
Start och mål för denna vandring är Start och mål för denna vandring är 
hållplats hållplats KAMPENHOF, UDDEVALLAKAMPENHOF, UDDEVALLA..

Information om busstider till hållplats Information om busstider till hållplats 
DRAMSVIKSVÄGEN UDDEVALLA, DRAMSVIKSVÄGEN UDDEVALLA, AMMENÄS AMMENÄS 
UDDEVALLAUDDEVALLA  ochoch  SUND UDDEVALLASUND UDDEVALLA hittar du i  hittar du i 
reseplaneraren på www.vasttra  k.se reseplaneraren på www.vasttra  k.se 

Markerade namn på hållplatserna är de Markerade namn på hållplatserna är de 
som Västtra  k använder i reseplaneraren. som Västtra  k använder i reseplaneraren. 
Du kan också kontakta Västtra  ks kund-Du kan också kontakta Västtra  ks kund-
service telefon 0771-41 43 00. service telefon 0771-41 43 00. 

Ytterligare information om vandringsleder Ytterligare information om vandringsleder 
hittar du på Uddevalla kommuns hemsidahittar du på Uddevalla kommuns hemsida
uddevalla.se/vandrauddevalla.se/vandra

Trevlig vandring i Forshälla- Trevlig vandring i Forshälla- 
och Uddevallatrakten!och Uddevallatrakten!

Vandra Vandra 
hållbart!hållbart!

Res till en hållplats och Res till en hållplats och 
gå tillbaka till din ut-gå tillbaka till din ut-
gångspunkt. gångspunkt. 

Eller tvärtom; vandra till Eller tvärtom; vandra till 
en hållplats och res till-en hållplats och res till-
baka till utgångspunk-baka till utgångspunk-
ten! ten! 

Här lämnar vi tips om Här lämnar vi tips om 
hur du med allmänna hur du med allmänna 
kommunikationer – buss kommunikationer – buss 
och tåg – kan komma ut och tåg – kan komma ut 
och vandra på Kuststi-och vandra på Kuststi-
gen.gen.

Stig av bussen vid hållplats Stig av bussen vid hållplats 
DRAMSVIKSVÄGEN UDDEVALLADRAMSVIKSVÄGEN UDDEVALLA i  i 
Råssbyn. Gå ca 50 meter till väg Råssbyn. Gå ca 50 meter till väg 
mot Dramsvik.mot Dramsvik.
  
Följ denna grusväg och därefter Följ denna grusväg och därefter 
stigarna genom skog och över stigarna genom skog och över 
saltängar till Stången. saltängar till Stången. 

Stig av bussen vid hållplats Stig av bussen vid hållplats AM-AM-
MENÄS UDDEVALLA.MENÄS UDDEVALLA.   Följ Amme- Följ Amme-
näsvägen ca. 300 meter, sväng näsvägen ca. 300 meter, sväng 
vänster och gå rakt fram på den vänster och gå rakt fram på den 
mindre vägen och därefter en stig mindre vägen och därefter en stig 
till du når de vackra strandäng-till du når de vackra strandäng-
arna. Här hittar du Kuststigens arna. Här hittar du Kuststigens 
märkning vilken du följer åt hö-märkning vilken du följer åt hö-
ger. ger. 

Efter det att du vandrat genom Efter det att du vandrat genom 
Stångens, Ammenäs och Skärets Stångens, Ammenäs och Skärets 
bebyggelse kommer du fram till bebyggelse kommer du fram till 
brofästen till Uddevallabron. brofästen till Uddevallabron. 

Stig av bussen vid hållplats Stig av bussen vid hållplats SUND SUND 
UDDEVALLAUDDEVALLA  . Följ den asfalterade . Följ den asfalterade 
vägen ca 100 meter, under motor-vägen ca 100 meter, under motor-
vägen och till en mindre väg som vägen och till en mindre väg som 
svänger av åt höger. Följ den min-svänger av åt höger. Följ den min-
dre vägen till dess du kommer till dre vägen till dess du kommer till 
en parkeringsplan på din vänstra en parkeringsplan på din vänstra 
sida. sida. 

Gå över planen och därefter på Gå över planen och därefter på 
den mindre körvägen till dess den mindre körvägen till dess 

slut – strandkanten. Här hittar du slut – strandkanten. Här hittar du 
Kuststigens märkning. Följ den åt Kuststigens märkning. Följ den åt 
höger mot Uddevalla.höger mot Uddevalla.

Fortsätt efter strandlinjen vid Fortsätt efter strandlinjen vid 
Sundsvik och ”klättra” därefter Sundsvik och ”klättra” därefter 
upp efter den brant gångväg till upp efter den brant gångväg till 
den nya bebyggelsen i Sund-den nya bebyggelsen i Sund-
strand.strand.

Glöm inte att stanna till för att Glöm inte att stanna till för att 
njuta av den magni  ka utsikten njuta av den magni  ka utsikten 
mot Uddevallabron och Sun-mot Uddevallabron och Sun-
ningen. ningen. 

Din vandringsväg är sedan gång- Din vandringsväg är sedan gång- 
och cykelvägen genom skogsom-och cykelvägen genom skogsom-
råde till Gorrviken och Lindesnäs. råde till Gorrviken och Lindesnäs. 

Här ansluter du Strandpromena-Här ansluter du Strandpromena-
den, som du följer till den, som du följer till KAMPENHOF KAMPENHOF 
UDDEVALLAUDDEVALLA..

Vandra hållbart 
i Bohuslän

RÅSSBYN - RÅSSBYN - 
UDDEVALLAUDDEVALLAText och bilder: Anders KrylbergText och bilder: Anders Krylberg

Karta: Simone AugustssonKarta: Simone Augustsson
Layout: Stefan ApelmanLayout: Stefan Apelman

Producerad av Kultur och fritidProducerad av Kultur och fritid
Maj 2016Maj 2016

0522-69 60 00|kulturfritid@uddevalla.se0522-69 60 00|kulturfritid@uddevalla.se
uddevalla.se/vandrauddevalla.se/vandra

RÅSSBYN-UDDEVALLARÅSSBYN-UDDEVALLA
6-8 timmar (3-4 km/timme) exkl. raster. 6-8 timmar (3-4 km/timme) exkl. raster. 
Lätt terräng, tät märkning med stolpar och Lätt terräng, tät märkning med stolpar och 
skyltar i lyktstolpar sträckan Sundstrand-skyltar i lyktstolpar sträckan Sundstrand-
Gorrviken. Längd: 18 kmGorrviken. Längd: 18 km

• • Uppgifterna om tid och avstånd är ungefärliga.Uppgifterna om tid och avstånd är ungefärliga.
• • All vandring sker på egen risk!All vandring sker på egen risk!

AMMENÄS-UDDEVALLAAMMENÄS-UDDEVALLA
Tid: 3,5-5 timmar. Tid: 3,5-5 timmar. 
Längd: 14 km Längd: 14 km 

SUND-UDDEVALLASUND-UDDEVALLA
Tid: 1,5 – 2,5 timmar. Tid: 1,5 – 2,5 timmar. 
Längd: 9 km Längd: 9 km 




