Senaste siffran visar på en nedgång i antal kilometer 

både i Västra Götaland och i hela riket. Även om bilinnehavet har ökat med 1,5 procent 

så gör den lägre körsträckan att totalt antal körda kilometer inte ökade med mer än 0,3 

procent från 2016 till 2017. 

I Stockholms län körs bilarna längst, 12 650 km i genomsnitt per år. Kortast körs bilarna 

på Gotland, i genomsnitt 10 005 km, följt av norrlandslänen. Efter Stockholm är det i 

Uppsala och Jönköping som bilarna har längst körsträcka med 12 440 km. Därefter 

kommer Kronoberg med 12 260 och Västra Götaland med 12 250 kilometer. Riket i 

genomsnitt ligger 12 110 kilometer. 

Tabell 5 Genomsnittlig körsträcka i kilometer för personbilar registrerade i Västra Götaland. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Körsträcka i 
kilometer 12 420 12 390 12 390 12 400  12 250      

Källa: Trafikanalys 2018 
 
 

Ö8: Andel cykelresor 
Andelen cykelresor är en viktig del i det hållbara resandet, och i takt med att elcykeln 

blivit vanligare ökar möjligheten till cykelresor på längre avstånd. Många resor med bil 

är kortare än fem kilometer, och för dessa resor finns en potential att flytta över en del 

till cykel och gång. Andel cykelresor mäts enklast med en resvaneundersökning. 

För att kunna följa utvecklingen varje år är kollektivtrafikbarometern en bra källa. 

Tyvärr är urvalet lågt när det gäller cykelresor, det är därför viktigt att tolka andelen 

som en trend snarare än en exakt siffra. Andelen minskade 2017 men ökade under 2018 

till 7 procent. 

 
Figur 6 Andel cykelresor av totalt antal genomförda resor  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Trafikanalys har genomfört ett antal resvaneundersökningar de senaste åren men har 

inga ytterligare planerade. Senaste nationella resvaneundersökningen ger en andel för 

cykel och gång tillsammans på 27 procent i Västra Götaland. För riket som helhet ligger 

nivån på 28 procent. Senaste femårsperioden har andelen sjunkit för gång och cykel med 
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ett par procentenheter för riket. Andelen som reser kollektivt har ökat något medan 

andelen som reser med bil är på ungefär samma nivå som för fem år sedan. 

Hållbart resande väst genomförde under 2018 en studie för att undersöka potentialen för 

ökad cykel, elcykel och gång för invånarna i Västra Götaland att nå sin arbetsplats eller 

skola till fots eller med cykel/ elcykel inom givna tidsintervall. Resultatet visar att det 

finns stor potential för mer hållbara resor. I genomsnitt kan 37 procent av alla invånare 

i Västra Götaland nå sin arbetsplats inom 30 minuters cykling. I flera kommuner är 

potentialen ännu större. Resultatet finns presenterat kommunvis i en interaktiv rapport, 

samt i en webbkarta. I webbkartan visas potentiella belastningsstråk på vägnätet om alla 

som kan cykla till arbetsplats eller skola på 30 minuter gör det.  

Mer info på www.vgregion.se/potentialstudie. 

 

Ö9: Andel bilpassagerare 
Samåkning är ett mer hållbart sätt att resa än att åka ensam i en bil. Andelen som reser 

som bilpassagerare är de senaste två åren på en högre nivå jämfört med tidigare. 

Metodförändringen i kollektivtrafikbarometern som beskrivs under Ö1 kan ha påverkat 

ökningen. Jämfört med 2017 har andelen minskat marginellt för 2018.  

 

Figur 7 Andel bilpassagerare av totalt antal genomförda resor 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
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Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna 
i hela Västra Götaland 

Tillgänglighet för invånarna handlar om hur kollektivtrafiken bidrar till att orter och 

landsbygder knyts samman, och om hur invånare kan nå målpunkter. Kollektivtrafikens 

utbud anpassas generellt utifrån platsspecifika förutsättningar, samhällsnytta och 

resurseffektivitet. Målbild tåg 2035, landsbygdsutredningen och målbilder för regionens 

pendlingsnav är strategier som ligger till grund för utvecklingen av trafiken.  

Målet mäts med två indikatorer och fyra nyckeltal som sammantaget ska ge en bild av 

tillgängligheten utifrån restid och utbud med kollektivtrafiken. Kostnaden finns också 

med eftersom den är avgörande för hur det totala utbudet ser ut.  

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav med kollektivtrafik, ökar  
(från 84,9 % år 2014)  

1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till 
ett pendlingsnav med kollektivtrafik  

 Ingen  
uppgift 

Andel invånare med minst grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

1.2. Andel invånare med minst grundutbud 
enligt landsbygdsutredningen 

  

 
Nyckeltal Förändring 

2014 - 2018 
Förändring 
under 2018  

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 

  

 1.4 Andel invånare som har avgångstider som 
passar deras resbehov 

  

  1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i 
prioriterade stråk 

 
* 

 

 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per 
fordonskilometer 

  

*på grund av nya kriterier i uttag av restider i Google maps är det inte möjlighet att jämföra tillbaka i tiden  
      Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till ett pendlingsnav 
med kollektivtrafik 
Inom ramen för projektet Accessibility planning lab pågår ett utvecklingsarbete av 

tillgänglighetsanalys och nya metoder för att visa geografisk tillgänglighet främst med 

kollektivtrafik men också med bil. Kartan på nästa sida är framtagen utifrån 2018 års 

tidtabell1 och visar restider från alla kvadratkilometer rutor i Västra Götaland till 

närmaste pendlingsnav, vilka är Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan, Vänersborg eller 

Uddevalla.  

                                                      
1 Tidtabellutdrag är från Samtrafiken och avser tredje måndagen i september 2018 med ankomst mellan 

kl 7.00 och 8.30. Statstiken på invånarna är från 171231. Analysen är gjord i Open Trip Planner 
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Resultat visar att 2018 hade 85,5 procent av invånarna i Västra Götaland mindre än 60 

minuter med kollektivtrafik till minst en av dessa sex orter. Det är något fler än 2014 då 

det var 84,9 procent. God tillgänglighet med restider under 60 minuter breder ut sig som 

en spretig hand längs vägar och järnvägar runt om pendlingsnaven. Generellt är det längs 

de prioriterade stråken i trafikförsörjningsprogrammet som restiderna ligger under 60 

minuter. Det är främst i områden nära länsgränserna, längs Vänern och kusten samt 

gränsen till Norge som restiderna överstiger två timmar, med undantag för gränsen med 

Halland. En stor del av Dalsland har längre restid än en timme med kollektivtrafik. 

Mellan Skövde och övriga noder finns ett bälte mellan Ulricehamn/ Falköping upp till 

Lidköping/ Grästorp med längre restider. Några av dessa områden har närmare till större 

orter utanför Västra Götaland men i den här kartan är det tillgängligheten till pendlings-

naven inom Västra Götaland som följs upp.  

 

Figur 8 Restid till regionala huvudorter i Västra Götaland enligt 2018 års tidtabell.  
Källa: Tillgänglighetsanalys Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samverkan med Zurich University of Applied 
sciences. 
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1.2 Andel invånare med minst grundutbud  
Kollektivtrafiknämnden antog 2014 riktlinjer för vilken servicenivå som invånarna kan 

förvänta sig med kollektivtrafiken på landsbygden (Landsbygdsutredning – kollektiv-

trafik i Västra Götaland). För boende utanför tätorter ska det finnas fem resmöjligheter 

per vardag med närtrafik och för boende inom tätorterna finns det tidtabellslagda turer 

med större utbud ju större tätorten är.  

I december 2016 fanns grundutbudet i hela Västra Götaland. Kollektivtrafiken har ut-

ökats i de kommuner och orter där utbudet tidigare inte nådde upp till lägstanivån. 

Eftersom orter växer och Västra Götaland utvecklas är detta en process som Västtrafik 

arbetar med kontinuerligt.  

Resultat av satsningen på närtrafiken är en resandeökning på närmare 80 procent sedan 

2013. Utöver att arbeta med lägstanivån inom kollektivtrafiken på landsbygden finns 

det tydliga ambitioner om att integrera den anropsstyrda trafiken allt mer med övrig 

kollektivtrafik. Exempelvis genom högre grad av samordning av biljettsystem och att 

trafiken syns i reseplaneraren.  

Tabell 6 Andelen invånare med minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare 63% i.u. 100% 100%  100%      
Källa: Västtrafik,  i.u. ingen uppgift 
 

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 
Antal fordonskilometer visar hur långt varje kollektivtrafikfordon kör i trafiken. Till 

exempel innebär två sammankopplade tågfordon två fordonskilometer per kilometer. 

Mellan 2014 och 2018 har antalet fordonskilometer ökat med 8 miljoner. Fordons-

kilometer är ett sätt att visa det samlade utbudet av kollektivtrafik. De senaste åren sker 

satsningar som i första hand innebär omfördelningar, det vill säga att mindre effektiv 

trafik ersätts med mer effektiv trafik. Det innebär ett mer attraktivt utbud även om 

antalet fordonskilometer i sig inte ökar.  

Tabell 7 Antal fordonskilometer med Västtrafik   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal fordonskilometer (miljoner) 142 145 147 149 150      
Källa: Västtrafik 

 

1.4 Andel invånare som har avgångstider som passar deras 
resbehov 
En förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara användbar är att avgångstiderna passar 

invånarnas resbehov. I kollektivtrafikbarometern 2018 svarade 56 procent att det är så. 

Ökningen från 2017 visar troligen på en ren förbättring, medan nivåskillnaden mellan 

2016 och 2017 sannolikt till stor del är ett resultat av metodförändringen. 
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Figur 9 Andel invånare som har avgångstider som passar deras resbehov.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i prioriterade stråk  
En utmaning för kollektivtrafiken är att uppnå restider som konkurrerar med bilen. Med 

tåg är målet en restidskvot på 0,8, det vill säga 20 procent kortare restid än med bil. För 

buss däremot är målet en restidskvot på 1,3. Restidskvoterna följs upp i de prioriterade 

kollektivtrafikstråken och i stora pendlingsrelationer. Uppföljningen sker i första hand 

av restidskvoten för tåg och bil. Där det inte finns tågtrafik följs restidskvoten mellan 

buss och bil. Uppgifterna för både bil och kollektivtrafik är hämtade från Google maps, 

och trängsel är medräknad. Restiderna räknas mellan resecentrum eller tågstation i 

respektive ort. Restidskvoten styrs till stor del av infrastrukturen för alla trafikslag men 

för kollektivtrafik påverkas dessutom restiden av antalet stopp vid hållplatser. På 

individnivå varierar restidskvoten stort beroende på hur lång tid man har till och från 

kollektivtrafiken respektive bilen.  

Den lägsta restidskvoten finns generellt mellan orter längs Västra stambanan, och nära 

Göteborg. Tågen på Norge/vänernbanan har också attraktiva restidskvoter, både på 

kortare och längre distanser. Högst restidskvot när det gäller tåg har Göteborg-

Strömstad, men även Vänersborg-Borås och Borås-Göteborg har höga kvoter. Sträckan 

Borås-Göteborg har dock bra restidskvot för bussen. För buss generellt finns de lägsta 

restidskvoterna framförallt i stråk med busskörfält. Flera bussrelationer i Skaraborg har 

också bra restidskvoter. Jämfört med 2017 har restidskvoten förbättrats bland annat för 

tåg mellan Göteborg och Uddevalla samt mellan Borås och Kinna med tåg och hela 

vägen till Varberg. Samtidigt har några andra relationer fått en sämre restidskvot, 

exempelvis Stenungsund-Skärhamn med buss.  
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Figur 10 Restidskvoter för buss respektive tåg i förhållande till bil  
Källa: Google maps oktober 2018 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per fordonskilometer 
I hög grad påverkas den totala kostnadsutvecklingen per fordonskilometer av den 

allmänna kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. Men också av kostnader för ett 

utökat trafikutbud. Generellt har utvecklingen av index kopplat till bränsle och personal 

i trafikavtal haft en stor påverkan. Dessutom påverkar ökade krav på till exempel miljö 

och kvalitet i nya trafikupphandlingar. Resandeutvecklingen och därmed incitamentens 

storlek till trafikföretagen påverkar också kostnaderna samt den allmänna 

kostnadsutvecklingen för Västtrafik i övrigt.  

För perioden påverkades kostnadsutvecklingen också av kostnader för spårvagns- och 

tågtrafiken, ökad förseningsersättningar till resenärer samt ökade underhållskostnader 

för resecentra. Kostnaderna styrs också av trafikslagens andel av all kollektivtrafik, 

exempelvis leder en ökad andel tåg till en ökad kostnad per kilometer, men också till 

fler sittplatser per tur. 

Tabell 8 Kostnad per fordonskilometer, brutto respektive netto (kr)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per fordonskilometer 53 56 59 59 63   

Nettokostnad per fordonskilometer 25 27 28 28 30   

Källa: Västtrafik 



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

22 

Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik 

Ambitionen är att människor ska välja kollektivtrafiken för att de vill, inte för att de 

måste. Då är det viktigt att kollektivtrafiken upplevs som attraktiv. Attraktiviteten är en 

samlad upplevelse som handlar om resenärernas preferenser och behov före, under och 

efter resan. Målet nås genom att förbättra punktlighet, trygghet, enkelhet, bekvämlighet, 

kvalitet och bemötande men också genom att utveckla tjänster kopplat till resan. 

Attraktiviteten mäts genom hur enkelt invånarna anser att det är att resa med Västtrafik, 

resenärernas nöjdhet, men också i hur punktlig kollektivtrafiken är. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik är minst 60 % 

2.1 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik 

  

Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord är minst 93 % 

2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord 

  

Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
är minst 60 % 

2.3 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik 

 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per 
trafikslag 

  

 

2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i 
kollektivtrafiken som ett stort problem 

  

        Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
2.1 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik  
Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med kollektivtra-

fiken. Delmålet till 2020 är att 60 procent ska anse att det är enkelt att åka med Västtrafik 

och årets värde på 61 procent ligger något över målet. Troligen har den ökade 

användningen av appen ToGo bidragit till förbättringen. Idag köper privatkunderna i 

genomsnitt varannan biljett i ToGo. 
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Figur 11 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

En något högre andel kvinnor än män anser att det är enkelt att åka med Västtrafik. 

Delmålet till 2020 är uppnått för både kvinnor och män under 2018.  

 

Figur 12 Andel män respektive kvinnor som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I kollektivtrafikbarometern ställs också frågan om resenären upplever det som enkelt att 

köpa biljett. Resultatet för 2018 visar att andelen resenärer som upplever att det är enkelt 

att köpa biljett har ökat från 53 procent 2016 till 75 procent 2018. Den höga ökningen 

är sannolikt en följd av den ökade försäljningen av biljetter via appen ToGo. 
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2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord  
Många trafikavtal har nöjdhetsincitament och därför mäts nöjdheten ombord. Under-

sökningarna visar på en mycket hög nöjdhet med den senaste resan under flera år. 2018 

angav 94 procent att de var nöjda med den senaste resan. Samma fråga i kollektivtrafik-

barometern ger ett resultat på 79 procent, alltså differens på 15 procentenheter. I 

ombordundersökningar blir andelen resenärer som reser ofta och regelbundet över-

representerade. Det kan vara en förklaring till att nöjdheten är så pass hög. En annan 

förklaring är att respondenter tenderar att vara mer positiva när en undersökning genom-

förs i ett personligt möte under resan jämfört med en undersökning via telefon eller 

webben vid en senare tidpunkt. En stor del av skillnaden är troligen ett resultat av de 

olika metoderna. 

 

Figur 13 Andelen nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord 
Källa: Västtrafik 
 

2.3 Andel resenärer nöjda med Västtrafik 
Andelen resenärer som är nöjda med Västtrafik generellt ligger på 57 procent, enligt 

kollektivtrafikbarometern. Andelen missnöjda är 12 procent för 2018, en procentenhet 

lägre än 2017. I begreppet nöjdhet ligger en blandning av varumärke, media och sociala 

medier, egna upplevelser tillbaka i tiden och hur man tycker det fungerar idag. Den 

generella nöjdheten är mer komplex och svårare att förbättra med enskilda åtgärder än 

nöjdheten med den senaste resan, som handlar mer om kvaliteten på tjänsten. 
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Figur 14 Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Nöjdheten skiljer sig något mellan könen. Kvinnorna är mer nöjda med Västtrafik än 

männen och männen är mer missnöjda med Västtrafik än kvinnorna. Andelen som 

svarar varken eller är nästan lika. Jämfört med 2017 har kvinnorna blivit något mer 

nöjda medan männen tvärtom har blivit något mer missnöjda. 

 

 
 

Figur 15 Andel kvinnor och män som är nöjda med Västtrafik 2018 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per trafikslag 
Punktlighet är en viktig parameter för hur nöjda resenärerna är med sin kollektiv-

trafikresa och med Västtrafik generellt. Arbetet med punktlighet är ständigt pågående 

och det kräver ett samarbete mellan ansvariga för infrastrukturen, operatörerna och 

Västtrafik.  

Punktligheten har under 2018 generellt försämrats något, framförallt i spårvagns-

trafiken. Den har särskilt påverkats av ombyggnationer som görs i Göteborgsområdet 

samtidigt som det har skett en ökning av resandet i spårvagnstrafiken. Framkomligheten 

med Göteborgstrafiken under ombyggnationer är ett prioriterat arbete inom Västtrafik. 
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För att öka prioritering av bussarnas framkomlighet i stadstrafiken krävs samverkan med 

kommunerna. Generellt är punktligheten högre både för spårvagn och tåg än för buss i 

stadstrafik. 

Tabell 9 Punktlighet per trafikslag år 2014 - 2018  

Andel turer som är punktliga  

Trafikslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buss stadstrafik* 79% 80% 79% 77% 76%   

Fartyg** 85% 87% 89% 89% 90%   

Spårvagn 79% 80% 81% 81% 77%   

Pendeltåg 95% 91% 92% 93% 92%   

Regiontåg 92% 90% 90% 93% 91%   

* Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille 

** Fartygstrafiken gäller endast Styrsöbolaget             

Källa: Västtrafik 
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2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år en studie för Västra Götaland där 

man bland annat frågar om invånarnas upplevelse av kollektivtrafiken. En av frågorna 

som ställs är i vilken utsträckning man uppfattar förseningar i kollektivtrafiken som ett 

problem i den kommun man bor.  

I undersökningen för 2017 (senast publicerade) var förseningar i kollektivtrafiken inget 

stort problem för 75 procent av respondenterna. Andelen respondenter som ansåg att 

förseningar i kollektivtrafiken är ett stort problem låg på 25 procent, en marginell ökning 

jämfört med 2016 då andelen låg på 24 procent. 

 

Figur 16 Allmänhetens upplevelse av förseningar år 2014-2017  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017 (senast tillgängliga undersökningen) 

SOM-institutet ställde också en fråga om man bedömer att man kommer i tid när man 

använder kollektivtrafiken i Västra Götaland och där ansåg 52 procent av alla 

respondenter att det är helt eller delvis riktigt, i det närmaste samma andel som 

föregående år då 51 procent ansåg detta.  

Om man endast tittar på hur kollektivtrafikresenärerna svarade så ansåg 70 procent att 

det är helt eller delvis riktigt, en minskning med 3 procentenheter jämfört med 

föregående år. Här finns alltså förbättringspotential, men liksom kollektivtrafik-

barometern visar undersökningen att de som nyttjar kollektivtrafiken och har en erfaren-

hetsbaserad upplevelse är mer positiva än de som inte reser med kollektivtrafiken. 
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Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas 

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för jämlikhet och delaktighet i samhället, och 

bidrar till social hållbarhet. Målet är att kollektivtrafiken utformas så att den inte upplevs 

diskriminerande, utan stöder en inkluderande samhällsutveckling. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare som känner trygghet att åka 
med Västtrafik är minst 72 %. 

3.1 Andel invånare som känner trygghet att 
åka med Västtrafik. 

  

Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning är 100 %. 

3.2 Andel fordon anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. 

  

Antal hållplatser och terminaler anpassade 
för personer med funktionsnedsättning är 
fler än 800. 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

  

    

 
3.1 Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik   
Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och säker för invånarna. Vi behöver ökad 

kunskap om olika åtgärder som ger trygghet och troligen krävs flera i kombination med 

varandra. Det kan handla om allt ifrån att resans alla moment fungerar som planerat till 

att resenärerna får tydlig information vid förseningar och inställda turer. Andra aspekter 

handlar om att resenärerna känner sig trygga med att gå till och från hållplatser. 

Ljussättning är betydelsefullt för att öka tryggheten. Ombord på fordonen kan 

medpassagerares beteende skapa oro hos resenärer och då kan kamerabevakning hjälpa 

till att öka tryggheten.  

I kollektivtrafikbarometern ställdes en extra fråga i september 2018 om kamera-

bevakning kopplat till upplevd trygghet. Då svarade 79 procent av allmänheten i Sverige 

att kamerabevakning ombord ökar tryggheten och säkerheten för resenärerna. Andelen 

ökar med åldern och för 65 år och äldre är andelen 86 procent medan andelen 15-19 

åringar var 69 procent. Något fler kvinnor än män ansåg att kamerabevakning ökar 

tryggheten och säkerheten. Resultat visar också att de invånare som känner sig otrygga 

med kollektivtrafiken är något mer skeptiska till att kamerabevakning skulle öka 

tryggheten än de som redan känner sig trygga under resan. 

Figur 17 på nästa sida visar att 2018 har invånarnas trygghet med att resa med Västtrafik 

ökat något och ligger nu på 66 procent.  
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Figur 17 Andel invånare som känner sig trygga med att åka med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I Västtrafiks undersökning om varumärket anger 77 procent 2018 att de alltid känner 

sig trygga hos Västtrafik. Det är en tydlig ökning från 2017 då resultatet var 74 procent. 

Undersökning baserades på cirka 4 000 svar. 

Enligt kollektivtrafikbarometern är vaneresenärer mer trygga med Västtrafik än 

invånarna i allmänhet. Männen har känt sig mer trygga än kvinnorna historiskt, men för 

2018 är andelen kvinnor högre. Ökningen av upplevd trygghet bland kvinnor från 63 till 

67 procent, är så pass hög att det bör ha skett en reell förändring. Ökningen går inte att 

kopplat direkt till någon specifik åtgärd. 

Äldre över 65 år känner sig betydligt mer trygga att resa med Västtrafik än andra 

åldersgrupper, med en andel på 74 procent. Tryggast känner sig invånarna i Skaraborg 

och i kranskommunerna till Göteborg, där är det 69 procent som upplever sig trygga 

med Västtrafik. Lägst trygghet har Sjuhärad med 62 procent, en procentenhet lägre än 

2017. I Göteborgs stadstrafikområde är nivån 66 procent, en klar ökning från 2017. I 

Fyrbodal ligger tryggheten på 66 procent.  

Tabell 10 Andel som instämmer i att de känner sig trygga med att resa med Västtrafik 

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare  67% 68% 67% 64% 66%   

Män 68% 71% 69% 65% 65%   

Kvinnor 66% 66% 65% 63% 67%   

Resenärer 72% 73% 73% 69% 71%   

Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

Jämfört med riket så känner sig västragötalänningarna mer otrygga i kollektivtrafiken. 

Västra Götaland har tillsammans med Dalarna och Skåne de lägsta siffrorna runt 66 till 

67 procent. Tryggast är invånarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Värmland 

med siffror mellan 76 och 82 procent.  

I den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet säger 31 

procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de väljer annan väg eller färdsätt på 

grund av otrygghet. Fördelat på ålder så är otryggheten högst bland unga och 
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medelålders. I samma undersökning svarar 16 procent av kvinnorna och 9 procent av 

männen att de har avstått från aktiviteter på grund av otrygghet. De som upplever sig 

mest otrygga är kvinnor i åldrarna 20 till 54 år. 

 

3.2 Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning 
Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskiftet 2018/19. Den nivån har 

varit konstant sedan 2014. Alla tåg, fartyg och bussar är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning. När det gäller de äldsta av Västtrafiks tåg så har dessa av-

markerats som anpassade i Västtrafiks reseplanerare eftersom standarden för plattforms-

höjden har sänkts med 20 cm. Rampen på dessa tåg får en för brant lutning vid vissa 

stationer. Tågen i sig uppfyller dock fortfarande kriterierna för funktionshinder-

anpassning. 

Spårvagnarna är till 70 procent fullt anpassade, eftersom de äldre modellerna av spår-

vagnar inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. De nya spårvagnarna som har upp-

handlats kommer successivt att ersätta de gamla vagnarna. De första beräknas finnas på 

plats från våren 2019. 

 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och terminaler anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
Ansvaret för hållplatser är delat mellan Västtrafik och väghållarna (kommunerna på 

kommunala vägar och Trafikverket på statliga vägar). För att nå målet behöver framför-

allt väghållarna genomföra åtgärder i en högre takt än i dag. De cirka 800 hållplatserna 

med flest antal påstigande är prioriterade för anpassning för personer med funktions-

nedsättning. För att en hållplats ska räknas som fullt ut anpassad finns 8 kriterier som 

ska vara uppfyllda. Dessa finns beskrivna i bilaga 2 i strategin för kollektivtrafik på 

jämlika villkor.  

Under 2017 gjordes en inventering för att effektivt kunna åtgärda de högst prioriterade 

hållplatserna. Under 2018 genomförde Västtrafik en rad åtgärder utifrån deras ansvar 

för hållplatserna.  

Av de 800 prioriterade hållplatserna är 49 procent helt anpassade utifrån de 8 kriterierna, 

att jämföra med 43 procent 2017. Enbart elva av dessa hållplatser saknar helt någon 

form av anpassning. Flera kriterier är uppfyllda på de flesta av de 800 hållplatserna, till 

exempel har 99 procent belysning, 96 procent har bänk/ sittplats och 95 procent har 

väderskydd.  

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna  
Under 2018 har förslaget till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 

2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades i kollektivtrafiknämnden i oktober 2018. 

Strategin omfattar fem åtgärdsområden, där Västtrafik ansvarar för genomförandet av 

de fyra första. Det femte, som omfattar mål om att sociala konsekvenser i strategisk 

planering, ansvarar kollektivtrafiknämnden för.  
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Arbetet med att ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i 

strategisk planering har påbörjats. Under hösten testades modellen i bland annat arbetet 

med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och en 

modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019.  

Västtrafiks har påbörjat arbetet med en handlingsplan utifrån strategin. Bland annat har 

två barnrättsombud utsetts, som ska leda till ett ökat fokus på barns förutsättningar i 

kollektivtrafiken. Västtrafik har också fortsatt sitt arbete med anpassningar för personer 

med funktionsnedsättning. Ett exempel är att yttre utrop vid hållplatserna har utvidgats 

från att omfatta enbart stadstrafiken i Göteborg till att omfatta hela Västra Götaland. 

Detta är en stor förbättring för framför allt personer med synnedsättning, som nu får 

utropat vilket fordon som stannar vid hållplatsen och vart fordonet ska. Detta har varit 

väldigt uppskattat från bland annat Synskadades riksförbund. 

Sedan länge har det funnits ett beslut om att införa så kallade ledsagarkort, där personer 

med färdtjänsttillstånd får möjlighet att ta med sig en ledsagare kostnadsfritt på resan. 

Under hösten har Västtrafik tagit fram en lösning, som kallas reshjälpkort med samma 

funktion. Än så länge är det ett fåtal som har sökt, men det beror troligtvis på att det 

införs successivt och att det ännu inte marknadsfört i någon större utsträckning.  
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Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från 
kollektivtrafiken  

Kollektivtrafiken är en drivande aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transport-

system. Det sker genom successivt ökade krav i trafikupphandlingar med utfasning av 

fossila drivmedel, men också med fokus på minskad energianvändningen och låga 

nivåer av buller. De sistnämnda finns målsatta i miljö- och klimatstrategin för kollektiv-

trafiken men inte i trafikförsörjningsprogrammet. 

 
   

Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018      

Minskning CO2-utsläpp per personkilometer 
jämfört med år 2006 är minst 80 % 

4.1 Minskning koldioxidutsläpp per 
personkilometer jämfört med 2006 

  

 

 
4.1 Minskning koldioxidutsläpp per personkilometer jämfört 
med 2006 
Utvecklingen de senaste åren har gått fort mot en ökad andel förnybara drivmedel i 

fordonen. Andelen personkilometer med förnybara drivmedel (exklusive fartygstrafik) 

ökade en procentenhet under 2018 och ligger nu på 97 procent. Utöver övergången till 

förnybara drivmedel finns också en viss potential i att öka beläggningsgraden på 

fordonen, framförallt i lågtrafik. Pensionärskortet är ett exempel på hur man har styrt 

till en ökad beläggningsgrad i lågtrafik.  

Västtrafik använder förnybar el till tågtrafiken och spårvagnarna. I busstrafiken används 

biodiesel och biogas. Elbussar är särskilt lämpliga i stadstrafik och planeras både i 

befintliga avtal och i nya upphandlingar i Göteborg, Borås, Lidköping och Uddevalla. 

Idag är 8 procent av bussarna el-hybrider eller helt eldrivna.  

Fossil diesel med inblandning av biodiesel används idag i fartygstrafiken, i 

Kinnekulletåget och marginellt i busstrafiken. Men även för dieseltåg och fartyg är 

eldrift möjligt. Idag är älvskyttlarna i Göteborg dieselelektriska, det vill säga har 

dieselmotorer som driver generatorer som i sin tur driver elmotorer. De är förberedda 

för att kunna drivas med batteri i framtiden.  

Målet i trafikförsörjningsprogrammet är att minska koldioxidutsläppen per person-

kilometer med minst 80 procent från 2006 till 2020. Figur 18 på nästa sida visar att 

koldioxidutsläppen för 2018 är på samma nivå som 2017, det vill säga har minskat med 

72 procent sedan 2006. 

Efter flera år med minskade koldioxidutsläpp fortsätter alltså inte utsläppen att minska 

under 2018. Troligen beror det på att trafikföretagen på grund av prisutvecklingen i 

högre utsträckning valt RME istället för HVO. Båda drivmedlen räknas som förnybara 

men koldioxidminskningen skiljer sig åt mellan dem. RME har något sämre 
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klimategenskaper än HVO. I äldre trafikavtal är kravet att trafiken ska utföras med 

förnybart drivmedel medan nyare avtal har ett krav på att minska koldioxidutsläppen. 

Möjligheterna att nå målet om 80 procents minskning till 2020 har blivit något mer 

osäkra under 2018. 

 

Figur 18 Procentuell minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer, jämfört med år 2006 
Källa: Västtrafik, Frida miljödatabas 
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Källförteckning 

• Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU) är en årligen 

återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag utgörs av ca 

12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet och 

erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. 

 

• Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till syfte att lagra, samman-

ställa, visa och följa upp information rörande fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och 

avtals- och miljökrav. 

 

• Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning 

som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I Sverige genomförs ca 70 000 intervjuer 

löpande per år varav ca 25 000 med personer som reser kollektivt minst en gång i månaden. 

 

• Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år 

bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Frågorna har tonvikt på attityder och 

beteenden inom områdena offentlig service och medier. SOM-institutet som utför 

undersökningen är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 

1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält 

för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.  
 

• Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till huvuduppgift 

att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa 

effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. 

 

• Västtrafik, egen statistik. 
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Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: 

Sara Eriksson, 070-730 25 93                            

Anna Kronvall, 076-940 28 21 

E-post: 

sara.eriksson@vgregion.se, 

anna.kronvall@vgregion.se

Till delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet 2019  
Sammanfattning 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 

ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 

implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 

de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 

kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

 

Arbetet med att aktualisera/revidera trafikförsörjningsprogrammet inför perioden 

2021–2024 påbörjas under våren 2019. I samband med denna remiss ges 

kollektivtrafikråden möjlighet att komma med inspel till revideringen. 

 

Den årliga avstämningen omfattar följande delar: 

1. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2018, bilaga 1 

2. Lägesrapport 2018 Trafikförsörjningsprogrammets strategier och 

utvecklingsområden, bilaga 2 

3. Inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet, nedan 

 

Remissen är en avstämning av pågående arbete – det finns inget dokument som 

ska godkännas eller ej. Det är en möjlighet för kommunerna att via 

kollektivtrafikråden inkomma med inspel och synpunkter. Svaren ger bland annat 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag till 

prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande 

trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till 

revidering av trafikförsörjningsprogrammet, vilket är extra viktigt detta år då en 

revidering av programmet påbörjas.  
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3 Inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet 
Under 2019–2020 kommer ett förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram att 

arbetas fram. När trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 togs fram gjordes 

ett gediget arbete med att fokusera och konkretisera det föregående programmet 

och en ny målstruktur togs fram. Målen kräver långsiktighet för att nås och 

inriktningen är att behålla mycket av strukturen i det nuvarande programmet.  

Vid denna årliga avstämning ges kollektivtrafikråden möjlighet att komma med 

inspel till revideringen. Dialog i råden kommer att ske under vårens möten i april-

juni i respektive delregion. 

Ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021–2024 planeras sändas på remiss i 

samband med årlig avstämning i månadsskiftet feb/mars 2020.  

 

 

Vi önskar i årlig avstämning 2019 kollektivtrafikrådens svar på följande 

frågeställningar:  

  

 Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018?  

 Har ni inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre 

måluppfyllelse? 

 Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus 

under perioden 2021–2024? 

 Har ni några övergripande inspel gällande revideringen av 

trafikförsörjningsprogrammet? 

 Har ni förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och övriga 

samverkansformer? 

 Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill skicka med? 

 
 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 18 juni 

2019. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ulrika Bokeberg 

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef 

Västra Götalandsregionen 
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Förord 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument 
för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg att ge 
invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar 
samhällsutveckling.  

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

Denna rapport är en del i den årliga avstämningen 2019 och ger en lägesrapport över hur 
arbetet fortskrider inom antagna strategier kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och 
för de prioriterade utvecklingsområden som finns i programmet. 

Trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 finns på Västra Götalandsregionens 
hemsida; www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

 

Ulrika Bokeberg 

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur 
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1. Beslutade strategier - lägesrapport 
Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål med fyra delmål. 

 

Till programmet finns ett antal strategier som konkretiserar trafikförsörjningsprogrammets 
intention och viljeinriktning. Strategierna som ska ses som en del av 
trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur målen i programmet ska nås inom olika 
områden. Samtliga strategier finns samlade på www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport gällande trafikförsörjningsprogrammets tillhörande 
strategier: 

 Pris- och sortimentsstrategi, steg 1 beslutad 2014,  
ny zonstruktur beslutad 2018 

 Målbild tåg 2035, beslutad 2013 

 Landsbygdsutredning – servicenivå på landsbygd, beslutad 2014  

 Miljö- och klimatstrategi, beslutad 2018 

 Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, beslutad 2018 

 Strategier för stadstrafiken i regionens fem pendlingsnav, tre beslutade 2016–

2018 och två under framtagande 
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Pris- och sortimentsstrategi 

Västra Götalandsregionens pris- och sortimentstrategi ska ge ett enklare och mera rättvist 
prissortiment för Västtrafik. Pris- och sortimentstrategin består av två steg, där steg 1 
beslutades i regionfullmäktige i februari 2014. Avseende steg 2 med ny zonstruktur fattade 
regionfullmäktige beslut i november 2018. 
 
Lägesrapport: 
Under 2018 har dels appen Västtrafik To Go utvecklats med fler tjänster och biljettslag. 
Vidare har ett förslag till ny zonstruktur förankrats i de delregionala kollektivtrafikråden 
(DKR) samt i Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) som ställde sig bakom förslaget 
i maj 2018. Regionfullmäktige fattade beslut om den nya zonstrukturen i november 2018. 
Beslutet innebär att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner, vilket innebär en 
kraftig förenkling jämfört med idag. Västtrafik kommer att arbeta med genomförandet 
under 2019 och 2020. 

Målbild tåg 2035 
Målbild tåg 2035 är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet avseende 
tågtrafikutvecklingen i Västra Götaland. Målsättningen är att tågtrafiken år 2035 ska klara 
tre gånger fler resenärer jämfört med år 2006. Målbild tåg visar på en viljeriktning 
beträffande utvecklingen av tågtrafiken fram till år 2035 där trafikeringsmål och 
tillkommande infrastrukturbehov preciseras. År 2035 är Västra Götaland ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa som erbjuder god livskvalitet och goda 
förutsättningar för näringsliv och arbetsmarknad, och detta ska tågtrafiken starkt bidra till. 

Lägesrapport: 
Fokus under 2018 har varit att komplettera Målbild Tåg 2035 med mål om att öppna nya 
stationer. Detta gjordes genom ”Västtågsutredningen” som beslutades i regionfullmäktige 

under 2018. Beslutet innebar att Målbild tåg 2035 kompletterades med mål om att öppna 
nya stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda, Frändefors, Hillared, Länghem och 
Grimsås. Utöver det så arbetar Västtrafik vidare enligt genomförandeplan för tåg 2020 och 
utvecklar tågtrafiken i enlighet med den. 

Landsbygdsutredningen 
Landsbygdsutredningen har tagits fram, och beslutats, av kollektivtrafiknämnden i samråd 
med Västra Götalands kommuner. I denna utredning fastställs vilket lägsta utbud av 
kollektivtrafik du kan vänta dig om du bor på landsbygden. Ett grundutbud för 
kollektivtrafiken är viktigt, för att till exempel äldre, ungdomar och andra utan tillgång till 
bil, ska kunna nå service som vårdcentraler, apotek och livsmedelsbutiker. 

Lägesrapport: 
Under 2017 utvärderades landsbygdsutredningen och det kunde konstateras att 
grundutbudet som utlovas i utredningen är infört överallt. Detta innebär att samtliga 
kommuner har närtrafik med minst fem resmöjligheter per vardag och linjetrafiken är 
utbyggd i enlighet med tätortsstorleken. Fokus för Västtrafik har därefter varit att se på 
möjliga utvecklingssteg för att integrera den anropsstyrda trafiken i linjetrafiken med 
särskilt fokus på att utveckla närtrafiken. 

 



 
6   

Miljö- och klimatstrategi  
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för minskad miljö- och 
klimatpåverkan i kollektivtrafiken i Västra Götaland, och är en del av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Strategin anger mål fram till 2035 med 
delmål för 2025 och 2030. 

För att nå målen i strategin krävs en omfattande övergång från förbränningsmotorer till 
eldrift i stadstrafik med buss, viss båttrafik och tågtrafik på oelektrifierad bana. 
Prioriteringen av drivmedel är el, biogas, flytande biodrivmedel. Teknik, kostnader, 
geografiska förutsättningar med mera kan dock påverka möjligt införande. 

Lägesrapport: 
Under 2017 gjordes en revidering av Miljö- och klimatstrategin, vilken sändes ut på remiss 
våren 2018. I oktober 2018 antogs den reviderade strategin av kollektivtrafiknämnden.  

Strategin genomförs framför allt genom de krav som Västtrafik ställer i nya 
trafikupphandlingar. Den ökade elektrifieringen som krävs för att målen i strategin ska nås 
innebär att hela trafiksystem måste förändras och att laddinfrastruktur och fordonsdepåer 
måste optimeras för att undvika stora kostnadsökningar. Framdrivningsteknik och 
drivmedel inom kollektivtrafiken är i en utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och 
klimatpåverkan som följd. Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av 
mål och kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling. 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor beslutades av kollektivtrafiknämnden 
i oktober 2018 och ersätter därmed strategin för funktionshinderanpassning av 
kollektivtrafiken. Strategin innebär ett strukturerat och systematiskt sätt att arbeta utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna. Nu pågår arbetet med att implementera strategin inom 
Västtrafik och avdelning kollektivtrafik och infrastruktur. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har det förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 
2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades under hösten av kollektivtrafiknämnden och 
har därmed ersatt den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. 
Under hösten har Västtrafik påbörjat arbetet med en handlingsplan för genomförandet av 
strategin. Parallellt har avdelning kollektivtrafik och infrastruktur påbörjat arbetet med att 
ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i strategisk planering för att 
svara upp mot ett av delmålen i strategin. Under hösten testades modellen i bland annat 
arbetet med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och 
en modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019. 
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Strategier för stadstrafiken i regionens fem utpekade pendlingsnav 
För naven i varje delregion; Göteborg/Mölndal/Partille (GMP), Trollhättan/Vänersborg 
(Tvåstad), Uddevalla, Borås och Skövde finns särskilda stadstrafikforum, där politiska 
företrädare för parterna möts 2–4 gånger per år för samverkan kring frågor som bedöms 
relevanta för stadstrafikens utveckling. Detta görs som en del av stadens utveckling och 
som en del i kollektivtrafiksystemet som helhet. 

Inom respektive stadstrafikforum har eller ska en kollektivtrafikplan/målbild tas fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och beskriver hur 
kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med stadsutvecklingen. Målsättningen är 
att stödja en hållbar region- och stadsutveckling och öka andelen hållbara resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel.  

Lägesrapport: 
Göteborg, Mölndal och Partille: Målbild Koll2035 antogs av parternas respektive 
fullmäktige under vintern/våren 2018. Några av målbildens infrastrukturobjekt har fått 
delfinansiering i Sverigeförhandlingens storstadspaket för Göteborg. En genomförandeplan 
för första etappen av målbilden 2020–2024 kommer att tas fram gemensamt av parterna 
under 2019. 

Trollhättan/Vänersborg: Kollektivtrafikplanen är ute på remiss till slutet av februari 2019 
och målet är att den ska antas av parterna innan sommaren. Resandeutvecklingen har varit 
god och högre än målet för 2018. Kundnöjdheten med senaste resan är  mycket hög men 
trygghet ombord sjunker. En orsak kan vara att det börjar bli väldigt fullsatt och det är 
kapacitetsproblem i trafiken. 

Uddevalla: Arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan pågår för fullt och målet är att 
parterna ska anta planen under hösten 2019. Planering inför införandet av fem nya elbussar 
(med depåladdning) till juni 2019 pågår för fullt. Resandeutvecklingen har varit svagt 
positiv men har vikit lite neråt under hösten 2018. Kundnöjdheten för senaste resan ligger 
högt. Efter de negativa ordningshändelser som skett under året har en utökad samverkan 
startats för hantering av de viserings- och ordningsstörningar som skett. 

Borås: 2016 antogs Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås. Under 2018 har 
automatisk trafikanträkning införts på alla stadsbussar. Under året har dessutom planering 
för att införa elbuss på linje 2 pågått. En genomförandeplan med sikte på 2025 kommer att 
tas fram gemensamt av parterna under 2019. Borås har också under året studerat 
förutsättningar för att införa självkörande bussar och planerar att under 2019 göra ett 
”livetest”. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 2035 antogs av parterna 
under hösten 2018. Nu ska en genomförandeplan tas fram. Under 2018 har antalet resor i 
stadstrafiken ökat markant jämfört med föregående år. Antalet arbetspendlare i 
stadstrafiken ökar och det höga ungdomsresandet under sommaren har hållit i sig under 
hösten. Kapacitetsproblem hanteras genom större fordon. Framkomligheten och 
tillgängligheten i och till Skövde ökar för bilister, vilket kan komma att påverka 
resandeutvecklingen framöver.  

 

Siffror för resandeökning och nöjdhet återfinns i den årliga uppföljningen.  
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2. Prioriterade utvecklingsområden – lägesrapport 
I trafikförsörjningsprogrammet 2017–2020 finns sex prioriterade utvecklingsområden, som 
ska vara i fokus de närmsta åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet. De 
delregionala kollektivtrafikråden ska involveras i arbetet och kommunerna spelar en viktig 
roll för möjligheterna att nå målen. De prioriterade utvecklingsområdena är: 

 samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 

 samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 

 hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av 
färdsätt 

 pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
 principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav 

 strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social 
hållbarhet 

 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport för respektive utvecklingsområde. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafikplanering och övrig 
samhällsplanering behöver ske mer samordnat. Det handlar dels om att kollektivtrafiken 
ska kunna utvecklas effektivt, dels om kommunernas förutsättningar för att utveckla ny 
bebyggelse. Det kräver ömsesidigt kunskapsbyggande i syfte att ta fram tydligare principer 
och processer för parterna gällande kollektivtrafikutbud och bebyggelse. 

Lägesrapport: 
Hösten 2016 startade Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik en arbetsgrupp 
med representation från de fyra delregionala kollektivtrafikrådens tjänstemannanätverk 
samt Länsstyrelsen. Arbetsgruppen har identifierat utmaningar och tagit fram förslag på 
aktiviteter inom utvecklingsområdet.  

Under första halvåret 2018 har ett arbete gjorts för att hitta goda exempel på kommunala 
planeringsprocesser där kollektivtrafiken kommit in på ett bra sätt. Det visade sig vara 
svårt, men resultatet av genomförda intervjuer har gett arbetsgruppen ett bra underlag för 
fortsatt utveckling av bättre samplanering mellan bebyggelse och kollektivtrafik. 
Arbetsgruppen har även genomfört en kartläggning över hur andra regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och organisationer arbetar med avsiktsförklaringar kopplat till 
kollektivtrafiken.  

Ett arbete med att ta fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om kollektivtrafiken i 
samhällsplaneringen som riktar sig till kommunala tjänstemän inom 
samhällsbyggnadssektorn har påbörjats och beräknas bli färdigt under första halvan av 
2019. 
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Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Det finns potential att öka 
servicenivån på landsbygd ytterligare genom samordning med skolskjutsar. De utredningar 
som gjorts visar att det inte finns en lösning som passar alla kommuner. Samordningen bör 
därför ske genom samråd mellan Västtrafik och respektive kommun utifrån geografiska 
och demografiska förutsättningar, inför upphandlingar, där både kommunen och Västtrafik 
strävar efter bästa möjliga totallösning för invånarna. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har Västtrafik fortsatt sitt interna arbete med att tydliggöra hur de arbetar med 
samordning mellan skolskjuts och allmän kollektivtrafik. Arbetet beräknas slutföras under 
våren 2019. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Boråsregionen och Västtrafik startat ett 
arbete för att utveckla samordning av skolresor inom delregionen. Detta efter att 
Boråsregionen i föregående års avstämning signalerat att delregionen gärna engagerar sig 
mer i utvecklingsområdet. När arbetet har kommit igång ordentligt kommer övriga 
delregioner att bjudas in för dialog. 

Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare 
kombinationer av färdsätt 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafiken är ofta – men inte 
alltid – det hållbara alternativet, ekonomiskt och miljömässigt. Ett viktigt 
utvecklingsområde är att kombinera färdsätt smartare. Åtgärder ska anpassas utifrån lokala 
förutsättningar och behov, geografiskt och hos olika resenärsgrupper, för såväl 
vardagsresor som resor inom turism och besöksnäring. Det innebär fortsatt hög prioritet för 
samverkansprojekt för utveckling av nya tjänster för att underlätta för samåkning, 
bilpooler, cykelpooler osv. Därtill krävs systematiskt beteendepåverkande arbete. 

Lägesrapport: 

Hållbart resande väst 
Hållbart resande väst (HRV) har under tre och ett halvt år blivit en aktiv aktör inom 
området hållbart resande i Västsverige och Sverige. 2018 låg HRV:s fokus på att fungera 
som stöd och kunskapskälla för kommunerna genom att erbjuda projekt, kunskapsstöd och 
nätverk, men även genom att ta fram kunskapsunderlag som cykelpotentialstudien. HRV 
har också drivit påverkansarbete kopplat till hållbart resande i olika forum. Under 
Almedalsveckan höll HRV ett välbesökt seminarium som handlade om hinder för hållbart 
resande samt deltog i flera paneldebatter. Projekt som genomfördes under året var 
Vintercyklist, Cykelvänlig arbetsplats, Buss ohoj! och På Egna Ben. HRV har spridit 
kunskap i ämnet hållbart resande genom hemsida, Facebook, Instagram och Twitter. 

Nytt för 2018 var att HRV arbetade efter tre prioriterade områden; Hållbart resande på 
landsbygd, hållbart resande i tjänsten och för de anställdas resor till och från 
arbetsplatsen samt aktiv mobilitet för barn och unga. Dessa prioriterade områden har legat 
till grund för utveckling av projekt, aktiviteter och samarbeten under året.  

Sedan tidigare år har HRV identifierat en svårighet i att engagera fler kommuner att bli 
aktiva samarbetspartners. Ofta är det samma kommuner som är med i flera av de projekt 
HRV erbjuder. Det finns ett stort intresse hos kommunerna men oftast finns inte tillräckligt 
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med personella resurser. HRV har även märkt att möjligheterna för kommunerna att delta i 
flera projekt samtidigt är små. För att kunna växla upp arbetet ytterligare har HRV ansökt 
och blivit beviljade medel från Energimyndigheten. Fram till november 2020 kommer två 
projektledare att arbeta med att växla upp HRV:s arbete i hela regionen. Total 
projektbudget är 2,8 miljoner kronor. 

2018 startades även ett annat stort projekt upp – KomILand. Det är ett tvåårigt projekt med 
finansiering från VINNOVA kring kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre 
tätorter. Tester med flera mobilitetstjänster i samma plattform kommer att testas på 2–4 
orter i Skaraborg. Total projektbudget är 11 miljoner kronor.  

Mer information om hållbart resande väst finns på www.vgregion.se/hrv. 

Kombinerad mobilitet 
Västtrafik har kollektivtrafiknämndens uppdrag att utveckla kombinerad mobilitet som 
tjänst. Arbetet innefattar att öppna upp för tredjepartsförsäljning för att fler aktörer ska 
kunna bygga kombinerade tjänster. Under 2018 har piloter med samarbetspartners 
genomförts för att få kunskap och lärdomar utifrån perspektiven kund, teknik och 
affärsmodell. Detta med ambition att vara redo att öppna upp för tredjepartsförsäljning i 
kontrollerad form under 2019.  

Teknisk utveckling och anpassning av biljettsystemet till nationell Biljett- och 
betalstandard (BoB) har gjorts på Västtrafiks digitala försäljningsplattform, som ett viktigt 
steg för att digitalt kunna tillgängliggöra biljettutbud. En pilot har genomförts i samarbete 
med Parkeringsbolaget Göteborg och under en testperiod var det möjligt att köpa och 
validera västtrafikbiljett i en extern digital app. Västtrafik har tillsammans med Borås stad 
genomfört ett pilotprojekt med hyrcyklar i staden under maj-nov 2018, för att stärka 
cykelns koppling till kollektivtrafiken. Ytterligare piloter har startats med inriktning på 
nyinflyttade i BRF Viva och tjänsteresor inom SDF Väster Göteborg. Kollektivtrafik 
kommer att vara en del av en mobilitetstjänst för dessa grupper tillsammans med bil- och 
cykelpool. 

Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 
pendlingsnav 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Strategier för att möta befolkningstillväxten och uppnå ökad marknadsandel för hållbara 
resor behöver utvecklas ytterligare. Samråd sker politiskt i stadstrafikforum för respektive 
pendlingsnav i Västra Götaland. För dessa tätorter handlar det dels om att skapa effektiva 
och goda förbindelser för de som pendlar in från resten av regionen, dels att stödja 
stadsutvecklingen.  

Lägesrapport finns i avsnitt strategier under rubriken Strategier för stadstrafiken i 
regionens fem utpekade pendlingsnav 

  

http://www.vgregion.se/hrv
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Pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Steg 1 i pris- och sortimentstrategin, som beslutades i februari 2014, syftade till att göra 
resandet med kollektivtrafiken enklare för resenären. Förenklingar i form av färre tillägg 
och varianter av färdbevis, enhetligare regler för kommunala tillköp, rabattsatser, möjlighet 
att köpa färdbevis i mobilen och att avskaffa check-ut är sådant som redan är i huvudsak 
genomfört. 

Steg 2 av pris- och sortimentstrategin handlar om att se över zonsystemet till något som 
upplevs som enklare och mera rättvist än dagens indelning, att utveckla biljettsamverkan 
för att underlätta resor över länsgräns samt fortsatt utveckling av försäljningskanaler och 
information till resenären om hur och var man kan köpa biljetter och resa med 
kollektivtrafiken. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Pris- och sortimentsstrategi 

Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; 
social hållbarhet 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Västra Götalandsregionen har gjort 
en utredning som visar att åtgärder för funktionsnedsatta även gynnar andra grupper i 
samhället. Den visar att ytterligare åtgärder krävs, framförallt när det gäller att öka 
tryggheten för olika resenärsgrupper. Ökad kunskap och utveckling av ett strukturerat 
arbetssätt krävs dock för att beakta de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder (barn/äldre). Här ingår att utveckla kollektivtrafikens roll som ett verktyg för 
integration, jämställdhet och att stärka barns rättigheter. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
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Handläggare 

Strateg Elin Carlsson 
Telefon 0522-69 65 69 
elin.carlsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för 

kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

Sammanfattning 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 
överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust 
kommun och Uddevalla kommun. Förslaget är en gemensam strategi för hur 
kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Göteborgsregionen önskar nu få in 
synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss till berörda. Remisstiden 
pågår från 7 mars till 7 juni 2019. 
 
I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den fördjupade 
strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor 
som Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur 
Uddevalla kommun kan förstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den 
översiktliga planeringen och kommunens riktningar mot visionen samspelar 
med den fördjupade strukturbilden liksom hur fortsatt samverkan i 
kustzonsfrågor kan se ut.  
     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-26 
Kommunledningskontorets yttrande 2019-04-26 
Fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 
remissförslag 2019-03-07 
Följebrev till remiss om fördjupad strukturbild för Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla 2019-03-07 
Remiss från Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 2019-03-07     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att översända bifogat yttrande som Uddevalla kommuns svar på remiss från 
Göteborgsregionen om fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust 
och Uddevalla 
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Handläggare 

Strateg Elin Carlsson 
Telefon 0522-69 65 69 
elin.carlsson@uddevalla.se 
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Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Yttrande 

Sammanfattning 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 
överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust 
kommun och Uddevalla kommun. Förslaget är en gemensam strategi för hur 
kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska 
utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Göteborgsregionen önskar nu få in 
synpunkter på förslaget och har skickat det på remiss till berörda. Remisstiden 
pågår från 7 mars till 7 juni 2019. 
 
I remissvaret beskrivs Uddevalla kommuns synpunkter på den fördjupade 
strukturbildens överenskommelser och kartbilder samt svar på de remissfrågor 
som Göteborgsregionen skickat med remissen. Remissvaret berör främst hur 
Uddevalla kommun kan förstärkas ytterligare i kartbilderna, hur den 
översiktliga planeringen och kommunens riktningar mot visionen samspelar 
med den fördjupade strukturbilden liksom hur fortsatt samverkan i 
kustzonsfrågor kan se ut.  

Synpunkter 

 
Beskrivning av remissförslaget 

Remissförslaget har utarbetats inom ramen för projektet Mellankommunal 
kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 2016 – 2019. Den 
fördjupade strukturbilden sätter ramarna för och ska fungera som ett stöd vid 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planering. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 
mellankommunala kustzonsplaneringen. Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är 
en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen från 2008, och omfattar sex 
överenskommelser med tillhörande kartbilder: 
 
1. Skärgårdens karaktär och identitet 
2. Levande samhällen året om 
3. Hållbara maritima näringar 
4. Tillgänglighet till rekreation, friluftsliv och turism 
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5. Jordbruk och öppet landskap 
6. Hållbar havsanvändning med ekosystem i balans 
 
Synpunkter på den fördjupade strukturbildens överenskommelser 

Uddevalla kommun har inom ramen för översiktsplanen och i den politiska 
majoritetens strategiska plan nyligen antagit fem riktningar mot kommunens 
vision ”Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet”. 
Framför allt en av dessa riktningar berör kustområdet och lyder: ”Uddevalla 
är en kustkommun som tar vara på vattnets potential.” Denna riktning med 
tillhörande övergripande strategier tydliggör kommunens strävan att både 
bevara och utveckla de värden inom friluftsliv, rekreation, vattenbruk, boende 
och besöksnäring som kommunens kustzon erbjuder. Detta arbete behöver 
bedrivas i samverkan med Göteborgsregionens och Bohusläns kustkommuner 
såväl norr som söder om Uddevalla, för att stärka en hållbar och integrerad 
kustzon men också för att stärka Uddevalla som en attraktiv kustkommun med 
självklar del i kustbandet.  
 
Överenskommelserna i remissförslaget harmonierar väl med såväl 
kommunens riktningar som övergripande strategier. Likaså harmonierar 
innehållet i överenskommelserna med det arbete som hittills genomförts inom 
ramen för kommunens nya översiktsplan, exempelvis i kommunens framtagna 
havskaraktärsanalys och i arbetet med mellankommunal blå och grön 
infrastruktur i utvecklingsstrategin. 
 

 Överenskommelse 1: Skärgårdens karaktär och identitet 
I denna överenskommelse skulle skärgårdens identitet idag kunna 
lyftas fram vid sidan av den historiska identiteten. Det är viktigt att 
nya och gamla identiteter kan mötas och samspela på ett sätt som både 
värnar platsens historia med natur-och kulturvärden och samtidigt 
välkomnar nya influenser som håller skärgården levande. 

 Överenskommelse 2: Levande samhällen året om 
Denna överenskommelse skulle kunna innehålla mer om den sociala 
infrastruktur som krävs för att ett samhälle ska leva och därför vara 
attraktivt att bo och verka i. Att främja lokala mötesplatser och lokalt 
föreningsliv i kombination med erbjudande av offentlig service i form 
av exempelvis mobila lösningar är exempel på detta.  

 Överenskommelse 4: Tillgänglighet till rekreation, friluftsliv och 
turism 
I denna överenskommelse skulle begreppet tillgänglighet kunna 
definieras mer. Vilken typ av tillgänglighet avses, för vem och hur ska 
kustzonen tillgängliggöras? Fysiska och mentala barriärer kan skapa 
hinder för en del grupper att besöka kusten, men där kan även 
ekonomiska och kulturella barriärer läggas till. Tillgänglighet till 



 
 

Yttrande 

 

3(4) 

2019-04-26 Dnr KS 2019/00228 

 

 

information om allemansrättens innebörd för friluftslivet på kusten 
skulle också kunna finnas med här. Formuleringen ”att besöka kusten” 
kan anses något passiv och innefattar inte riktigt det aktiva deltagandet 
i vad som finns att upptäcka, uppleva och lära i kustzonen.  

 
Synpunkter på den fördjupade strukturbildens kartbilder 

 
 I den fullständiga kartbilden är det svårt att tolka vad Uddevalla definieras som 

utifrån teckenförklaringen. Det som går att utläsa är att Uddevalla är en nod vid 
kusten i den övergripande strukturbilden (från 2008), men i den var inte 
Uddevalla med. Det skulle kunna förtydligas även genom teckenförklaringen 
(inte bara i efterföljande text) att den övergripande strukturbildens stråk är 
förlängt som en del i framtagandet av den fördjupade strukturbilden, så att det 
framgår vad som är nytt även när kartbilden läses separat. Uddevalla bör också 
beskrivas som centralort, inte endast nod. 

 Farleden från öppet hav till Uddevalla hamn är tydligt utpekad i strukturbilden, 
vilket är positivt och tydligt illustrerar Uddevallas maritima koppling till havet. 
Farledspilarna eller kommersiella hamnar finns med i den fullständiga kartbilden 
men förklaras inte i teckenförklaringen, utan endast i den specifika för lagret 
öppet hav. Det skulle vara bra att komplettera med detta även i den fullständiga 
kartbilden.  

 Genom att Trollhättan och Vänersborg är utsatta som viktig nod utanför 
kartbilden med koppling till Uddevalla förstärks Uddevalla som en viktig del i 
det öst-västliga stråket till havet, vilket är positivt. Trollhättan och Vänersborg 
beskrivs dock som en och samma nod, vilket kan anses något missvisande. 

 I kartlagret för skärgård skulle vattnet kunna ges en något starkare färg. På några 
ställen kan som det är nu vara svårt att skilja land från vatten i skärgården på den 
fullständiga kartbilden, där inlandsstråken har en liknande transparent färg. 

 De transportstråk som är utsatta från Uddevalla genom Bokenäset till havet mot 
noden norr om Lysekil och från Bokenäset mot Orust motiverar en förstärkning 
av gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik i dessa lägen, vilket är positivt.  

 Lagret för kustbygd har en vit färg i strukturbilden, vilket gör att konturerna är 
något svåra att utläsa i relation till skärgårdsvattnets färg. 

 

Svar på remissfrågor 

l. Hur skulle ni vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande kustzonsfrågor?  
Uddevalla kommun menar att formen för projektet Mellankommunal 
kustzonsplanering är ett positivt exempel på samverkansarbete mellan 
kommuner och kommunalförbund. Genom att Göteborgsregionen med 
anställd projektledare i projektet tydligt ansvarar för samordning och 
framdrift, säkerställs också en välbehövlig struktur. Denna form bör tillämpas 
även i eventuella kommande samverkansprojekt. 



 
 

Yttrande 
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Vidare anser Uddevalla kommun att fortsatt samverkan i första hand ska 
bedrivas i befintliga nätverk som 8 fjordar, KIMO och Bohuskustens 
vattenråd – snarare än genom bildandet av nya nätverk. Bohuskustens 
vattenråd ligger under Göteborgsregionen och de flesta kommuner som deltar 
i Mellankommunal kustzonsplanering är med även här. Om nya 
samverkansprojekt uppstår vill Uddevalla kommun dock gärna delta i den 
omfattning som är möjlig. 
 
Uddevalla kommun har påbörjat ett arbete med att föreslå områdena runt 
Gullmarsfjorden som ett biosfärsområde och det skulle eventuellt kunna bli 
relevant att utvidga området till större delar av Bohusläns kuststräckor. Att 
bilda ett biosfärsområde för kustzonen skulle kunna bli en bra komplettering 
till fortsatt samverkan i kustzonen.  

 
2. Hur ser ni på ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den 
fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive överenskommelser?  
Uddevalla kommun ansvarar för olika former av planering, bevarande och 
utveckling inom kommunens geografiska område och hur dessa relaterar till 
omgivande kommuner och region. Genom att vara delaktig i framtagandet och 
beslutandet om en mellankommunal strukturbild och överenskommelser för 
kustzonen åtar sig Uddevalla att i fortsatt planering, bevarande och utveckling 
inom kustområdet förhålla sig till och tillämpa detta som ett planerings- och 
kunskapsunderlag. 

 
3. Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert arbete 
framöver? 
Den fördjupade strukturbilden kommer att användas som ett kunskaps- och 
planeringsunderlag i frågor som rör kommunens översiktliga planering för 
kustområden, näringslivsutveckling, maritim utveckling, friluftsliv, rekreation och 
naturskydd.  
 
 
 
 
Elin Carlsson  
Strateg 
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Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, 
Orust och Uddevalla 

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser 
har arbetats fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla kommun. 
Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka 
i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 
Tillgängligheten till och utvecklingen av kustzonen är därför en gemensam 
angelägenhet. Viktiga värden, resurser och intressen hanteras i den fördjupade 
strukturbilden för kustzonen, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens 
framtida utveckling och bevarande. 

Den fördjupade strukturbilden sätter ramarna för och ska fungera som ett stöd vid 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planering. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i 
den mellankommunala kustzonsplaneringen. Ett gemensamt strategidokument för 
kustzonen är också viktigt, då det visar kommunernas gemensamma syn på 
utvecklingen i kustområdet i relation till andra pågående processer, till exempel 
den statliga havsplaneringen. 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser med 
tillhörande kartbild och är en fördjupning av strukturbildför Göteborgsregionen 
från 2008. 

Göteborgsregionen önskar nu att få in era synpunkter på förslaget. Därefter görs 
eventuella revideringar innan förslaget går upp för politisk behandling i 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse samt i Orust och Uddevalla kommuner. 
Samtliga kommuner i Göteborgsregionen respektive Orust och Uddevalla föreslås 
ställa sig bakom den fördjupade strukturbilden för kustzonen. 

Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 
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Frågor vi önskar svar på 

Förutom synpunkter på den fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive 
kartbild och överenskommelser önskar Göteborgsregionen få svar på följande 
frågor: 

.l. Hqr ,s~lle. p.i vilja arbeta med fortsatt samverkan gällande kustzonsfrågor? 

2. Hur ser ni pä ert ansvar för den fortsatta utvecklingen utifrån den 
fördjupade strukturbilden för kustzonen inklusive överenskommelser? 

3. Hur kommer ni att använda den fördjupade strukturbilden i ert arbete 
framöver? 

Remisstiden pågår frän 7 mars till7 juni 2019 och skriftliga synpunkter ska ha 
inkommit till nedanstående mejladress senast den 7 juni 2019. 

E-post: gr@goteborgsregionen.se 

Ange "Remissvar fördjupad strukturbild för kustzonen" i ämnesraden. 

Frågor under remisstiden besvaras av: 

Ida Lindbergh, projektledare 
E-post: ida.lindbergh@goteborgsregionen.se 

Telefon: 031-335 53 77 

Bilaga: 
• Fördjupad strukturbild för kustzonen - Överenskommelser för framtida 

planering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Remissförslag, 
2019-02-20 

Med vänlig hälsning 

Maria Sigroth 
Avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad 

GÖTEBORGs 
REGIONEN Orust kommun 

Box 5073, 402 22 Göteborg 
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Om projektet 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen med tillhörande överenskommelser 
är ett resultat av projektet Mellankommunal kustzonsplanering i 
Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Projektet pågår under perioden 2016-

2019. Åtta kustkommuner deltar i projektet; Kungs backa, Göteborg, Öckerö, 
Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Orust och Uddevalla. 

Projektet syftar till att etablera en fördjupad samverkan mellan kommuner, 
myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av 
kust- och havsområdet i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. 

Det övergripande målet är att utarbeta en fördjupad strukturbild för kustzonen 
från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Bilden kommer att lyfta den regionala 
strukturen och ska fungera som ett verktyg och underlag för kommunernas arbete 
med översiktlig planering i kust- och havsområdet. 

Projektet fina.n ·ieras av Göteborgsregionen (GR) och de ätta kustkommunerna; 
Kungsbackn, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Tjärn, Stenungsund, Orust och Uddevalla tillsammans med: 

l i\:SSSTYREl Sf.~ 
\',\HII.A t.OJ.\L.\:--· u~ LA~ 

Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

~,, 

~nt 
BUSINESS REGION 

GÖTEBORG 

Havs 
ochVatten 

myndigheten 

Tj VÅSTRA 
CÖf'ALANDSREG tONEN 



Sändlista 

Regionala organ, kommunalförbund etc. 
Bohusläns museum 
Boräsregionen/Sjuhärads kommunalförbund 
Fyrbodals kommunalförbund 
Försvarsmakten 
Luftfartsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
N a turvårdsverket 
Region Halland 
Sjöfartsverket 
Skaraborgs kommunalförbund 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
Västkom 
Västra Götalandsregionen (VGR)- Västarvet 
Västra Götalandsregionen (VGR)- Regionutvecklingsnämnden 
Västtrafik AB 

statliga myndigheter 
Boverket 
Havs- och vattenmyndigheten 
Länsstyrelsen i Hallands län- Samhällsbyggnadsenheten 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län- Samhällsbyggnadsenheten 
Trafikverket - Region Väst 

Näringsliv och bolag 
Business Region Göteborg 
Turistrådet VåstsvP.rigP. 

Kommuner 
Alekommun 
Alingsäs kommun 
Göteborgs Stad 
Härryda kommun 
Kungsbacka kommun 
Kungälvs kommun 
Leroms kommun 
Lilla Edets kommun 
Mölndals stad 
Orust kommun 
Partilie kommun 
stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Uddevalla kommun 
Öckerö kommun 

Box 5073, 402 22 Göteborg 
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Grannkommuner 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Strömstads kommun 
Tanums kommun 
Trollhättans Stad 
Varbergs kommun 
Vänersborgs kommun 

Föreningar, organisationer etc. 
8-fjordar 
Bohuskustens vattenvårdsförbund 
Bohusläns skärgårdsråd 
Ett enat Bohuslän 
Fiskekommunerna 
KIMO 

Learler Södra Bohuslän 
Naturskyddsföreningen 
Ren och attraktiv kust 
Sportfiskarna 
Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) 
Södra Bohuslän Turism 
Tillväxt norra Bohuslän 
Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) 
Västkuststiftelsen 

Universitet 
Göteborgs universitet 

Box 5073, 402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 
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Överenskommelser för framtida planering 
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Innehåll 
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Vad är en strukturbild? 

. Varför en fördjupad strukturbild för kustzonen? 

Överenskommelser 

strukturerande element för kustzonen 

• Öppet hav 

Skärgård 

Kustbygd 

Kustcentra 

Transportstråk 

Hur kommer den fördjupade strukturbilden att användas? 

Planeringsförutsätt n i ng a r 

Definitioner och begrepp 

Hur har arbetet genomförts? 

Göteborgsregionen {GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. l våra nätverk träfras politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla ideer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens 
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Introduktion 
Detta strategidokument är en gemensam överenskommelse kring hur 

kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr 

ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Dokumentet är framtaget 

av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Orust och Uddevalla. Den 

fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser 

och en kartbild som visar på element i kustzonens framtida struktur. 

I strategidokumentet ges inledningsvis en kort presentation om vad en strukturbild är och 
varför den behövs. Därefter följer överenskommelserna och en beskrivning av kustzonens 
element samt ett förtydligande kring begrepp och definitioner som används i dokumentet. 
I den avslutande delen ges en bild av vad den fördjupade strukturbilden ska förhållas till 
när det gäller andra processer inom samhällsplanering - det vill säga mål, strategier och 
planeringsdokument på såväl nationell som regional nivå. I den avslutande delen finns 
också en kort beskrivning av hur arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden 
gått till. 

Många av de värden, resurser och intressen som är knutna till kustzonen är inte bundna 
till kommungränserna. Dessa bör därför hanteras i en gemensam strategi, där vi är 
överens om hur vi tar ansvar för kustzonens framtida utveckling och bevarande. 

Begreppet "vi" används för att göra det tydligt att GR: s förbundsstyrelse 

och de deltagande kommunernas politiska församlingar har godkänt och 

står bakom överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden. 

Vad är en strukturbild? 
En strukturbild ska vara vägledande för den fysiska planeringen inom 

kommunerna. Detta dokument är en fördjupning av Göteborgsregionens 

övergripande strukturbild. 

strukturbildför Göteborgsregionen (2oo8) är en överenskommelse om att alla 
medlemskommuner gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar. Det vill säga att kommunerna lokalt i sin planering utgår från och följer 
strukturbilden och överenskommelsen. Kartbilden som utgör del av strukturbilden visar 
huvuddragen i regionens övergripande fysiska struktur. 

Förutom att fungera som ett stöd för medlemskommunernas eget planeringsarbete kan 
den utgöra grund för diskussioner i gränsöverskridande frågor, till exempel kommuner 
emellan eller mellan kommuner och regionala myndigheter. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Dc strukturbildande elementen är kärnnn, 
det sammanhängande stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonen, de gröna kilarna 
och Göta älv. strukturbilden pekar på att 
förutsättningarna för en uthållig tillväxt 
stärks om utbyggnaden av bostäder, 
arbetsplatser, handel, utbildning och vård 
koncentreras till kärnan, till välbelägna 
delar av det sammanhängande stadsområdet 
och till orter belägna i eller starkt knutna 
till de regionala huvudstråken. Utbyggd 
eller beslutad infrastruktur ska kunna 
understödja en sådan utveckling. 

Förutom de politiskt antagna mål- och 
strategidokument som pekar ut riktningen 
för samverkan kring regional utveckling 
inom Göteborgsregionen: strukturbildför 
Göteborgsregionen (2008) och Hållbar 
tillväxt- mål och strategier medfokus på 
regional struktur (2013) finns det även en 
strukturbildfår norra Bohuslän (2oog). 

--+Angränsande aktuella strukturbilder, s.22 

) 
\ 

Koppling till de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) 

l Sverigesnulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan 

för genomförande av Agenda 2030 framhålls utmaningen 

av exploatering av bland annat kustnära grunda vatten 

[Mål14]. Det betonas även att havsfrågans gränsöver· 

skridande natur förutsätter samarbete på global, nationell 

och lokal nivå [Mål l?]. Aktiv kustzonsplanering för att 

bättre kunna hantera anspråken på kustområden, förbättra 

den kustnära miljön och utveckla maritima näringar utgör 

enligt denna handlingsplan ett viktigt steg. 

Den fördjupade strukturbilden syftar till att: 

• Bevara och utveckla kustzonen på ett hållbart sätt 

med hjälp av samverkan kring f\jsisk planering. 

Hushållning av mark· och vattenresurser 

genom proaktiv fysisk planering, där beslut är 

kunskapsbaserade och framtagna tillsammans bidrar 

till en hållbar samhällsutveckling [Mål11] . Ökad 

medvetenhet om konsekvenser av olika beslut likaså . 

• Synliggöra hållbara maritima näringar, lokal 

livsmedelsproduktion och bärkraftig upplevelseturism 

i pi arieringen [ Mål12) . 

• Bidra till teknikutveckling och testbäddar för effektiv 

hushållning med marina när ingsresurser [Mål Z], robust 

dricksvattenförsörjning (Mål6], marin energiproduktion 

(Mål?), hållbara maritima näringar och ökad 

tillgänglighet med kollektiva färdmedel (Mål B och 9) . 

• Bidra till att bekämpa klimatförändringar (Mål13) 

samt främja ekosystem och biologisk mångfald i 

skärningen mellan kust och hav (MållS]. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Varför en fördjupad 
strukturbild för kustzonen? 
Inom ramen för projektet "Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgs
regionen, Orust och Uddevalla" har åtta kustkommuner gemensamt samver
kat kring en grund för kustzonens utveckling, där värden och resurser tas 
tillvara och värnas för att kunna användas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Redan under arbetet med GR: s övergripande strukturbild blev det tydligt att det 
finns behov av en fördjupning som särskilt fokuserar på kustzonen. I arbetet med den 
fördjupade strukturbilden har även Orust och Uddevalla kommuner involverats för att 
få en helhetsbild över kuststräckan. Orusts och Uddevallas medverkan är viktig eftersom 
det finns strukturer som sträcker sig över kommungränser och värden och utmaningar 
som behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå. Norr om Uddevalla 
finns en strukturbild framtagen av kommunerna i norra Bohuslän som täcker resten av 
kuststräckan fram till norska gränsen. 

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela regionen. 
Därför är tillgänglighet till och utveckling av kustzonen en gemensam angelägenhet. I 
kustzonen finns mänga olika intressen vilket medför en komplexitet när det kommer till 
planerings- och utvecklingsfrägor. Avvägningar behöver göras mellan vilken utveckling 
som ska ges utrymme och vilka värden som ska bevaras. 

I kustzonen finns en betydande del av regionens bosättning fördelat på både större 
och mindre orter men också med en blandning av permanent- och fritidsboende. 
Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter men också svårigheter då det 
saknas en kapacitetsstark infrastruktur. 

Detta strategidokument presenterar en fördjupning av strukturbilden för hela 
Göteborgsregionen. Den bygger vidare på övergripande element som kärnan och 
huvudstråken, med har också zoomats in för att kunna fånga upp och beskriva de unika 
förutsättningarna för kustzonen. Fördjupningen visar tydligt att tvärkopplingar och andra 
kompletterande strukturer är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling . 

•• 

Overenskammel ser 
Kommunerna inom GR samt Orust och Uddevalla är överens om den fördjupa
de strukturbilden som består av sex gemensamma överenskommelser och 
en kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen. 

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för 
avvägningar och prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de 
viljeinriktningar som ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den 
mellankommunala kustzonsplaneringen. 

Överenskommelserna bestär av en övergripande rubrik samt underpunkter som mer 
konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder. 

s 



Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära 
landsbygdens karaktär och identitet ska tas tillvara 

Genom att verka för: 

Att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel i form av miljöer och 
lämningar kopplade till fiskberedning, varv och båtbyggeri. 
Samstämmiga strategier för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med avvägningar 
mellan bevarande och varsam utveckling. 
Att lyfta fram historiska berättelser i kustzonen och skapa generations- och 
kulturövergripande mötesplatser där lokal kunskap kan förmedlas. 
Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker nyfikenhet 
och lockar besökare och boende med olika ålder och bakgrund. 

Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor 
kan bo och verka hela året 

Genom att verka för: 

Tillgäng till kollektiva transportmedel till och från kusten året runt samt utveckling av 
resmöjligheter mellan skärgårdssamhällen. 
Att underlätta och uppmuntra fastboende och kvarboende i skärgårdssamhällen, 
exempelvis genom olika upplåtelseformer och nya lösningar för fritids boende. 
Att tillkommande bostäder och verksamheter uppförs i anslutning till befintlig 
bebyggelse och i lägen med förutsättningar för hållbart resande. 
En robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 
exempel gällande dricksvattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. 
Att platskrävande verksamheter som inte har behov av närhet till kusten styrs mot 
inlandslägen, framför allt vid nyetablering. 

Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som 
bidrar till värdeskapande och sysselsättning i kustzonen 

Genom att verka för: 

Överflyttning av gods- och persontransporter från väg till vatten och satsning på 
energieffektiva lösningar för sjöfarten och fritidsbåtssektorn. 
Att bredda utbudet och utöka säsongen för maritim besöksnäring samt synliggöra 
denna i kommunal och mellankommunal planering. 
Ett långsiktigt hållbart kustfiske och vattenbruk med fler fiskefria områden, 
kombination av yrkesfiske med turism och utveckling av en marin cirkulär ekonomi. 
Teknikutveckling och pilotanläggningar inom förnybar energiproduktion, marin 
bioteknik och hållbar livsmedelsproduktion inklusive vattenbruk på land och till havs. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård 
och kustzon för närrekreation, friluftsliv och turism 

Genom att verka för: 

Förbättrade förbindelser till kusten för kollektivt resande och genom utveckling av 
gång- och cykelnätet. 
Ökad tillgänglighet till och i kustzonens naturområden, till exempel i form av längre, 
sammanhängande och markerade cykelvägar, vandringsleder och kajakleder. 
Goda förutsättningar för båtliv med satsning på särskilt utpekade, tillgängliga 
småbåtshamnar med lösningar för service, infrastruktur och förvaring som möter 
dagens och framtida behov. 
Mindre störningar för friluftslivet genom utpekande av särskilda hänsynsomräden 
med till exempel begränsningar avseende hastigheter och buller. 
Regelbunden strandstädning, hantering av avfall vid rastplatser och målpunkter längs 
kusten samt stöd till initiativ som minskar nerskräpning av hav och bottnar. 
Att identifiera och minska fysiska och mentala barriärer som kan utgöra hinder för 
olika grupper av människor att besöka kusten. 
En långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen utifrån lokala förutsättningar och 
kopplingar till befintlig infrastruktur. 

Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för att 
bevara det historiska öppna landskapet 

Genom att verka för: 

Förtätning inom befintliga tätorter och småorter istället för att bygga på 
jordbruksmark samt att minimera fragmentering vid etablering av ny infrastruktur. 
Kontinuerlig skötsel och brukande av betesmark och åkermark vid kusten, till 
exempel genom att lyfta dessa intressen i fysisk planering. 
Att kombinera aktivt jordbruk och besöksnäring med utgångspunkt i befintlig 
infrastruktur och besöksvärdet i det historiska, kustnära odlingslandska pet. 
Att främja en hållbar, småskalig livsmedelsproduktion genom förädling av råvaror 
med avsättning pä en lokal marknad. 

Vi är överens om att använda havet på ett långsiktigt hållbart 
sätt som bidrar till ekosystem i balans 

Genom att verka för: 

Ökat skydd och kartläggning av särskilt utpekade arter och biotoper som ålgräsängar, 
musselbankar och strandängar samt att värna dessa vid prövning och planering. 
Att i kommunal och regional planering ta hänsyn till blå och grön infrastruktur samt 
prioritera åtgärder som stödjer ekosystemtjänster. 
Att tillsammans diskutera och vidta åtgärder som bidrar till att uppnå 
miljökvalitetsnormer för vatten samt följa upp effekterna av dessa. 
Att minimera behovet av bottenmuddringar och minska de negativa miljöeffekterna 
vid muddring samt efterföljande hantering av massor. 
Restaurering av vattendrag, skydd av uppväxtomräden eller andra åtgärder som 
bidrar till att beståndet av vandrande fiskarter kan öka. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

strukturerande element 
för kustzonen 
För att möjliggöra hållbar utveckling i kustzonen behövs en samsyn kring de 
strukturer som påverkar och stödjer områdets användning och utveckling. 
Medan "Strukturbild för Göteborgsregionen" (2008) beskriver en övergri
pande nivå visar fördjupningen på kompletterande strukturer och tvärstråk 
samt hur dessa knyter an till huvudstråken på fastlandet. 

Ett antal noder, stråk och områden har identifierats vilka rymmer olika intressen och 
strukturer av betydelse för kustzonens framtida användning och utveckling. Tillsammans 
skapar de förutsättningar för boende, turism och näringsliv samtidigt som kustens 
attraktivitet behöver värnas och bevaras. 

Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, Kustbygd, 
Kustcentra och Transportstråk. Dessa illustreras i en förenklad kartbild där noder, stråk 
och områden ska tolkas som principer och inte som specifika geografiska platser. 

Den övergripande strukturbilden ligger till grund för fördjupningen och finns med 
som nedtonade objekt i kartbilden. Det viktiga nord-sydliga huvudstråket har en högre 
detaljeringsgrad och har förlängts med nya noder i stråket norrut för att kunna visa 
kopplingar till kompletterande strukturer i kustzonen. 

Det finns redan idag en relativt väl utbyggd infrastruktur för bil i området. De 
utpekade öst-västliga transportstråken ska därför inte tolkas som nya eller förbättrade 
bilvägar, utan som förstärkta kopplingar för land- och vattenburen kollektivtrafik samt 
säkra och effektiva gång- och cykelförbindelser. Principen är att satsa på färre utvalda 
transportstråk i skärgården, medan fler förgreningar och kopplingar är möjliga mot 
huvudstråket och de större städerna på fastlandet. 

Ett kompletterande nord-sydligt stråk i det yttre kustbandet kan binda samman 
skärgårdssamhällen och vara attraktivt för fast boende, verksamheter och besöksnäring. 
Detta möjliggör att orter i högre grad kan komplettera varandra när det gäller utbud av 
service, handel, bostäder och målpunkter för besöksnäring. strukturbildens kustcentra 
ska inte tolkas som utpekande av specifika orter men illustrerar en satsning på befintliga 
noder utifrån platsens förutsättningar och särprägel. 

Utöver stråk och noder i kustzonen finns också andra områden med varierande 
användning och karaktär där intressen väger olika tungt i fysisk planering. På kommande 
sidor finns en mer detaljerad beskrivning av kustzonens strukturerande element och 
koppling till överenskommelser med särskild relevans. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Det öppna havet har en viktig transportfunktion och kopplingar till global nivå. I den 
här strukturbilden avgränsas det av mittlinjen mellan Sverige och Danmark i väster, 
Kungsbackas kommungräns i söder och Orusts kommungräns i norr. I öster går gränsen 
där det öppna havet möter kustvattnet och skärgården, en nautisk mil utanför baslinjen. 

Området omfattas av nationell havsplanering för Västerhavet, som överlappar med 
kommunal planering i det som kallas territorialhavet, upp till12 nautiska mil utanför 
baslinjen. Inom strukturbildens område är i stort sett allt öppet hav territorialhav. 

Prioriterade överenskommelser i det öppna havet 

3 

6 

1 

l det öppna havet är satsningar på hållbara maritima näringar betydelsefulla. De är i 

hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller exempelvis fiske och annan 
livsmedelsproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen och material. 

För att uppnå ekosystem i balans behövs ett långsiktigt hållbart nyttjande av havets resurser. 

Ökade anspråk och mänsklig påverkan innebär ett växande behov av att skydda grön 
infrastruktur och främja ekosystemtjänster i det öppna havet. 

Fiske och fiskberedningsindustri har historiskt sett spelat en viktig roll i området. Här bör 
fiskhamnar och landningsplatser för fisk värnas. 

Motstående intressen och utmaningar 
Två stora sjöövningsområden finns längs den aktuella kuststräckan. Konflikter 
finns i första hand kring begränsningar i uppförande av fasta installationer (såsom 
vindkraftverk) inom dessa områden. I möte med rörliga funktioner som sjöfart eller 
fiske är intressekonflikten betydligt mindre även om negativ påverkan kan förekomma 
under perioder. Försvarets intresse bedöms inte som förenligt med friluftsliv inom 
sjöövningsområdena. 

Farleder till havs innebär också begränsningar för möjligheten att bygga vindkraft. 
Därutöver finns en risk för negativ miljöpåverkan vid utsläpp eller haveri. Ökad 
trafikering i farlederna kan innebära en konflikt med fritidsbåtar på öppet hav. 

Yrkesfiske kan innebära negativ påverkan på naturmiljö, till exempel genom 
bottentrålning och utarmning av bestånd. Intressekonflikter kan också finnas mellan 
kommersiellt fiske och fritidsfiske eller fisketurism. 

11 



• 

o 
l 

• 

• 

• 

• 

lO 
l 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

20 
l 

4 

30 
l 

Skärgård 

40km 
l 



Fördjupad strukturbild för kustzonen 

,.L ... ' -. 

Begreppet skärgård beskriver en samling av öar, holmar och skär vid kusten samt deras 
omgivande vattenområde. I den allmänna uppfattningen av skärgården ingår även 
liknande landskap på fastlandet, med flikig kustlinje och vegetationsfattiga klippstränder. 
skärgården är viktig för ett större omland eftersom många attraktiva besöksmålligger 
inom området. skärgården och dess kulturmiljöer är identitetsbärande för hela regionen, 
samtidigt som den är känslig för klimatförändringar och annan mänsklig påverkan. 

Prioriterade överenskommelser i skärgården 

6 

4 

1 

3 

Här finns omfattande problem med ekos~stem i obalans med brist på rovfiskar, övergödning och 

miljöproblem kopplat till båttrafik. N~a br~ggor ger negativ påverkan på känsliga grunda bottnar. 

Sammansättningen/utbudet i transportinfrastrukturen är viktig för att motverka f~siska och 
mentala barriärer. Det gäller tillgänglig och säker kollektivtrafik med effektiva b~ ten med också 
tr~gga och säkra gång- och c~ kel kopplingar. 

Samverka över kommungränser kring identifiering och sk~dd av värdefulla kulturmiljöer och 
awägningar mellan att bevara och utveckla miljöer som lockar människor till skärgården. 

Förmedling av lokal historia är också viktigt för att skapa samhörighet mellan boende. 

Stödja forskning och n~ a initiativ som har potential att bidra till ekos~stem i balans, 

s~sselsättning eller annat värdeskapande i skärgården. 

Motstående intressen och utmaningar 
skärgården är mycket attraktiv för besöksnäringen och det finns ett tryck på ny utveckling 
inom området. Detta innebär i sig en konflikt eftersom förändringar, ökad användning 
och slitage kan påverka attraktiviteten i området negativt. 

Strandskyddet har som syfte att bevara livsmiljöer längs kusten och säkra 
tillgängligheten för allmänheten, men innebär också en begränsning i områden där 
kommunerna önskar ny utveckling eller där omvandling eller klimatsäkring behövs för att 
skydda värden i form av bebyggelse, hamnar eller kulturmiljöer. 

Attraktiviteten för friluftsliv innebär potentiella intressekonflikter med andra 
användningar, såsom vattenbruk, hamnar eller verksamheter. Dessutom finns risk 
för negativ påverkan på friluftsliv och boende i form av buller och vågor från både 
vattensport och båttrafik Tillväxt i båtlivet med nya småbåtshamnar, muddring och 
utsläpp hotar ålgräsbeståndet och andra viktiga biotoper i skärgården. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Landskapsmässigt definieras kustbygden av skogsklädda åsar och jordbruksmark vid 
kusten. Här återfinns många kulturhistoriska lämningar och platser med lång historisk 
kontinuitet när det gäller boende, brukande och näringar. Detta på grund av det mer 
skyddade läget och möjlighet tilllivsuppehälle genom kombinationer av jordbruk, jakt 
och fiske. Kustnära jordbruk bidrar till att upprätthålla siktlinjer mellan land och hav. 

Områdets målpunkter är i första hand lokala eller närregionala, i form av till exempel 
campingplatser, lägergårdar och platskrävande eller bullrande rekreation och friluftsliv. 

Prioriterade överenskommelser i kustbygden 

5 

6 

1 

4 

Eftersträva hållbart brukande, begränsa miljöpåverkan och värna lokallivsmedelsproduktion för 

att stimulera efterfrågan på lokala jordbruksprodukter. Skydda mot utbyggnad av bostäder och 
infrastruktur men nyttja besöksvärdet 

Det finns goda förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster i kustbygden. Området 
rymmer viktiga biotoper och vattendrag, och jordbruket kan medföra utsläpp och övergödning. 

Brist på betesdjur kan leda till igenväxning och minskad biologisk mångfald. 

Landskapets öppenhet och viktiga siktlinjer bör bevaras. l kustbygden finns lämningar från fiske 

och fiskberedningsindustri, båtbyggeri och andra kulturmiljöer som kan nyttjas för att bygga 

identitet och skapa målpunkter, mötesplatser och aktiviteter. 

l kustbygden är lokal tillgänglighet viktigare än regional. Många transportstråk passerar området 

och kan nyttjas av lokala målpunkter. Jordbruksmark kan vara en barriär för att nå strandlinjen. 

Motstående intressen och utmaningar 
Även kustbygden upplever ett exploateringstryck på grund av närheten till havet och 
skärgården samt den attraktivitet som finns i kustnära lägen med tillgång till bad och 
båtplatser. Avstyckning av tomter för bostads- och fritidshusbebyggelse reducerar 
den odlingsbara marken och gör driften mindre lönsam. I vissa fall kan småskaligt 
brukande upprätthållas i kombination med besöksnäring eller inriktning på ekologisk 
livsmedelsproduktion. 

Jordbruket innebär påverkan på vattenkvalitet i form av näringsutsläpp. Samtidigt är 
det småskaliga jordbruket viktigt för att bibehålla öppna landskap och biologisk mångfald 
genom betesdrift. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Kustcentra riktar sig mot kusten och havet både i struktur och innehåll, både i ett 
nutida och i ett historiskt perspektiv. I redovisningen har ofta flera orter slagits ihop till 
en nod för att illustrera ett behov av att samla funktioner och begränsa ny bebyggelse 
utanför tätortsgräns i en attraktiv och känslig miljö. Nodernas olika färger och storlekar 
representerar en potential att bättre utnyttja lokala förutsättningar och komplettera 
varandra. Något som stöds av en stärkt nord-sydlig koppling (se Transportstråk). 

För att överensstämma med den övergripande strukturbilden från 2008 har mindre 
noder lagts till som inte definieras som kustcentra, men som utgör knutpunkter av 
betydelse längs huvudstråk för infrastruktur (Åsa, Ljungskile, Vallhamn och Henån). 

Prioriterade överenskommelser för kustcentra 

2 

4 

1 

3 

Förtätning inom befintlig bebyggelse skapar grund för effektiv och robust teknisk infrastruktur 
samt underlag för kollektivtrafik. Högre täthet innebär också goda förutsättningar för folkliv som 

attraherar både boende och besökande. 

En nord-sydlig koppling i skärgården har potential för turism och kan möjliggöra att kustnoderna 
kompletterar varandra när det gäller utbud av service, handel eller upplevelser. 

Tätorter i skärgården är en viktig del av landskapets karaktär. De är kulturmiljöer som bär på 

historia och identitet vilket är viktiga utgångspunkter för ny utveckling. 

Skapa arbetsplatser som är verksamma hela året som motvikt till arbetsplatser inom 
besöksnäring med stora säsongsvariationer. 

Motstående intressen och utmaningar 
En viktig intressekonflikt som berör kustsamhällen är förhållandet mellan turismens 
anspråk och plats behov, särskilt under högsäsongen, och bostäder, service och 
verksamheter som krävs för att möjliggöra boende året runt. Utan styrning eller reglering 
finns risk att permanentboende omvandlas till fritidsboende som också innebär att 
grunden för kommunal service och kollektivtrafik försvinner. 

Utmaningar kring teknisk försörjning kan kräva att nya bostäder och verksamheter 
etableras i anslutning till befintlig infrastruktur, men kan också innebära begränsad 
kapacitet när det gäller till exempel dricksvattenförsörjning (för att undvika 
saltvattenintrång i vattentäkter). 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

De nord-sydliga huvudstråken i strukturbildför Göteborgsregionen (2008) är 
som nämnt av stor betydelse för kustzonen. I fördjupningen visas tre andra typer 
av transportstråk i form av stärkta tvärkopplingar, en kompletterande nord-sydlig 
förbindelse i det yttre kustbandet och viktiga farleder som ansluter till kommersiella 
hamnar. Farleder för fritidsbåtar är inte strukturerande på samma sätt och visas inte. 

Tvärkopplingarna förbinder kustcentra med huvudstråket på land och representerar 
stråk med satsning på effektiva gång-, cykel och kollektivtrafikförbindelser. I huvudsak 
sker kopplingen till huvudstråket i anslutning till noderna men det finns undantag. 
Stråken via Kungälv och särskilt Uddevalla har förlängts för att visa att dessa knyter an till 
andra huvudstråk och noder i inlandet. 

Det kompletterande nord-sydliga stråket i det yttre kustbandet kan tolkas både som 
land- eller vattenburna förbindelser. Söder om Göteborg finns fårre större öar och 
kopplingen syftar i denna del av området huvudsakligen på ökad framkomlighet med 
kollektivtrafik och sammanhängande cykel- och vandringsleder längs kusten. 

Prioriterade överenskommelser för transportinfrastrukturen 

4 

2 

6 

Stärkta tvärkopplingar för kollektivtrafik, gäng och cykel är viktigt för att öka tillgängligheten till 
skärgården och öka mångfalden bland de som befinner sig vid kusten. God tillgänglighet skapar 
förutsättningar för närrekreation, friluftsliv och turism. 

satsningar på hållbart resande både för arbetspendling och för besökande. 

Muddring av hamnar och farleder leder till negativ miljöpåverkan. 

Motstående intressen och utmaningar 
Vål fungerande transporter är av stor vikt för boende, besökande och verksamheter. 
Samtidigt innebär vägbyggnationer stora utmaningar i möte med landskapets och 
naturmiljöns känslighet. Havsnivåhöjning, stranderosion och extremväder tillför 
ytterligare komplexitet i planeringen. 

Överflyttning av gods- och persontransporter från väg till vatten kan avlasta vägnätet på 
land men fårjetrafik året runt innebär höga kostnader. Muddring av farleder och hamnar 
innebär negativ miljöpåverkan. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Hur kommer den fördjupade 
strukturbilden att användas? 
Den fördjupade strukturbilden med gemensamma överenskommelser ska 
fungera som ett underlag och en vägledning för kommunernas planering i 
kust- och havsområdet. strategidokumentet är starten på ett fortsatt sam
arbete där vi tar gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling i 
kustzonen. Det är ett samarbete som kan ta sig uttryck på flera olika sätt 
och det är viktigt att bygga vidare där samarbetet gör mest nytta. 

Samverkan mellan kommuner 
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett första steg i att utveckla en 
samverkansplattform för planering i kust och hav. Arbetet med strukturbilden ger en bra 
grund för fortsatt samarbete och öppnar upp för olika sätt att arbeta vidare med frågorna 

Det kan handla om att identifiera planeringsfrågor för kust och hav som ligger 
utanför kommunernas rådighet (till exempel kopplat till Havs- och vattenmyndigheten, 
Sjöfartsverket, Försvaret eller maritimt näringsliv) där det finns behov av att samarbeta 
kring gemensamma yttranden och strategier. 

En annan väg framåt kan vara att utveckla samarbete på kommunövergripande nivå 
kring nyckelfrågor kopplade till fysisk planering i kustzonen, till exempel avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning, kris beredskap, havsnivåhöjning och klimatanpassning. Där finns 
redan ett antal initiativ som ett fortsatt samarbete kan ta avstamp i, exempelvis Y.ring 
regional vattenförsörjning och regional avfallsplanering. 

Det kan även handla om att identifiera pilotprojekt som omfattar ett mindre antal 
kommuner, med utgångspunkt i strukturbildens överenskommelser, och söka gemensamt 
stöd för handlingsplan och genomförande. 

Ett antal etablerade nätverk finns redan vilka kan vara tänkbara att bygga vidare på i 
fortsatt samverkan, till exempel B+jjordar, Fiskekommunerna, Ett enat Bohuslän och 
Ren Kust i Bohuslän. Där kan den fördjupade strukturbilden med överenskommelser 
fungera som ett underlag för diskussioner med relevans för kustzonsplanering. 

Det är också viktigt med en kontinuerlig diskussion för att fånga upp 
kommungemensamma och gränsöverskridande utmaningar där ökad samverkan krävs. 
Där är GR: s befintliga strategiska nätverk och chefsnätverk viktiga arenor för att lyssna av 
vilka behov och utmaningar som finns och som kräver gemensamma lösningar. 

Fortsatt arbete med kustzonsplanering 
GR är tillsammans med Orust och Uddevalla kommuner avsändare av detta strategiska 
dokument. Med det följer ett ansvar att följa upp den fördjupade strukturbildens relevans 
och genomslag. I praktiken kan det exempelvis innebära att GR tar stöd i den fördjupade 
strukturbilden och överenskommelserna i remissvar på kommunernas översiktsplaner 
eller andra relevanta remisser. Men det innebär också att GR, tillsammans med 
kommunerna, behöver utvärdera om de befintliga nätverken och samverkanstrukturerna 
räcker till för att hantera frågor kopplade till kommunövergripande planering i kustzonen. 
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Planeringsförutsättningar 
Det mellankommunala kustzonsarbetet har löpt parallellt med annat plane
ringsarbete i regionen, till exempel "Havsplan för Västerhavet" och "Maritim 
strat'egi för Västra Götaland". En del i arbetet med den förstudie som föregått 
strukturbildsarbetet handlade därför om hur kustzonsplaneringen stödjer 
och samverkar med den pågående nationella havsplaneringen. 

Nationell maritim strategi 
År 2015 presenterade Sveriges regering en strategi för att främja de maritima näringarna, 
En svensk maritim strategi- för människor, jobb och miljö. strategins vision är 
konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara näringar med syfte att bidra till ökad 
sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. strategin ska bidra till 
att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen Hav i balans och Levande kust och skärgård. 
strategin ska också bidra till att uppnå målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och till 
att stärka såväl regional som lokal konkurrenskraft. 

Arbetet har genomförts i dialog med berörda aktörer och mynnat ut i sex identifierade 
åtgärdsområden att utgå ifrån i processen för att nå visionen: Friskt och säkert hav, 
Kunskap och innovation, Planering med maritimt perspektiv, Funktionella regler 
och välfungerande processer, Internationellt samarbete och Förutsättningar för 
näringslivet och branschspecifika åtgärder. 

Havsplan för Västerhavet 
Enligt EU:s ramdirektivför havsplanering ( 2014/89/EU) ska alla medlemsstater 
senast år 2021 ha upprättat havsplaner. Havs- och vattenmyndigheten bedriver därför 
ett arbete med att ta fram statliga havsplaner. Havsplanerna tas fram för att visa hur 
havet ska användas hållbart och effektivt, både på kort och på lång sikt. Det vill säga 
hur havets resurser ska användas och hur olika intressen ska samsas om havet nu och i 
framtiden. När havsplanerna beslutats, vilket är beräknat att göras av regeringen senast 
år 2021, ska de ge vägledning för myndigheter och kommuner i planeringssammanhang, i 
tillståndsärenden och i förvaltningen av havet. Den havsplan som tas fram för Västerhavet 
omfattar Västra Götalands och Hallands län samt norra delen av Skåne län. 

Kommunal planering 

statlig havsplanering 

l 

------;)~l(,---------"v- 188 nm --~ 
' l 

Begrepp, gränser och överlappande planeringsansvar i territorialhavet. Bearbetad figur från Havsplan för Västerhavet. 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Maritim strategi för Västra Götaland 
Våstra Götalandsregionen (VGR) har i samarbete med kommunerna i Västra Götaland 
tagit fram en maritim strategi. strategin utgår frän Vision Västra Götaland och regionala 
tillväxtprogram. Strategin omfattar inte bara Våsterhavet utan också berörda delar av 
Vånern och ska utgöra en grund för att vidareutveckla den maritima sektorn och samla 
aktörer kring en mälbild och vision för utvecklingen. VGR leder arbetet, och samverkar 
med regionens berörda intressenter i Maritima klustret i Västsverige. strategin 
bygger på en vision för den maritima sektorn i Västra Götaland, inspirerad av arbetet i 
grannländerna: "Våstsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med 
lösningar inriktade på innovation och miljöanpassad tillväxt". Arbetet har bland annat 
mynnat ut i ett Handlingsprogramfor hållbara maritima näringar för 2016-2019. 

Angränsande aktuella strukturbilder 
Kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal tog i 
ett samverkansprojekt år 2009 fram en blå översiktsplan och en gemensam struktur bild. 
I den nordvästra delen av Uddevalla kommun gränsar området för strukturbilden i detta 
dokument till strukturbild Norra Bohuslän. 
Ett strukturbildsarbete pågår också i Fyrbodal, ett kommunalförbund med 14 
medlemskommuner där kommunerna i norra Bohuslän samt Orust och Uddevalla 
kommuner ingår. I första hand omfattar denna strukturbild de kommuner som inte ingår i 
strukturbild Norra Bohuslän och GR:s samt Orust och Uddevalla kommuners strukturbild 
för kustzonen. Arbetet är planerat att presenteras under 2019. 

Arbetsgruppernas delrapporter 
Det tematiska arbetet inom kustzonsprojektet har bedrivits i fyra arbetsgrupper som 
har utgjorts av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda 
länsstyrelser och GR men även från andra organisationer, såsom Turistrådet Västsverige, 
8+fjordar, Våstkuststiftelsen, Vattenrådet för Bohuskusten med flera. 

Arbetet har resulterat i fyra delrapporter med teman struktur, Havsanändning, 
Upplevelser och Miljö. Dessa beskriver planeringsförutsättningar med utgångspunkt i ett 
nuläge (är 2018) efterföljt av en analys av utmaningar och målkonflikter i relation till en 
långsiktigt hållbar utveckling. Rapporterna innehåller också förslag på fortsatt arbete när 
det gäller avvägningar mellan olika intressen, samverkan och framtida utrednings behov. 
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste slutsatserna frän varje delrapport. 

Arbetsgruppen har analyserat bebyggelsestruktur, 

transportinfrastruktur och tillgänglighet till kusten. 

En central utmaning är att genom kommunal 

planering skapa förutsättningar för levande 

samhällen vid kusten. En eftersträvansvärd 

bebyggelsestruktur kan exempelvis vara 

sådan som stödjer och möjliggör utveckling av 

kollektivtrafiksystem i kustomr~den för tåg, buss 

och båt. 

Rapporten pekar på att det behöver göras 

awägningar och prioriteringar mellan markanspråk 

för ny bebyggelse, hållbara areella näringar och 

allmänhetens åtkomst till stränder och hav. 

Kopplat till bebyggelsestruktur har arbetsgruppen 

identifierat ett särskilt behov av fördjupad 
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kunskap och samverkan kring vattenförsörjning, 

klimatanpassningar och utveckling av hållbara 

maritima näringar . 

Tillgången till kusten som bostadsort, såväl 

för åretruntboende som delårsboende, är på väg 

att bli en socioekonomisk fråga med stigande 

fastighetspriser i kustnära lägen. För att motverka 

detta har arbetsgruppen identifierat ett behov av 

blandade bostadstyper i kustsamhällen. 

Under rubriken transportinfrastruktur 

behandlas frågor gällande sjöfart, kollektivtrafik 

till sjöss samt handelshamnar och dessutom 

förbindelser mellan kustzonen och inlandet. Bland 

slutsatserna i rapporten finns: Det nord-sydliga 

infrastrukturstråket på land (E6 och Bohusbanan J 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 

möjliggör effektiva resor. Längre ut i kustbandet 

är den nord-sydliga tillgängligheten sämre, både 

till havs [utan egen båt] och på land för gång- och 

cykeltrafik. l öst-västlig riktning kan konstateras 

att tillgängligheten till kusten med bil generellt 

är mycket god i princip i hela området medan 

motsatsen gäller för cykel- och kollektivtrafik. 

Framtida satsningar på transportinfrastruktur 

bör fokusera på utvalda öst-västliga kopplingar 

för cykel- och kollektivtrafik och stärkta nord

sydliga kopplingar i kustbandet till exempel i form 

av cykelled er, vandringsleder och färjetrafik. Det 

Arbetsgruppen har speciellt analyserat vattenbruk, 

fiske och energiproduktion till havs samt muddring 

och muddertippning, där ett mellankommunalt 

perspektiv krävs för att möjliggöra en hållbar 

utveckling. 

Inom området finns goda förutsättningar 

för vattenbruk när det gäller fisk, blötdjur 

och makroalger. Det pägär en omfattande 

teknikutveckling som förväntas kunna bidra till 

ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan i slutna 

system. Rapporten pekar på brist på rovfisk och 

behov av fiskefria områden och annat skydd för att 

säkra hållbart fiske och beståndens återhämtning. 

Det finns idag fyra kommunalt utpekade 

vindkraftområden i utredningsområdet: ett i 

Kungälvs kommun, ett i Öckerö kommun samt 

två i Göteborgs kommun. Alternativa lösningar 

som vindkraft med flytande fundament, vågkraft, 

strömkraft och flytande solkraft kommer eventuellt 

att efterfråga miljöer där olika tekniker kan 

testas. Det är svårt att bedöma marin bioenergi 

och dess potential i och med att det inte finns 

något nätverk/branschförening som bevakar 

utvecklingen på samma sätt som inom de andra 

energis/agen. Ur ett rumsligt perspektiv konkurrerar 

de olika energislagen i liten utsträckning med 

varandra. Energislagens miljöpåverkan har inte 

Rapporten har fokus på båtliv och besöksnäring, 

men med utgångspunkt i att kustzonen till stor del 

utgörs av känsliga miljöer med begränsade resurser. 

Balansen mellan utveckling och bevarande blir 

således ett viktigt perspektiv. En av slutsatserna 

från analysen är att tillgängligheten till hamnar 

och det maritima upplevelserummet är vikt iga 

beståndsdelar som kan och behöver utvecklas

"Att säkerställa att kustzonen är tillgänglig för så 

många som möjligt utan att utarma de resurser som 

är grunden för dess attraktivitet." 

l rapporten pekas på behov av satsningar på 

tillgängliga, multifunktionella noder i kustbandet ut 

inklusive nord-sydliga kopplingar mellan noderna, 

vilket också speglas i den fördjupade strukturbilden. 
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pekas också på behovet av kopplingar mellan större 

tätorter och mindre orter i kustbandet, inklusive 

områdets "utposter", exempelvis Käringön. 

Tillgänglighet handlar bland annat om vilka 

platser som är tillgängliga med kollektivtrafik 

samt vilka hinder som finns i form av exploatering 

och privatisering. Tillgänglighet handlar även 

i vidare bemärkelse om att undanröja hinder 

i olika former för att alla människor, oavsett 

funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund 

eller annat, ska kunna ta del av de värden som finns 

i kustzonen. 

analyserats men antas skilja sig markant mellan 

de olika tekniklösningarna. Bedömningen idag 

är att havsbaserad vindkraft [med bottenfasta 

fundament] är det enda energislaget som inom en 

tioårsperiod har kommersiella förutsättningar att 

etableras som fullskalig anläggning i Sverige. 

Arbetsgruppen har också behandlat temat 

muddring och muddertippning. Sveriges Geologiska 

Undersökning [SGU] och Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län har samarbetat kring en bedömning 

av tidigare nyttjade dumpningsplatser i länet med 

syfte att ta fram ett maringeologiskt underlag för 

att kunna bedöma platsernas lämplighet för fortsatt 

dumpning, men även för att föreslå alternativa 

platser för dumpning. 

l rapporten identiferas olika förbättringsområden 

där mellankommunal samverkan krävs. Detta 

gäller till exempel vid fastställande av godtagbart 

underlag och samordning av olika prövningar 

och tillsyn, både för befintliga dumpningsplatser 

och möjliga nya platser som är lämpliga för 

muddertippning, inklusive på land. Det finns också 

ett behov av ökad kunskap om bottenförhållanden, 

teknikutveckling kring möjlig återvinning eller 

återbruk av muddermassor, samt god planering av 

nya båthamnar och bryggor som minskar behovet 

av muddring. 

Arbetsgruppen anser att besöksnäringens 

behov behöver synliggöras i den kommunala 

kustzonsplaneringen. 

Digitalisering bedöms kunna bidra till större 

möjligheter till miljöhänsyn, minskade kostnader, 

bättre spridning av och tillgång till information 

med mera. Ett konkret exempel är utvecklingen av 

delningsekonomi inom besöksnäring och båt/iv. 

En viktig samverkansplattform för 

besöksnäringen inom projektets område är 

Turistrådet Västsverige. Ett annat exempel på 

en drivande samverkansplattform är "Ett enat 

Bohuslän" som samlar elva kommuner och 

besöksnäringens aktörer kring utvecklingen av 

Bohuslän som destination. 
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AH bevara en livskr<Jflig ku~lLUII ut:.li havsmiljö 

och nyttja dess resurser på ett hållbart sätt 

är ett principiellt centralt förhållningssätt i 

kustzonsplaneringen. Även människan vinner på 

en god kust· och havsmiljö, inte minst genom ökad 

attraktivitet för boende och besökare. 

Rapporten beskriver de fysiska och juridiska 

planeringsfärutsättningarna samt specifika 

utmaningar som finns för kustzonen, sett ur ett 

miljöperspektiv. Fokus ligger på de miljöaspekter 

som är specifika för planering i kustzonen och som 

därför skiljer sig från planeringen på land. 

Kustområden är särskilt känsliga för 

klimatförändringar, både långsamma (i form 

av stigande havs nivåer, ändringar i vind- och 

vågexponeri ng, stranderosion eller invasion av 

främmande arter J och mer oförutsedda händelser 

[som stormar, översvämningar och utsläpp]. 

l rapporten pekas också på att fragmentering av 

Planeringsstöd 

marine miljöer har en negativ offakt på mång<~ ;Hter 

vars livsutrymme och möjligheter till förflyttning 

och genetiskt utbyte blir starkt begränsat. Andra 

problem som tas upp är undervattensbuller och 

skräp i haven samt på havsbottnar. 

Rapporten rekommenderar satsningar på hållbart 

kollektivt resande och minskad klimatpåverkan 

från båtliv och sjöfart, till exempel genom satsning 

på eldrift (med tillhörande infrastruktur på 

land]. begränsningar i utsläpp samt reduktioner i 

markanspråk för bryggor och förvaring. 

Ekosystembaserade mål och strategier bör ligga 

till grund för planeringen. Ekosystemansatsen 

ställer krav på planeringsunderlag och arbetssätt. 

Det lyfts även fram ett behov att utöka marina 

områdesskydd och uppdatera befintliga föreskrifter 

med fördjupad kunskap. Strandskyddet pekas ut 

som en viktig byggsten för hållbar användning av 

känslig kust miljö. 

strukturbilden och överenskommelserna ska fungera som ett verktyg och underlag för 
kommunernas kommande arbete med översikding planering i sina respektive kust- och 
havsområden. Som stöd till detta dokument finns en gemensam kunskapsplattform där 
det går att hitta arbetsgruppernas delrapporter, underlagsrapporter och andra plan- och 
strategidokument för kust och hav. Där finns också ett kartverktyg och länkar till geodata 
med relevans för kustzonsplaneringen. 

Definitioner och begrepp 

Grön infrastruktur syftar oftast på ett sammanbundet nät av naturområden, till exempel våtmarker, parker, 
skogsreservat och jordbruksmark samt marina områden som på ett naturligt sätt reglerar temperaturer, 
översvämningsrisker och vatten-, luft· samt ekosystem kvalitet. Ibland skiljer man på grön infrastruktur och 

blå infrastruktur på så sätt att den gröna innefattar trädgårdar, parker, gröna tak och liknande medan den blå 
innehåller vattendrag och hållbara dräneringssystem. l Havsplan för Västerhavet används begreppet 

marin grön infrastruktur om biotoper och strukturer som skapar ekologiska sammanhang i havet och vid 

kusten. Blå infrastruktur syftar ibland (dock inte i detta dokument] på vattenburna transporter. 

Cirkulär ekonomi bygger på kretslopp och handlar om att återvinna, återbruka och dela på resurser för att 

motverka överkonsumtion och minska utsläpp. Det står i kontrast till en linjär ekonomi med "slit och släng". 
Marin cirkulär ekonomi kan innebära att ta till vara på råvaror och biprodukter från fiskenäring, vattenbruk 

och beredningsindustri för värdehöjande åtgärder, till exempel att fiskrens från en beredningsfabrik används 

till foder eller görs om till energi i en biogasanläggning. 

Ekosystemtjänster är tjänster och produkter som ekosystemen ger oss människor, till exempel mat, luft 

eller platser för rekreation. 

levande samhällen avser här att orterna har en åretruntbefolkning som är verksam på orten eller pendlar 
till annan plats för arbete, att det finns viss service och kollektivtrafik som är tillgänglig året om. 

Marin avser i detta dokument något som härrör fra n havet, exempelvis marina rävaror som fisk eller musslor. 
Maritim avser i detta dokument något som förekommer vid eller är beroende av havet, till exempel maritima 

verksamheter i form av havsbaserad vindkraft, fiskodling och besöksnäring vid kusten. 
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Hur har arbetet genomförts? 
Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett resultat från projektet 
"Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Udde
valla". Projektet pågick under perioden 2016-2019 och föregicks av en för
studie [2014-2015), vilken syftade till att initiera en process där kustkom
munerna Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjärn, Orust 
och Uddevalla skulle skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete kring 
kustplanering tillsammans med relevanta regionala aktörer. 

Arbetet med att ta fram den fördjupade strukturbilden för kustzonen har letts av GR med 
huvudansvar för framdrift i projektet och med budgetansvar. Det har också funnits en 
politisk styrgrupp för projektet bestående av Styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad 
inom GR och en politisk representant vardera för Orust respektive Uddevalla kommun. 

Projektledningen på GR har utgjorts av Susanne Härenstam, Ida Lindbergh, Janna 
Petersson samt senior rådgivare Lars Heinesen. 

Projektets strategiska ledningsgrupp har utgjorts av Jessica Hjerpe Olausson (Västra 
Götalandsregionen), Ingela Isaksson och Gunnar Åkerlund (Länsstyrelsen i Våstra 
Götalands län), John Wedel (Business Region Göteborg) och Pia Arnesson (GR). 

Det tematiska arbetet har bedrivits inom fyra arbetsgrupper med fokus på olika 
områden: Struktur, Havsanvändning, Upplevelser och Miljö. Grupperna har utgjorts 
av representanter och experter från de deltagande kommunerna, berörda länsstyrelser 
och GR men även från andra organisationer, så som Turistrådet Våstsverige, B+ fjordar, 
Västkuststiftelsen, Vattenrådet för Bohuskusten med flera. 

En operativ arbetsgrupp, bestående av representanter från alla deltagande kommuner 
(se nedan), har haft huvudansvar för att utarbeta den fördjupade strukturbilden baserat 
på det resultat som tagits fram inom arbetsgrupperna. 

Kungsbacka: Raquel Dias Sandblad (ordinarie), Anna Frykman/Anders Lund (ersättare) 
Göteborg: Martin Knape (ordinarie), Stella Bergström (ersättare) 
Öckerö: Johanna Paulsson (ordinarie), Theres Benito (ersättare) 
Kungälv: Torbjörn Nilsson (ordinarie) 
Stenungsund: Mikaela Danielsson (ordinarie), Maria Alm (ersättare) 
Tjörn: Karin Löfgren (ordinarie), Anna Al degren (ersättare) 
Orust: Ulrika Marklund (ordinarie), Ronny Svensson (ersättare) 
Uddevalla: Sofia Ström (ordinarie), Elin Carlsson (ersättare) 
GR: Projektledningen samt Christine Flood 

Projektet har finansierats av de åtta kustkommunerna och GR 
tillsammans med: 
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Fördjupad strukturbild för kustzonen 
En strukturbild ska vara vägledande för den fysiska planeringen 
inom kommunerna. Den strukturbild som beskrivs i detta 
dokument har fokus på kustzonen och är en fördjupning av 
strukturbildför Göteborgsregionen från 2008. 

Kustzonen har stor attraktionskraft och är identitetsskapande 
för hela regionen. Tillgänglighet till och utveckling av 
kustzonen är därför en gemensam angelägenhet, och viktiga 
värden, resurser och intressen bör hanteras i en gemensam 
strategi, där vi är överens om hur vi tar ansvar för kustzonens 
framtida utveckling och bevarande. 

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. l våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla ideer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens 
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

GÖTEBORGs 
REGIONEN Orust kommun www.goteborgsregionen.se 



Från : lda Lind bergh <lda. Li nd bergh @eoteborgsregionen.se>
Skickat: den 7 mars 2019 09:07
Till: G R <gr@goteborgsregionen.se>

Ämne: Remiss - Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust
och Uddevalla

Hej!

Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommelser har arbetats fram
av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla kommun. Förslaget är en gemensam strategi
för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett
långsiktigt hållbart sätt.

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex överenskommelser med tillhörande
kartbild och är en fördjupning av Strukturbitd för Göteborgsregionen från 2008.

Göteborgsregionen önskar nu att få in era synpunkter på förslaget. Därefter görs eventuella
revideringar innan förslaget går upp för politisk behandling i Göteborgsregionens förbundsstyrelse
samt i Orust och Uddevalla kommuner.

Remisstiden pågår lrän 7 mars till 7 juni 2O19 och skriftliga synpunkter ska ha inkommit
till nedanstående mejladress senast den 7 juni 2019.

E-post : g r@qoteborgsreqionen.se
Ange "Remissvar fördjupad strukturbild för kustzonen" i ämnesraden

Frågor under remisstiden besvaras av:
Ida Lindbergh, projektledare
E-post: ida.lindbergh@goteborgsregionen.se
Telefon: 031-335 53 77

Vänliga hälsningar
Ida Lindbergh

GÖTEBORCS
RE6IONEN

lda Lindbergh
Regionplanerare
Göteborgsregionen (GR)
Miljö och samhällsbyggnad
E-post: ida.lind berEh@Aoteborgsregionen.se
Telefon: 031-335 53 77
Sms: 0734-16 84 27
www.Eoteborgsregionen.se

Följ oss
www.f acebook.com,/goteborgsregionen
www.l inkedin.com/iompany,/goteborgsregionen

Prenumerera
www.Eoteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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