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1. Bakgrund 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

den elevökning som väntas.  

 

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

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

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

Linneaskolan i Ljungskile för hemkunskap och språkundervisning. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

för att tillgodose antalet förskoleplatser. 

 

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

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

med lokalisering i Ammenäsområdet. 

2. Beställarens syfte och mål 

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

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

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

upptagningsområde. 
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3. Förstudiens omfattning och avgränsning 

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

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

lämplig för ändamålet inom område som framgår av kartan nedan. 

 

 
Kommunalägd mark inom blåmarkerat område utreds för lokalisering av ny skola och förskola. 

Området kallas i förstudien för utredningsområde. 

 

Förstudien ska utreda och redovisa följande: 

• Förslag på skolans och förskolans placering 

• Grov disponering av markytan 

• Trafik och infrastruktur 

• Vatten och avloppslösningar 

• Energilösningar 
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• Ledningsinventering 

• Behov av ny eller ändrad detaljplan 

• Tidplan 

• Budget 

• Trafikutredning 

4. Tillvägagångssätt/metod 

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

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

förstudien är följande: 

 

• Beställare, barn och utbildningsförvaltningen, Tony Andersson 

• Byggprojektledare, Charles Hörnstein och Christian Ruist 

• Trafikingenjör, Joakim Bergman 

• Planarkitekt, Hugo Bennhage 

• Fastighetsförvaltare, Christina Jingvall 

• Mark- och exploateringsingenjör, Adam Gistedt 

• Västvatten 

• Uddevalla Energi 

• Trafikverket 

5. Resultat 

 Upptagningsområde  

Forshällaskolans upptagningsområde av har varit starkt präglad av tillkommande exploatering de 

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

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

bor i området kring Forshälla.  

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

300 byggrätter för bostäder där alla ännu inte är färdigställda.  

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

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

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

och upp mot Ammenäs. 

 

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

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

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

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

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

 

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

upptagningsområdet år 2023. Fördelningen inom upptagningsområdet är snarlik som fördelningen 

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

förstärks något ytterligare.  

 

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

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

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

rymmer fyra avdelningar och Prästgårdens förskola rymmer två avdelningar.  

 

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

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

 

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

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

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

majoritet av eleverna kommer från liknande socioekonomiska förhållanden.  



 

 

 

 
 

 
 8 (35) 

 
 

 
Befolkningsprognos år 2023, barn 1 - 5 år 

 Trafik och infrastruktur 

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

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

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

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

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

årsdygnstrafik per riktväg. 

 

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

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

 

Då Trafikverket förvaltar vägarna inom utredningsområdet har förstudien träffat ansvarig 

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

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

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

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

länsväg liknande vänstersvängfältet till Sundsstrand.  
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Vänstersvängfält mot Sundsstrand 

 

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

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

att minimera antalet nya anslutningar till någon av länsvägarna. 

 

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

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

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

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

2021. 

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

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

 

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

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

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

miljö avseende buller anses därför goda.   
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Bullernivåer från E6 

 Ytor 

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

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

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

detaljplanearbetet kan uppskattas till 15 kvm BTA per barn. 

 

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

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

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

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

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

förhålla sig till.  

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

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

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

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

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

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

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

därmed dimensioneras till minst 4800 kvm.  

 

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

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

dimensioneras för vilket är närmare 10 kvm BTA per barn.  

 

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

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

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

kvm/parkeringsplats och 38 platser). 

 

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

kvm för att kunna bebyggas med förskola för 160 förskolebarn. 

 Markyta som krävs för grundskola 

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

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

därmed uppnå en yta om minst 9000 kvm. 

 

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

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

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

BTA. 

 

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

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

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

platser). 

 

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

kunna bebyggas med skola för 600 elever. 

 Lokalisering 

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

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

redovisas kommunens mark med gult.  

Av den kommunalägda marken kommer förstudien i fortsättningen redovisa lokalisering benämnd 

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

den storlek som krävs för en skola och/eller förskola. 
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Gulmarkerade områden ägs av Uddevalla kommun. Lokaliseringarna benämnda A och B är de 

lokaliseringar på skola och förskola förstudien utreder. 
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 Område A – Skäret 

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

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

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

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

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

om 600 elever kunna vara lämplig inom området.  

 

 
Översiktsbild med hållpunkter, läge Skäret 

 

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

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

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

särskilda naturskydd. 
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Föreslaget skolområde markerat med rött. 

  Planläget 

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

kommunens översiktsplan.  

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

planavdelning beräknas ta cirka två år. 

  VA-anslutning 

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

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

vattenförsörjning och avloppssanering för privata fastigheter utmed kuststräckan mellan Ammenäs 

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

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

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

 El, fiber, fjärrvärme 

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

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

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

kronor med en leveranstid på cirka två år. 

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

 Befintliga ledningar inom fastigheten 

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

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

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

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

exploatering. 

 Arrenden 

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

månader innan avtalstidens utgång. 

 Fornlämning 

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

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

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

utreds vidare i ett eventuellt planarbete. 

 

 
Utdrag ur Fornsök, Riksantikvarieämbetet 
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 Förslag på disposition  

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

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

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

den västra delen av fastigheten.  

 

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

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

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

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

avsatts för parkering vilket ska kunna ge ca 90 parkeringsplatser. 

 

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

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

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

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

 

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

 Sammanfattning läge A, Skäret 

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

skola om 600 elever.  

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

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

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

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

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

och skolbussar.  

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

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

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

att elanslutningen ska kunna levereras i rätt tid. 

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

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

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

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

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

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

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

avlämning ta sig vidare till sina arbetsplatser via Lerbomotet.  

 

 
Översiktsbild med hållpunkter, läge Råssbyn 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

genomförs och där Länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddet och bedömer att 

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

annan mark används för ändamålet. 
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Fastigheten sedd från öster, kommunen äger även den gulmarkerade marken vilken lämpar sig väl 

som naturlek för en skola eller förskola. 

 

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

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

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

 Planläget 

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

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

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

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

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

 

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

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

vara möjligt att erhålla bygglov utan att detaljplan upprättas. 

 Jordbruksmark 

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

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

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

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

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

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

sätt genom att annan mark tas i anspråk”. 

 

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

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

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

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

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

 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?  

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

tillfredsställande?  

 

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

exploatering ska kunna ske på marken.  

 

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

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

minimikrav att marken brukas. 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

bedöms skola och förskola utgöra en sådan.  

 

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

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

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

 

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

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

planen på grund av detta.  

 Strandskydd 

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

rinner norrifrån och genom fastigheten som föranleder strandskyddet, strandskyddsområdet 

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

upphäver eller erhåller dispens från strandskyddet.  

 

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

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

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

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

 

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

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

området närmast strandlinjen,  

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

tillgodoses utanför området,  

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

området,  

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

utanför området, eller  

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

 

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

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

strandskyddet enligt punkten 5 behöver kommunen i planarbete visa: 

 

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

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

föreslagna området  

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

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

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

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

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

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

strandskydd där den får mindre påverkan på strandskyddets syften 

 

 
Blåskafferat område omfattas av strandskydd. 

 Markavvattningsföretag 

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

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

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

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

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

båtnadsområdet med blåa prickar. 

 Fornlämning 

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

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

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

 VA-anslutning 

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

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

vattenförsörjning och avloppssanering för privata fastigheter utmed kuststräckan mellan Ammenäs 

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

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

ny skola och förskola. 

 El, fiber, fjärrvärme 

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

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

transformatorstation, schakt och kablar är inräknade. 

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

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

 Befintliga ledningar inom fastigheten 

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

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

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

flyttas i och med eventuell exploatering. 

 Arrenden 

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

sägas upp sex månader innan avtalstidens utgång. 

  Förslag på disposition förskola i Råssbyn 

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

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

skyddad öster om byggnaden. 

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

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

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

 

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

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

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

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

omfattar den östra delen av fastigheten.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Hyllievångsskolan i Malmö 

  Sammanfattning läge B, Råssbyn 

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

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

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

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

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

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

för exploatering väster om väg 675. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

fastigheten. 

 Jämförelse i tillgänglighet mellan lokalisering Skäret och lokalisering Ammenäs 

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

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

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

tillfredsställande sätt kunna anordnas vilket presenteras mer utförligt i bifogad bilaga 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

av gång- och cykelvägar i anslutning till Råssbyn. 

 Tidplan Skola  

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

detaljplan och bygglov ej överklagas. 

 

Åtgärd Startdatum Slutdatum 

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

Detaljplanearbete Mars 2020 Mars 2022 

Projektering Augusti 2021 April 2022 

Byggnation Maj 2022 Augusti 2025 

Inflytt HT 2025   

 Kostnadskalkyl skola 

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

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

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

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

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

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

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

 

Åtgärd Startdatum Slutdatum 

Ansökan om förhandsbesked April 2020 Augusti 2020 

Projektering Augusti 2020 Januari 2021 

Byggnation Februari 2021 Augusti 2023 

Inflytt HT 2023   

  Kostnadskalkyl förskola 

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

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

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

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

6. Slutsatser och rekommendationer 

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

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

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

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

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

jordbruksmark.  

 

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

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

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

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

eller skolbuss.  

 

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

placeras i Råssbyn. 

 

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

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

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

vara boende i Sundsstrand till Ammenäs år 2023. 

 

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

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

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

exploateringen väntas öka. 

 

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

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

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

inte behandlat. 

7. Återrapportering 

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

och utbildningsnämnden om förvaltningen önskar. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trafikutredning 

Ammenäs-Forshälla  

 

Simulering trafikflöden 

Skola & Förskola 
 

Uddevalla kommun    Västra Götalands län 
Handläggare Hugo Bennhage    21 november 2019 
 

 



Bakgrund 

 

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

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

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

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

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

utföras.  

 

Syfte 

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

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

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

konsekvenser. 

  

Metod 

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

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

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

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

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

barnperspektiv samt potentiell vidare utveckling. 

 

Alternativ 

 

ALTERNATIV 1 RÅSSBYN AMMENÄS 

SKOLA F-6  x 

FÖRSKOLA 8 AVD  x  

 

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

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

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

 

ALTERNATIV 2 RÅSSBYN AMMENÄS 

SKOLA F-6 x  

FÖRSKOLA 8 AVD  x  

 

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

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

troligtvis för att möjliggöra byggnationen. 

 
 



Befintlig situation  
 

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

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

 

 FÖRSKOLA SKOLA BARN 

FORSHÄLLA 3 avd Ca 325 barn 375 

SUNDSSTRAND 6+2 avd  150 

LUSTTRÄDGÅRDEN 4 avd  60 

PRÄSTGÅRDEN 2 avd  24 

 

Kapacitet Förskola Skola 

Totalt 17 avd 325 elever 

 

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

Befintlig lokalisering av förskolor och skolor 

 



Behov 2023 

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

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

 

Tänkt upptagningsområde för skola och förskola Ammenäs-Forshälla 

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

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

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

Ammenäs eller Sundsstrand. 

 

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

Prognos 2023 326 462  171 

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

 

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

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

barn befinna sig i dessa två områden. 

 



 
Nordvästra delen av upptagningsområdet har ungefär 60% av antalet barn 

Prognos Kapacitet 

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

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

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

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

användas i någon form om behov uppstår. 

 

KAPACITET 2023 FÖRSKOLA SKOLA 

FORSHÄLLA 3 avd  

SUNDSSTRAND 6+2 avd  

LUSTTRÄDGÅRDEN 4 avd  

PRÄSTGÅRDEN 2 avd  

RÅSSBYN 8 avd 

 

 

AMMENÄS  Ca 600  

TOTALT 25 avd 600 elever 

 

 



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

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

Potentiell fördelning av förskolor och skolor 2023 

 

Befintlig infrastruktur 
 

Vägar 

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

Siffrorna är ungefärliga och varierar beroende på del av sträckning. 

VÄG ÅDT 

VÄG 679 

 

500 

VÄG 675 

 

1 000 

LERBO MOTET  

(MOT RÅSSBYN) 

2 500 

E6 

 

18 000 

Bratterödsleden 12 000 



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

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

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

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

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

 

Cykel 

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

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

taget för att ytterligare förlänga denna cykelväg till Ammenäs.  

Planerad cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand  

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

Ytterligare dragningar söderut från Ammenäs är ännu inte beslutade. 

 

 

 



 

Lokalisering mot behov  

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

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

betydligt mindre del har närhet till verksamheten. 

 

Fördelning av skolor 2019 

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

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

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

detta upptagningsområde.  

 

 

 



 

Potentiell fördelning av skolor 2023 

 

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

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

underkapacitet i exempelvis förskoleplatser.  

 

Trafiksimulering 

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

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

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

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

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

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

för varje NYKO6-område de passerar.  

 

 

 



 

Förflyttningsmönster Alternativ Ammenäs 

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

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

 
 

 

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

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

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

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

F-6.  

 

 

 

 

Flöden 2023 Alternativ Ammenäs 

 



Förflyttningsmönster Alternativ Råssbyn 
 

 

 

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

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

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

med förskolebarn och skolbarn till en sådan lokalisering.  

 

Sammanfattning förflyttningsmönster 
 

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

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

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

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

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

lokalvägarna 675 samt 679.  

Flöden 2023 Alternativ Råssbyn 

 



 

Jämförelse 

 
Flöden 

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

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

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

 
 

 
 

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

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

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

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

skola. 

 

Avgränsning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Flöde F-6 Alternativ Ammenäs 

 

Flöde F-6 Alternativ Råssbyn 



 

Belastning infrastruktur 

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

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

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

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

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

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

då flödesriktningarna kan bibehållas.  

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

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

gång och cykel. 

 

Potential Gång och cykel 
 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

Ammenäs till fots eller med cykel.  

 

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

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

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

Potential G/C Alternativ Ammenäs 

 

Potential G/C Alternativ Råssbyn 

 



Skolskjuts och kollektivtrafik 

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

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

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

 

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

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

kollektivtrafiken baserat på placering av skola.  

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

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

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

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

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

även antalet avgångar regleras med önskad turtäthet. 

 

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

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

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

 

Sammanfattning 

 

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

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

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

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

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

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

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

plats.  

Möjligt bussflöde alternativ Ammenäs 

 

Möjligt bussflöde Alternativ Råssbyn 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

utbyggda i närhet till Råssbyn-Strand. 

 

 

Förslag på förbättrande åtgärder 

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

studien utarbetas.  
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