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Sammanfattning

SAMMANFATTNING
Ljungskile kan erbjuda både bad och båtliv vid havet och orörda naturområden på 
Bredfjället där man kan ströva fritt. Inom och i anslutning till orten finns intres-
santa kulturmiljöer och natursköna bäckraviner som från höjdområdena i öster pas-
serar genom Ljungskile ner mot havet. Dessa värden tillsammans med ett utmärkt 
läge vid väg E6 och Bohusbanan, en hel del mindre verksamheter samt ett levande 
centrum med både butiker och allmän service gör Ljungskile till en attraktiv bo-
stadsort.
Övervägande delen av den yngre bebyggelsen i Ljungskile regleras i detaljplaner från 
1960- och 70-talet. Efter 80-talet stagnerade byggandet och med några få undantag 
har det varit begränsat till bl a en omdaning av Lyckorna centrum och nybyggnad 
inom området Korpemyren. Under de senaste åren har bl a en exploatering av 
Tjöstelsröds ängar och en första etapp av området Ljungs – Berg genomförts.
Arbetet med översiktsplanen för Ljungskile har bedrivits utifrån mål om en bebyg-
gelseutveckling för åretruntboende. De särdrag och kvalitéer som gör Ljungskile 
till en attraktiv ort att bo i ska bibehållas eller förstärkas. Den fördjupade översikts-
planen ska vara ett handlingsprogram och ligga till grund för beslut som gäller den 
fortsatta planeringen på detaljplanenivå. 
I översiktsplanen redogörs för vilka förutsättningar som finns för en utveckling 
av bebyggelsen i Ljungskile. Den gröna huvudstrukturen med naturområden 
kring bäckravinerna, stora friluftsområden kring Lyckorna, Skarsjövallen och på 
Bredfjället har ett stort värde och ska bibehållas. Tillgängligheten till strandzonen 
kring Ljungs kile ska behållas eller förstärkas.
Utbyggnad kan ske både genom bebyggelseförtätning i gällande detaljplaneområden 
och genom helt nya områden utanför de planlagda områdena. I planen är två huvud-
alternativ för nya utbyggnadsområden studerade, dels åt sydost inom Skälläckeröd 
– Kärrstegen, dels åt nordväst inom Ljungs - Berg. Utifrån den analys som gjorts 
föreslås att kommunen ska prioritera utbyggnad av Skälläckeröd - Kärrstegen men 
att utbyggnad ska kunna ske i båda riktningarna. Dessutom föreslås ett par mindre 
områden för framtida bostäder. Förtätning är bland annat föreslagen i anslutning 
till centrum och i Ulvesund.
Planen innehåller förslag till lokalisering av ny begravningsplats för Ljungs för-
samling, vid Ljungs gamla kyrka och på Alehagsgärdet, eftersom den befintliga vid 
Ljungs kyrka är otillräcklig för framtiden.
I planen redovisas också förslag till ett utökat verksamhetsområde och/eller bostäder 
i sydöstra delen av Aröd, ny väg till Skarsjövallen samt förslag till komplettering av 
befintlig småbåtshamn vid Ulvesund. Gång- och cykelvägnätet ska förstärkas och 
hållas ihop. Kommunen redovisar även sitt önskemål om att Bohusbanan på sikt 
byggs om med dubbelspår.
Allmänna intressen är redovisade både i text och på kartor. Planförslaget som helhet 
är redovisat på en markanvändningskarta samt på en karta med rekommendationer. 
På rekommendationskartan redovisas även de regler som gäller inom vissa områden 
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och andra lagar.
I planbeskrivningen ingår en miljökonsekvensbeskrivning samt en beskrivning av 
de sociala och ekonomiska konsekvenser planens genomförande kan medföra.
Planbeskrivningen avslutas med ett avsnitt om genomförandet av planen med för-
slag till hur kommunen bör gå vidare med planeringsfrågor av översiktlig karaktär 
som rör Ljungskile.
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Inledning

INLEDNING
Bakgrund och syfte 
En områdesplan för Ljungskile antogs 1983. I denna gjordes 
en noggrann studie av olika sätt att bygga ut orten och ett 
antal utbyggnadsområden pekades ut. De flesta av dessa är 
förändringar som genomförts sedan planen antogs t ex att 
väg E6 byggts utefter vattnet genom samhället, att rastplats 
färdigställts vid norra avfarten samt att en bussterminal till-
kommit i anslutning till genomfarten och centrum.
1998 utarbetades ett program för en ny fördjupad över-
siktsplan för Ljungskile. Vid denna tidpunkt gällde 
Översiktsplan 1990 och miljöbalken hade ännu inte börjat 
gälla. Planområdet innefattade Ljungskile med Lyckorna 
samt omgivande område mellan Ulvesund och Sparreviken. 
Programmet samrådsbehandlades år 1998.
Av olika anledningar fullföljdes inte arbetet med den fördju-
pade översiktsplanen innan den nya kommuntäckande över-
siktsplanen antogs år 2002. I den kommuntäckande över-
siktsplanen för Uddevalla kommun, Översiktsplan 2002, 
ingick inte orterna Uddevalla och Ljungskile. Hur mark- 
och vattenområdena i Ljungskiles tätort med omgivande 
områden skulle användas avsåg kommunen att redovisa i en 
separat fördjupning av översiktsplanen, liksom man tidigare 
gjort för staden Uddevalla.
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen syftar till att 
skapa en plattform för lokalt engagemang i ortens utveck-
ling och att ge vägledning för fortsatt arbete med fysisk 
planering och byggande på detaljnivå. Diskussionen om 
Ljungskiles utveckling måste fortsätta även efter att planen 
är antagen. Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen ska 
kommunfullmäktige ta ställning till en översiktsplans aktua-
litet minst en gång under mandattiden.

Upplägg av arbetet
Allmänt
Miljö och Stadsbyggnad har lett planarbetet och det har ut-
förts av Rådhuset Arkitekter AB i Uddevalla. Tjänstemän 
från Miljö och Stadsbyggnad, Tekniska kontoret, Kultur och 
Fritid, Barn och Utbildning och Socialtjänsten fungerade  
som arbetsgrupp.
Politiker från miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kom-
munstyrelsen har varit referensgrupp under arbetet. I re-
ferensgruppen har ingått Gunila Jivén, Gunvor Lindberg, 
Kenneth Engelbrektsson och Jan Gunnarsson.

Samråd och utställning
Samråd och utställning, enligt PBL 4 kap, har genomförts 
med länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, olika 
kommunala instanser, allmänheten m fl. Ljungskileborna 
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Inledning

inbjöds till ett samrådsmöte i Ljungskilegården 2006-
10-04. En samrådsredogörelse är upprättad i vilken in-
komna synpunkter är redovisade och kommenterade. 
Samrådsredogörelsen godkändes av miljö- och stadsbygg-
nadsnämnden 2007-02-15. Planförslaget bearbetades sedan  
till en utställningshandling, som var utställd under som-
maren 2007. Inkomna synpunkter sammanfattades i ett ut-
låtande, daterat 2007-10-05. Utlåtandet tas upp i MSN för 
godkännande och därefter kan kommunfullmäktige anta 
planen.

Miljöbedömning
Bestämmelserna om miljöbedömning och MKB
I plan- och bygglagen gäller från den 21 juli 2004 nya be-
stämmelser om miljöbedömning av översiktsplaner och de-
taljplaner. Dessa planer ska genomgå en miljöbedömning 
om deras genomförande kan antas medföra betydande mil-
jöpåverkan. Direktivet syftar till att föra in miljöhänsyn 
under planprocessens tidiga skeden. 
I miljöbalken med tillhörande förordning om miljökon-
sekvensbeskrivningar anges vad en miljöbedömning är och 
att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas vid bety-
dande miljöpåverkan. Boverket har tolkat lagstiftningen så 
att alla översiktsplaner innehåller delar som kan innebära be-
tydande miljöpåverkan. Det medför att också alla fördjup-
ningar av översiktsplaner ska genomgå en miljöbedömning. 

Processen
Miljöbedömningen definieras som en hel process i vilken 
miljökonsekvensbeskrivningen utarbetas. Processen ska följa 
arbetet med planen. I miljöbedömningen ingår att samråd 
genomförs och att resultaten av dessa beaktas i beslutspro-
cessen samt att information om besluten lämnas.
Första steget i miljöbedömningen är att avgränsa innehållet 
i miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd om MKB:ns av-
gränsning genomfördes (2006-05-10) med länsstyrelsen 
innan miljökonsekvensbeskrivningen upprättades och ett 
planförslag fördes ut för samråd. 
Inför beslut om antagande av planen är en s k särskild sam-
manställning avseende miljöbedömningsprocessen fram-
tagen.
Miljökonsekvensbeskrivningen är i det här fallet ingen se-
parat handling utan är inarbetad i planhandlingen under av-
snittet Konsekvenser av förslaget.

Miljökonsekvensbeskrivningen är inarbetad i planen.
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Omfattning
Planen omfattar det område som avgränsats i kommunens 
översiktsplan, ÖP 2002. I princip utgörs det av Ljungskile 
tätort inklusive Lyckorna samt Ulvesund och omgivande 
landsbygd enligt nedanstående karta. Bland annat ingår 
Lyckornas golfbana, Anfasteröds husvagnscamping och 
Skarsjövallen. Restenässkolan ingår inte i denna översikts-
plan. Inte heller Bredfjället och Norra Fjället då dessa om-
råden i princip har fungerande skydd redan idag.
Till denna handling hör två separata kartor, dels kartan 
Markanvändning som illustrerar och sammanfattar den före-
slagna mark- och vattenanvändningen för planområdet, dels 
kartan Bestämmelser och rekommendationer där regler och re-
kommendationer för bebyggelse och andra anläggningars 
tillkomst, förändring och bevarande redovisas översiktligt.

Planområdet

 Till planen hör kartorna:

 •  Markanvändning
 •  Bestämmelser och rekommendationer
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Historik

HISTORIK
Utvecklingen fram till 1980-talet
Ljungskilebygden uppvisar inte någon egentlig tätortsbe-
byggelse förrän kring sekelskiftet 1900. Då kom badorts-
verksamheten att utvecklas i takt med den förbättrade till-
gängligheten med bil- och järnvägstrafik som ersatte tidigare 
sjötransporter.
Redan på 1300-talet finns dock gården Skälläckeröd om-
nämnd och sedan 1500-talet finns bl a gårdsnamnen 
Anfasteröd, Hälle, Simmersröd och Tjöstelsröd omnämnda 
i historiskt källmaterial.
Skogsbygdens mindre torp, av vilka de flesta nu är borta, 
har mestadels tillkommit under 1700-talets senare hälft och 
under 1800-talet.
Med de skiftesförordningar som skedde under 1700-talets se-
nare del och under 1800-talets början inleddes en period av 
förändringar som bl a bidrog till att den odlade arealen ökades 
och jordbrukets produktionskraft förbättrades. Även trak-
tens rika skogsbestånd bidrog till en förbättrad försörjning. 
Samhället utvecklades efter hand till bygdens handelsplats.
Redan före 1800-talet började västkusten utvecklas till en 
badortsregion och under 1800-talets mitt hade turen kommit 
till Ljungskilebygden, bl a genom att Robert Macfie upp-
täckte Lyckornas möjligheter och bidrog till dess omvand-
ling. Sedan 1870-talet har Ljungskile varit en välbesökt kur- 
och badgästort. Ljungskile Sanatorium och Havsbadanstalt 
omfattade förutom Ljungskile också ställena Lyckorna, Berg 
och Kärr.
1800-talets kommunikationsväsen var tämligen outvecklat. 
Förutom landsvägen hade man att välja på att resa från 
Göteborg med ångbåt till Stillingsön på Orust och därifrån 
med en mindre öppen båt till Ljungskile eller till Uddevalla 
och därifrån med hästskjuts ner till Ljungskile. Ett tredje al-
ternativ var att resa med ångbåt till Ströms slussar vid Lilla 
Edet för att därifrån färdas på landsvägen.
1876 anlades en ångbåtsbrygga på Lyckorna och året där-
efter även en brygga i Ljungskile, varvid reguljära ångbåts-
förbindelser kom till stånd mellan Uddevalla och Göteborg. 
Detta blev inledningen till badortens gyllene tid och 
Lyckornabebyggelsens tillväxt på Anfasteröds ägor.
Förutom ett uppsving i badortslivet medförde den ökade 
tillgängligheten också att dagliga postförbindelser upprät-
tades med de båda städerna och att fiskelandning, virkes-
transporter och annan godshantering började utvecklas. 
Först under 1900-talet utvecklades bil- och järnvägstrafiken 
som kom att ersätta de dittills så viktiga sjötransporterna.
Under första hälften av 1900-talet tillkom i Ljungskile ett 
antal institutioner och nya bostadsområden som bidrog 
till samhällets utveckling. 1928 etablerades Ljungskile Den gamla båtbryggan i Ljungskile
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Folkhögskola genom uppförandet av en huvudbyggnad på 
Tjöstelsröd Övre. Utmed allén upp till skolan växte en vil-
labebyggelse upp. Den nya skolan byggdes under 1950-
talet och har senare byggt ut etappvis. 1933 byggde Ljungs 
socken ett ålderdomshem i två våningar på Aröd. 
Simmersröds barnhem, nuvarande Bergiusgården, uppför-
des 1937. Bland de större arbetsplatser som tillkom under 
denna period bör också nämnas numera nerlagda Strump-
fabriken samt Resteröds trikåfabrik.
Ljungskile tätort med omgivningar (socknarna Grinneröd, 
Ljung och Resteröd) utvecklades underhand till en egen 
kommun som bildades 1952. 
I samband med bildandet av storkommuner 1971 införliva-
des Ljungskile i Uddevalla kommun.

Utvecklingen efter 1980
Nya industriverksamheter växte så småningom fram och ut-
vecklades främst inom industriområdet Aröd.
Utbyggnaden av nya bostadsområden har varit relativt stor 
under hela 1980-talet med bl a Hälle-Bråten, Hälle-Myren 
och Melaksberg samt att Simmersrödsområdet växte. Inom 
Lyckorna har centrumområdet omdanats med nya bostäder 
och Korpemyrsområdet har tillkommit.
Efter en stagnation i bostadsbyggandet har under de se-
naste åren en viss utbyggnad skett, bl a på Tjöstelsröd  och 
Ljungs-Berg.
En annan stor förändring som skett är utbyggnaden av mo-
torvägen E6 samt byggande av såväl fritidsbostäder som res-
taurant vid norra motorvägsmotet. Många av de tilltänkta 
fritidshusen inom den bildade bostadsrättsföreningen Ljungs-
kileviken har kommit att nyttjas som åretruntbostäder. 

Ett samhälle stilla framvuxet mellan hav 
och fjäll
I Ljungskile har ett rikt föreningsliv vuxit fram liksom ett 
stort intresse för bygdens utveckling. Kanske bottnar det 
starka engagemanget för samhällets utveckling i att det på 
sitt sätt fortfarande är det lilla samhället vid fjällets fot med 
tårna i havet. Det är nära till rika naturupplevelser av skilda 
slag, det är nära till service och arbetstillfällen i central-
orten Uddevalla och till Göteborg. Samtidigt är det fattbart 
i storlek, socialt och geografiskt. Kontaktytorna är många, 
föreningslivet är mångfacetterat och rikt och utvecklingsfrå-
gorna drivs med stort engagemang inom såväl föreningslivet 
i allmänhet som inom Ljungskileortens intresseförening och 
Ljungskile företagarförening.

Anläggande av en motorväg genom Ljungskile var en stor 
förändring som påverkade strukturen i Ljungskile.

Hyreshus vid Parkvägen och Arendalsvägen
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Mål och utgångspunkter

MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER
Visionen för Uddevalla kommun, tagen av kommunfull-
mäktige 2000, är redovisad tillsammans med andra över-
gripande mål i den kommuntäckande översiktsplanen. Den 
säger att ”Översiktsplanen skall ge förutsättningar för en 
god livskvalitet för kommunens invånare och en på lång 
sikt hållbar samhällsutveckling ur social, ekonomisk och 
ekologisk synpunkt”. Kommunen har sedan dess omarbetat 
sitt visionsdokument. En ny vision för kommunen färdig-
ställdes under 2007.
Arbetet med denna översiktsplan utgår från följande mål-
sättningar: 

 I Ljungskile ska planeras för en måttlig bebyggelse-
utveckling för åretruntboende. Planeringen ska 
inriktas på att en genomsnittlig befolkningsökning 
av minst 40 personer per år ska vara möjlig. Med 
tanke på den kraftiga expansionen i Göteborgs-  
regionen ska beredskap finnas för en snabbare 
ökning.

 Utvecklingen ska ske på ett ekologiskt och samhälls-
ekonomiskt hållbart sätt och så att de särdrag och 
kvalitéer som gör orten till en attraktiv plats att bo 
på bibehålls eller förstärks.

 Framtida bostadsbebyggelse ska lokaliseras så att 
det blir möjligt att få en bra och ekonomiskt rimlig 
komplettering av ortens infrastruktur. Stor vikt ska 
läggas vid bra förbindelser till samhällelig och kom-
mersiell service.

 De stora rekreationsvärdena i Ljungskiles omgiv-
ningar ska respekteras och beaktas.

Viktiga planeringsfrågor/-problem i översiktsplanen är:

• Framtida bostadsområden; utbyggnadsområden 
• Vatten- och avloppsförsörjning i samband med 

utbyggnad av bostadsområden
• Service och infrastruktur
• Framtida verksamhetsområden
• Utveckling av hamnområdet
• Bevarande av kulturmiljövärden
• Säkerställande av värdefulla natur- och grönområden
• Gång- och cykelstråk
• Småbåtshamnar
• Badplatser
• Ny begravningsplats
• Framtida sträckning av Bohusbanan/dubbelspår
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Planer, förordnanden och andra bestämmelser

PLANER, FÖRORDNANDEN OCH 
ANDRA BESTÄMMELSER

Riksintressen enligt 3 kap MB
Allmänt
I miljöbalkens tredje kapitel sägs att mark och vattenom-
råden ska användas för det eller de ändamål som de är 
mest lämpade för. Företräde ska ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
Områden som är av nationell betydelse på grund av sina 
särskilda värden kan av staten utses som riksintressen. 
Det innebär att områdena ska skyddas mot åtgärder som 
kan orsaka påtaglig skada på riksintresset. Enlig plan- och 
bygglagen ska kommunen i sin översiktliga planering redo-
visa berörda riksintressen samt redogöra för hur kommunen 
avser att tillgodose dessa.

Naturvård 3 kap 6§ MB
Bratteforsåns dalgång omfattas av riksintresse för natur-
vården. Ån har stor betydelse som reproduktionsområde för 
öring och lax. Höga värden är också knutna till den omgi-
vande ädellövskogen som hyser flera sällsynta arter av flora 
och fauna.

Friluftsliv 3 kap 6§ MB
Bredfjället samt området kring Tjöstelsrödsbäckens dal-
gång är av riksintresse för friluftslivet. Området är va-
riationsrikt med miljöer alltifrån odlingsmarker kring 
Tjöstelsrödsbäcken, äldre torplämningar och naturskogar 
på Bredfjället. Ett väl förgrenat stigsystem gör området till-
gängligt.

Kulturmiljö 3 kap 6§ MB
Inom planområdet finns inga delar som är utpekade som 
riksintresse för kulturmiljövården. Däremot omfattas ett 
större område på Bredfjället öster om Skarsjön av riksin-
tresset.

Kommunikationer 3 kap 8§ MB
Väg E6 hör till stamvägnätet och är av riksintresse. Även lo-
kalvägen, dvs den tidigare E6:an, är av riksintresse eftersom 
den är en nödvändig förutsättning för motorvägens funk-
tion. Att en väg är av riksintresse innebär t ex att ny bebyg-
gelse och nya verksamheter inte bör lokaliseras i anslutning 
till vägen på ett sätt som kan äventyra dess funktion.
Bohusbanan är en enkelspårig länsjärnväg av riksintresse. 
Riksintresset inkluderar även stationsområdet. 
Farleden väster om Ljungskile är av riksintresse, men ingår 
inte i planområdet.

Se karta: RIKSINTRESSEN
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Övriga allmänna intressen enligt 3 kap MB
Stora opåverkade områden 3 kap 2§ MB
Inom planområdet finns inga stora mark- och vattenom-
råden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag. Däremot finns områden på Bredfjället, 
öster om Skarsjön, vars opåverkade karaktär bör bevaras en-
ligt ÖP 2002.

Ekologiskt särskilt känsliga områden 3 kap 3§ 
MB
Inom planområdet finns områden vilka kan betraktas som 
ekologiskt särskilt känsliga och som omfattas av 3 kap 3 § 
i miljöbalken. Skyddet enligt 3 § utgår från naturmiljöns 
känslighet och inte som bestämmelserna i 6§ från områdets 
särart från vetenskaplig och rekreativ synpunkt. Områdena 
sammanfaller dock ofta.
Inom planområdet finns följande områden:
• Grundområden i Ljungs kile
• Naturbetesmarker, ängs- och hagmarker 
• Ädellövskogar
• Lax- och öringförande vattendrag
• Småbiotoper i odlingslandskapet
• Nyckelbiotoper

Särskilda bestämmelser enligt 4 kap MB
Kustområdet och skärgården från Brofjorden och söderut 
omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt miljö-
balken 4 kap 4 § med hänsyn till de stora natur- och kultur-
värden som finns representerade. Inom det aktuella planom-
rådet omfattas i princip områdena väster om väg E6. Det 
innebär att området inte påtagligt får skadas ur natur- och 
kultursynpunkt av ny bebyggelse eller liknande förändringar. 
Helt nya områden för fritidsbebyggelse eller miljöstörande 
industri får inte tillkomma. De särskilda hushållningsbe-
stämmelserna i 4:e kapitlet ska däremot inte hindra utveck-
lingen av tätorter eller det lokala näringslivet.

Natura 2000
Ett urval av Europas mest värdefulla naturområden ingår i 
Natura 2000. De områden som valts ut innehåller naturtyper 
och arter som är listade i EU:s fågel- och habitatdirektiv. 
Syftet är att bevara och skydda den biologiska mångfalden i 
ett europeiskt perspektiv. I Sverige utgör alla Natura 2000-
områden riksintressen enligt 4:e kapitlet i miljöbalken. För 
att inte skada områdenas värden krävs tillstånd för att be-
driva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i området. Detta kan i vissa fall även 
gälla åtgärder som sker utanför ett Natura 2000-område.

Se karta: NATURVÅRD

Tjöstelsrödsbäcken i höjd med skolan



12FÖP LJUNGSKILE

Planer, förordnanden och andra bestämmelser

Bratteforsåns dalgång och området kring Tjöstelsrödsbäckens 
nedre del, från Kvarnbäcksvägen ner till Arendalsvägen, är 
utpekade som Natura 2000-områden. Områdena omfattas 
av art- och habitatdirektivet som syftar till att bevara natur-
typer och arter på lång sikt.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer gäller enligt miljöbalkens 5:e kapitel. 
De är föreskrifter om lägsta godtagbara kvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt om-
råde. Normerna reglerar inte vad som är tillåtet att släppa ut, 
utan den miljökvalité som ska finnas eller uppnås. Reglerna 
gäller föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- 
och musselvatten samt omgivningsbuller. Tillstånd får inte 
beviljas för verksamheter som innebär att normerna över-
skrids. En avstämning mot miljökvalitetsnormerna är redo-
visad i avsnittet Konsekvenser av förslaget.

Förordnanden
Naturreservat
Inom planområdet finns två områden som räknas som na-
turreservat enligt MB 7 kap 4 §, dels Tjöstelsrödsbäcken 
nedströms Lilla Skarsjön innehållande bl a Silverfallet, dels 
Bratteforsåns dalgång.

Naturminne
Ett naturminne är enligt miljöbalken MB 7 kap 10 § ett sär-
präglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas sär-
skilt. I planområdet finns tre naturminnen utpekade; bl a ett 
bestånd av gamla ekar på Tjöstelsröd.

Biotopskydd
Stenmurar, odlingsrösen och andra småbiotoper i odlings-
landskapet omfattas av det generella biotopskyddet enligt 
MB 7 kap 11§.

Strandskydd
Strandskyddsförordnande gäller för vattenområden och 
stränder kring sjöar, vattendrag och vid havet enligt MB 7 
kap 13 §. Inom strandskyddsområde får bl a inte nya bygg-
nader uppföras eller ändras så att de väsentligt tillgodoser ett 
annat ändamål än tidigare. Man får inte heller utföra gräv-
ningsarbeten eller andra anläggningar och anordningar som 
hindrar allmänhetens tillträde eller försämrar livsvillkoren 
för djur- och växtarter. 
Där detaljplan gäller är strandskyddet upphävt inom kvar-
tersmark.

Vattenskyddsområde
Skarsjöarna med omgivningar omfattas av skyddsområde 
för vattentäkt enligt MB 7 kap 21-22§§. Det består av ett 
inre och ett yttre skyddsområde.

Se karta: NATURVÅRD

I och kring bl a Ljungs kile gäller strandskydd.

Ett betstånd med gamla ekar vid Tjöstelsröd är naturminne.



13 FÖP LJUNGSKILE

Planer, förordnanden och andra bestämmelser

Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns ett flertal fasta fornlämningar som 
skyddas av kulturminneslagen. Fornlämningar får enligt 
KML 2 kap inte förändras, skadas eller borttas utan läns-
styrelsens tillstånd. Inom planområdet finns inga områden 
av riksintresse för kulturmiljövården eller byggnadsminnes-
objekt.
På kartan Kulturmiljövård redovisas samtliga forn- och kul-
turlämningar som finns registrerade i riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister. Vid eventuell påverkan av en forn- eller 
kulturlämning i samband med nyetablering måste dess ka-
raktär och lagskydd först klargöras inför fortsatt utredning.

Byggnadsförbud kring allmänna vägar
Kring allmänna vägar gäller byggnadsförbud enligt väglagen 
inom minst 12 meter från vägområdet. Kring vägarna 680 
och 187 är förbudet utökat till 30 meter och kring väg E6 
till 50 meter.

Kommunala planer 
Allmänt om gällande översiktsplan
Grunddragen i mark- och vattenanvändningen inom 
Uddevalla kommun är redovisad i översiktsplan 2002. 
Planen är antagen av kommunfullmäktige 12 nov 2002. En 
omarbetning av den kommuntäckande planen är påbörjad.
ÖP 2002 utgår ifrån kommunens vision som antagits av 
kommunfullmäktige 2000. Visionen styr och formar de mål 
som tillsammans med miljömål, Agenda 21 och övrig lag-
stiftning ska samverka för att nå en på lång sikt hållbar sam-
hällsutveckling. 
Kommunens målsättning är att hela tiden ha en god be-
redskap för ökad inflyttning. I översiktsplanen (ÖP 2002) 
anges att Uddevalla och Ljungskile ska ha en beredskap för 
en befolkningsökning på ca tretusen invånare utöver kom-
munens befolkningsprognos.

Vad säger ÖP 2002 om Ljungskile?
I översiktsplanen anges att huvuddelen av ny bebyggelse bör 
styras till serviceorterna Uddevalla och Ljungskile. Eftersom 
efterfrågan på nya bostäder har varit påtaglig i Ljungskile 
under en följd av år ska lämpliga utbyggnadsområden stu-
deras och reserveras i arbetet med fördjupad översiktsplan.
ÖP anger även att kommunen ska arbeta aktivt för att kunna 
erbjuda attraktiva områden med t ex kustboende och lands-
bygdens kvaliteter där frågor kring service, avlopp, vatten-
försörjning och båtplatser kan lösas. Områdenas natur- och 
kulturvärden är i detta sammanhang nödvändiga tillgångar 
som gör områdena attraktiva, tillgångar som bör förvaltas 
väl och utvecklas.

Se karta: KULTURMILJÖVÅRD

ÖP 2002 är en översiktsplan för hela kommunen.
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Bebyggelse i kustzonen bör kunna kompletteras med stor 
hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt vatten-
tillgång, grundvattenkvalitet och möjlighet att lösa avlopps-
frågan. Ingen skillnad görs vid lokaliseringsprövning mellan 
fritids- och åretrunthus.

Fördjupad översiktsplan och 
områdesbestämmelser för Lyckorna
Fördjupad översiktsplan för Lyckorna är antagen 1990. För 
att uppnå syftet med denna antogs samtidigt områdesbe-
stämmelser för motsvarande område.

Detaljplaner
För större delen av de bebyggda områdena inom Ljungskile 
gäller detaljplaner av olika ålder och status, dels äldre stads- 
och byggnadsplaner, dels yngre detaljplaner enligt PBL, 
upprättade efter 1987. 
För centrala Lyckorna gäller områdesbestämmelser från 
1990 medan Svinhuskullen, Korpemyren, Varvsområdet 
och Lyckorna centrum är detaljplanelagda områden. Rester 
av gamla byggnadsplaner finns väster om Sjötorp samt för 
Alehagsgärdet.
Även för området kring motorvägen (inklusive de två moten), 
rastplatsen och fritidshusområdet m m vid norra motet, del 
av småbåtshamnen samt bostadsutbyggnaden etapp 1 vid 
Ljungs - Berg finns relativt nya detaljplaner.
För i stort sett hela Ulvesundsområdet saknas detaljplaner.
Gällande obebyggda detaljplaner och pågående detaljplane-
arbeten är beskrivna i avsnittet Analys av framtida bebyggelse-
områden.

Markägoförhållanden
Kommunen äger en stor andel av marken inom tätorten. 
Detta markinnehav domineras av allmän platsmark (t ex 
gata, park och natur) inom detaljplanelagt område. I den 
kommunägda marken ingår också förvaltningsfastigheter, 
till exempel skolor. Utöver detta innehar kommunen större 
sammanhängande markområden, med skog och åker, vid 
Tjöstelsröd, Ljungs-Kärr och Ljungs-Berg.
Den kommunägda marken är redovisad på karta Gällande 
detaljplaner m m.

Fördjupad översiktsplan för Lyckorna från 1990 
ska fortsätta att gälla som översiktlig plan.

Se karta: GÄLLANDE DETALJPLANER
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
FÖRÄNDRINGAR

Landskap och natur
Landskapet kring Ljungs kile
Samhället har vuxit fram på sluttningarna från Bredfjällets 
höjdpartier ner mot Ljungs kile. Området genomkorsas av 
ett antal vattendrag, ibland lugnt meandrande genom mjuka 
marker, ibland med mer forsande flöden som kunnat nyttjas 
för bl a kvarndrift. 
Inom planområdet finns kring bebyggelseområdena ett rikt in-
slag av rester från det gamla jord- och skogsbrukslandskapet.

Grönstruktur - samband i landskapet
Grönstruktur är ett begrepp som ofta används i planerings-
sammanhang och avser det nätverk som alla grönområden 
i tätorten och den omgivande naturen tillsammans bildar. 
Grönstrukturen omfattar såväl kommunägd som privat 
mark där bl a parker, kyrkogårdar, trädgårdar och naturom-
råden ingår. Även angränsande vattenområden som havs-
vikar och vattendrag kan ingå i grönstrukturen. Cykelvägar, 
vandringsleder och promenadstråk som har betydelse för re-
kreation hör också till grönstrukturen, se vidare under av-
snittet Turism och friluftsliv.
Ljungskile är i sammanhanget en liten tätort och överallt 
inom bebyggelsen är det nära till omgivande natur- och re-
kreationsområden. Det är ändå av stor betydelse att tidigt i 
planeringen studera vilka värden olika gröna områden har 
för främst naturmiljövården och friluftslivet för att kunna 
göra en riktig avvägning mot andra markanvändningsin-
tressen, t ex utbyggnad av bostäder och infrastruktur.
Vattendragen och de orörda områdena i öster utgör stommen 
i Ljungskiles grönstruktur då de tillsammans bildar sam-
manhängande stråk och områden med betydelse för den 
biologiska mångfalden. Bäckar och åar är t ex viktiga sprid-
ningsvägar för djur och växter. Andra områden som är be-
tydelsefulla är ädellövskogar och ängs- och betesmarker. Vid 
utbyggnad av nya bostäder är det viktigt att dessa stråk och 
kärnområden bibehålls och att mindre grönområden mellan 
bebyggelsen inte blir för små eller helt avskurna från omgi-
vande naturmiljöer.
Nedan följer en redovisning av de naturområden som är 
skyddade genom t ex naturreservat eller utpekade i olika 
inventeringar som särskilt skyddsvärda. Dessa områden re-
dovisas även på markanvändningskartan som Grönområden 
med särskilt värde. 
Övriga områden redovisas som Grönområden med värde. 
Det är naturområden som främst är av betydelse som när-
strövområden. 

Se karta: NATURVÅRD

Se karta: MARKANVÄNDNING

Nedre Allén är exempel på ett betydelsefullt grönstråk i 
Ljungskile samhälle.
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Marina miljöer
Den marina miljön i Ljungs kile har höga värden ur eko-
logisk synpunkt. Inventering har skett av bl a förekomst av 
ålgräsängar, brunalger och musselbankar. Vattenkvalitén i 
viken är relativt god.
Grundbottnarna har generellt stor betydelse som repro-
duktions- och uppväxtmiljö för fiskar och andra marina 
djur. Dessa områden är känsliga för olika typer av påverkan 
som förändrar bottenförhållandena eller vattenkvaliteten. 
Påverkan kan utgöras av t ex muddring eller försämring av 
vattenkvaliteten i anslutning till hamnar. Båttrafik kan även 
medföra skador i vattenområdet. 
Muddring och andra fysiska förändringar i vattenområdet 
får inte ske utan föregående prövning enligt miljöbalken. 
Området längst in i Ljungs kile utgör fredningsområde för 
lax och öring. Det innebär att fiske är förbjudet under vissa 
tider på året.

Vattendrag och sjöar
Bratteforsån avvattnar Stora Hällungen och mynnar i Ljungs 
kile. Vid Anfasteröd har ån skurit djupt ned i sedimenten 
och bildat ett ravinlandskap. Längs ån växer frodig ädellöv-
skog som hyser många hotade och sällsynta arter av bl a 
lavar och mossor. Även fågellivet är mycket rikt.
Bratteforsån kan räknas till de bästa reproduktionsåarna för 
öring och lax i länet. Det finns även ett relativt stort bestånd 
av flodpärlmussla. Ett fiskevårdsprojekt har genomförts vid 
Lyckorna kvarn. En del av dämmet har tagits bort eftersom 
det utgjorde ett vandringshinder. 
Bratteforsån med omgivande ravinlandskap är av riksin-
tresse för naturvården. Delar av området är även Natura 
2000-område.
Tjöstelsrödsbäcken avvattnar Skarsjöarna som är klarvatten-
sjöar. I bäcken vandrar havsöring upp till Silverfallet, ett na-
turligt vandringshinder strax innan Lilla Skarsjön. Det finns 
även en stationär öringstam i bäcken uppströms Silverfallet. 
I bäckravinens nedre parti växer ädellövskog och sumpskog 
med rik flora och fauna. Stigar leder längs bäcken upp mot 
Skarsjöarna.
Delar av Tjöstelsrödsbäckens ravin är Natura 2000-område 
samt naturvårdsområde (räknas som naturreservat enligt 
nuvarande lagstiftning). Syftet med Natura 2000-området 
är i huvudsak att bevara en rödlistad mossart vars fortlevnad 
är bunden till lövsumpskog. Några stora ekar skyddas även 
som naturminne. 
Arödsån avvattnar Kolbengtserödsjön och har förekomst av 
både lax och havsöring. Fiskevårdsprojekt pågår för att skapa 
möjligheter till passage förbi dämmet vid Aröds kvarn. Enligt 
äldre inventeringar har det även funnits flodpärlmussla i ån 
men det är osäkert om den finns kvar. Kolbengtserödsjön

Silverfallet
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Lövskogar
En inventering av ädellövskog utfördes av länsstyrelsen 1988 
och flera områden har pekats ut i Ljungskileområdet. Det 
är framför allt i anslutning till bäckravinerna, längs berg-
sidorna och i brynzoner som partier med ädellövskog åter-
finns. Områden med ädla lövträd är värdefulla biotoper och 
är sammantaget mycket skyddsvärda miljöer.
Skogsstyrelsen har översiktligt inventerat sumpskogar, dvs 
trädbärande våtmarker i skogsmark. Flera områden finns på 
Bredfjället i anslutning till planområdets östra gräns.

Nyckelbiotoper i skogsmark
En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden 
som har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. 
Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. 
Ett antal områden är av Skogsstyrelsen utpekade som nyckel-
biotoper; dels Bratteforsåns dalgång dels ett antal mindre om-
råden; bl a vid Ljungs-Kärr, norra Aröd och vid Ljungs-Berg.
Vid inventeringen av nyckelbiotoper har ibland miljöer 
upptäckts där man konstaterat uppenbara och påtagliga na-
turvärden utan att objekten når upp till kvaliteten nyckel-
biotop. Dessa objekt med naturvärden eller naturvärdesob-
jekt har så höga naturvärden att de ofta kan beskrivas som 
”framtidsnyckelbiotoper”, biotoper som på kanske 10–30 
års sikt kan utvecklas till nyckelbiotoper. Ett större sådant 
område finns vid Ljungs - Berg och utgörs av ett före detta 
skogsbete. 

Ängs- och betesmarker
Jordbruksverket har tillsammans med länsstyrelserna inven-
terat landets värdefulla ängs- och betesmarker mellan åren 
2002 – 2004.
I Ljungskileområdet finns skyddsvärda betesmarker i Bratte-
forsåns dalgång, vid Tjöstelsrödsbäcken, utmed stranden 
söder om rastplatsen, kring Färgås/Hagarna samt i mindre 
omfattning i anslutning till bäckar vid Skafteröd och 
Klevshagen.

Naturvårdsprogram
Uddevalla kommun planerar att ta fram ett naturvårdspro-
gram och har fått medel för detta arbete. Arbetet är påbörjat 
och beräknas vara klart till år 2009. Naturvårdsprogrammet 
kommer att redovisa en dokumentation av befintliga natur-
värden samt beskriva kommunens målsättningar och ambi-
tioner vad gäller naturvård.

Ställningstagande 
I samband med fortsatt detaljplaneläggning ska natur-
inventeringar utföras vid behov för att klargöra de ak-
tuella områdenas naturvärden.

Värdefulla ängs- och betesmarker, kantade av ädellövskog, 
finns vid Tjöstelsröd.
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Friluftsliv och turism
Utflyktsmål, strövområden, golfbana m m
De boende i Ljungskile söker sig förutom till strandzo-
nens bad- och promenadområden i stor utsträckning till 
Bredfjället som är obebyggt och ger möjligheter till fritt 
strövande och naturupplevelser.
Bredfjällets utlöpare ner mot samhället är ett område av 
riksintresse för friluftslivet. Åtgärder som föreslås i planen, 
t ex nya bebyggelseområden, får inte medföra påtaglig skada 
på området. 
Strandpromenaden utmed viken, mellan motorvägen och 
vattnet, är ett viktigt promenadstråk som på vissa delar be-
höver förbättras. 
Kuststigen viker av från Bohusleden vid Backamo lägerplats 
och passerar Ljungskile via Lyckorna, rastplatsen vid E6:an 
och Ulvesund. Därefter går den vidare norrut längs lands-
vägen.
De bäckar som passerar samhället är gröna stråk längs vilka 
det på en del ställen går att ta sig fram på stigar.
Golfbanan i Lyckorna togs i bruk 1968 och drivs av Lyckorna 
golfklubb. Banan har 18 hål. Det finns även en korthålsbana.
En natur- och kulturguide är framtagen där intressanta ut-
flyktsmål beskrivs i kommunen. Syftet är att locka allmän-
heten ut i naturen och till platser av kulturhistoriskt värde. 
Målsättningen är att även göra vissa av utflyktsmålen mer 
tillgängliga bl a med uppsättning av skyltar och bänkar. 
Förslag på utflyktsmål i Ljungskileområdet är bl a Aröds 
kvarn, Tjöstelsrödsbäcken med omgivningar, Bratteforsån 
och Ulvön.

Bad
Kommunen ansvarar för badplatsen vid Kungsparken. 
Utöver denna finns möjligheter till bad vid Kallbadhuset, 
Berg, Ulvön, Lyckornas varv, Anfasteröds camping samt vid 
Skarsjön och Kolbengtserödsjön. Badplatserna är mycket 
välbesökta och sommartid uppstår ibland brist på parke-
ringsplatser. Det är dock svårt att tillskapa ytterligare parke-
ringsytor i anslutning till badplatserna.

Båtplatser
Efterfrågan på båtplatser är generellt sett stor. Det finns 
vissa möjligheter att utöka antalet bryggplatser i befintliga 
småbåtshamnar men det är svårt att anordna uppläggnings-
platser och parkering i anslutning till dessa. Utbyggnad av 
båtplatser kommer ofta i konflikt med naturvårdsintressen 
eftersom sådan utbyggnad negativt kan påverka lek- och 
uppväxtområden på grunda havsbottnar.
I Ljungskile finns småbåtshamnar med ganska god kapacitet 
hos Ljungskile Båtklubb (LBK), vid Lyckornas brygga och i 

Se karta: SERVICE OCH FRITID

Strandpromenaden utmed kilen



19 FÖP LJUNGSKILE

Förutsättningar och förändringar

Ulvesund. Båtplatser vid enskilda bryggor finns i begränsad 
omfattning vid bl a Anfasteröds camping och Lyckornas varv.
Gästhamn med viss service finns vid Ljungskile båtklubb 
och vid Lyckornas brygga.
Vinteruppläggning av båtar sker vid Ljungskile Båtklubb 
och på Ulvesunds varv i anslutning till hamnarna, samt hos 
Ljungskile segelsällskap. I mycket begränsad omfattning 
sker också båtuppläggning på enskilda tomter.
Utbyggnadsmöjligheter för småbåtshamn och vinter-
uppläggning är tänkbara i småbåtshamnområdet och vid 
Ulvesunds varv men bör utredas.
Önskemål finns om en mindre hamnanläggning vid Berg. 
En sådan skulle beröra strandskyddsområde och värdefulla 
grunda bottnar.

Turism 
Turister och andra besökare söker sig i första hand till 
strandområdena med badplatser och strövområden. Även 
Bredfjället är omtyckt som strövområde. Turism som nä-
ring kan förväntas öka med tanke på läget vid E6, närheten 
till Göteborg och de natur- och kulturmiljövärden som 
Ljungskile kan erbjuda. 
Utöver Turisthotellet, Villa Sjötorp och viss privat uthyr-
ning till sommargäster finns små möjligheter till övernatt-
ning i Ljungskile. Den tidigare välbesökta campingplatsen 
vid Berg avvecklades i samband med byggandet av motor-
vägen och det norra trafikmotet. Anfasteröds husvagnscam-
ping riktar sig inte till det rörliga friluftslivet, varför det i 
dagsläget saknas en fungerande anläggning för detta än-
damål.
Svenska Turistföreningen driver vandrarhem i en del av Ulvö-
anläggningen. Framtida utnyttjande av anläggningen på 
Ulvön är oklar.

Ställningstagande
Gång- och cykelstrukturen ska förstärkas.
Med undantag av befintlig fritidsanläggning ska Ulvön 
reserveras för det rörliga friluftslivet.
Befintlig småbåtshamn i Ulvesund ska kunna utvecklas 
och område för vinteruppläggning utökas.
Utbyggnad av brygganläggningar ska i begränsad om-
fattning kunna genomföras i hamnområdet väster om 
Ljungskile Båtklubbs befintliga bryggor.
Vinteruppläggning av småbåtar ska möjliggöras även 
på andra ställen än i Ljungskile småbåtshamn.

Gångbron från Ulvön

Småbåtshamnen i Ulvesund
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Kulturmiljövård
Allmänt
Kulturmiljövård är enkelt uttryckt att värna om vår gemen-
samma historia så som den avspeglar sig i landskapet och 
bebyggelsen runt omkring oss. Kulturmiljövård idag syftar 
framförallt till att skydda karaktärsdrag och sammanhang i 
kulturmiljön. Till skydd för kulturmiljön finns bland annat 
kulturminneslagen som trädde ikraft 1989. Denna slår fast 
att det är allas vårt ansvar att vårda kulturmiljön. 
Bredfjället, omedelbart öster om planområdet, utgör ett 
riksintresseområde för kulturmiljövården. 

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer 
Kommunen antog ett nytt kulturmiljövårdsprogram i april 
2002. Till grund för detta ligger 1983 års kulturmiljövårds-
program, kompletterat med ett flertal områden och objekt. 
Under de gångna åren har Bohusläns Museum genomfört 
inventeringar och rapporter med värdering av kulturmiljöer 
både i centrala staden och på landsbygden. Också nationellt 
har utvärdering skett av riksintressen rörande såväl kultur- 
som naturvärden. Sådana kulturvärden omfattas i det nu re-
viderade och utökade kulturmiljövårdsprogrammet. Även 
kulturlandskapet, fornminnen, äldre vägsträckningar och 
naturvärden beskrivs där de förstärker den bebyggda mil-
jöns värde. Programmets huvudsakliga inriktning är dock 
bebyggelsehistorisk. 
Kulturmiljövårdsprogrammet syftar till att verka som ett red-
skap för att integrera kulturmiljövården i den fysiska plane-
ringen och därmed kunna bidra till att skydda och vårda bebyg-
gelse och kulturmiljöer som speglar kommunens utveckling. 
För Ljungskiles del redovisas 7 miljöer som helt eller delvis 
ingår i planområdet. De berörda kulturmiljöerna är framför 
allt kuststräckan mellan Ulvesund och Ranneberg (8:1), tät-
orten Ljungskile, gårdarna och Ljungskile centrum (9:1), 
Ljung, Anfasteröd och Lyckorna (9:2) samt stenvalvbron vid 
Ljungs g:a kyrka (9:5).
Bebyggelsen utmed kustvägen från Berg och förbi Ulvesund 
är en kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull miljö som 
vittnar om övergången från ett agrart samhälle till ett fritids-
inriktat boende. Två generationer av Bergs gård, från 1700-
talet respektive slutet av 1800-talet är exempel på den äldre 
jordbrukstraditionen. Ulvesunds handel är kommunens 
sista kvarvarande lanthandel med butik i bottenvåningen 
och bostad i övervåningen. Till Ulvesunds gård hörde ett 
varv där man byggde och utrustade ostindiefarare. Här finns 
idag ett fungerande småbåtsvarv och en hamnanläggning för 
fritidsbåtar. Framförallt väster om vägen finns relativt om-
fattande sommarstugebebyggelse som delvis har omvand-
lats till helårsbostäder. Hellmanska villan, ursprungligen ett 
pampigt sommarhus, och Kullgrenska villan utgör enskilda 
intressanta byggnadsobjekt. Ulvön utgör en avskild miljö i 

Se karta: KULTURMILJÖVÅRD
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form av en semesteranläggning byggd på 1920-talet för AB 
Nohab i Trollhättan. 
Den egentliga tätortsbebyggelsen tog inte fart förrän under 
1900-talet. Nya kommunikationer, utvecklingen från jord-
bruksbygd till badort och handelsplats samt nya verksam-
heter och institutioner har satt sin prägel på samhället. Här 
finns i centrala lägen den tidstypiska järnvägsstationen från 
1907, Trikåfabriken och Strumpfabriken från 1930-talet. 
Nordströms hörna med affärs- och bostadsbebyggelse i trä 
utefter den gamla vägsträckningen genom samhället har 
liksom intilliggande Bella Vista och Ljungskilegården (ur-
sprungligen uppförd som ett societetshus) sitt ursprung i 
1800-talet. Centrumhuset är en exponent för den moderni-
sering av centrum som skedde med början i 1930-talet.
Centralt i samhället finns skolbyggnader av varierande ålder, 
den äldsta från 1878 och nya skolan från 50-talet och senare 
utbyggd i etapper. Här finns också samhällets turisthotell 
uppfört 1924. Bakom centrumbebyggelsen breder en villabe-
byggelse ut sig på sluttningarna upp mot Folkhögskolan från 
1920-talet. Här finns också några äldre mangårdsbyggnader 
från de ursprungliga gårdarna, bl a Tjöstelsröd Nedre med 
anor i 1600-talet och Simmersröds barnhem byggd 1937 
med arrendatorbostad från 1860-talet, men också Tjöstelsröd 
Övre, en praktfull villa med engelska stildrag från 1905. 
Andra gårds- och torpmiljöer i anslutning till samhället är 
Anfasteröds gård med anor från 1600-talet men med nyupp-
förd manbyggnad på 1980-talet efter en brand, Skafteröd 1:3 
från senare delen av 1800-talet och Backegården (Skafteröd 
1:47), boningshus från sekelskiftet. Norr om samhället 
ligger miljön kring Kärr-Aröd med jordbruksbebyggelse av 
varierande ålder och små skogstorp, Aröds kvarn från 1815 
med anor i sent 1600-tal, ett dubbelhus i Aröd-Backen från 
ca 1850, Aröd 7:1 och en välbevarad mangårdsbyggnad på 
Aröd 2:2 med 1700-talskaraktär. Inom Arödsområdet finns 
också det f d ålderdomshemmet från 1930-talet. Intill detta 
uppfördes på 50-talet det nuvarande ålderdomshemmet. 
Ovanför Skarsjövallen finns två dagsverkstorp till Tjöstelsröd, 
Friborg och Pettersborg. 
Från badhusepoken finns dels hela Lyckornaområdet, dels 
varmbadhuset byggt 1924 och kallbadhuset vars nuvarande 
byggnad uppfördes på 1940-talet. Granne med varmbad-
huset ligger villa Emaus från 1884.
Lyckornaområdet är en avgränsad bebyggelsemiljö som växte 
fram under bad- och kurortsepoken. Området uppvisar en 
rik och varierad trähusbebyggelse av sekelskifteskaraktär. 
Sydväst om Klocktornet dominerar tät äldre bebyggelse på 
ganska små tomter och i västsluttningen äldre stora sommar-
villor på stora tomter samt senare insprängd bebyggelse.
I direkt anslutning till och norr om själva Lyckorna finns 
dels likartad villabebyggelse på Valåsbergets sydvästra slutt-
ning, dels Ljungs nya kyrka i nygotisk stil byggd 1902. 

Aröds kvarn

Den äldsta skolbyggnaden används bl a för utställningar.
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Sydost om nya kyrkan ligger Ljungs gamla kyrka byggd på 
1100-talet men från sekelskiftet 1900 en ruin. Efter en reno-
vering påbörjad 1937 återinvigdes kyrkan 1956. I området 
finns också en gammal stenbro med två valv, Lyckornas kvarn 
från 1800-talets mitt som ingår i Hembygdsföreningens an-
läggning med kvarn, kvarntorp (ursprungligen mjölnarbo-
stad från 1833) och torpet Vadet, hitflyttat från Bergs gård.

Fornlämningsmiljöer
Vid Anfasteröd finns en sammanhängande fornlämnings-
miljö, enligt Fornlämningsmiljöer i Göteborgs- och Bohus län 
(länsstyrelsen 1984). Miljön innehåller bl a stenåldersbo-
platser och lämningar från järnåldern.
Hela Lyckornaområdet är rikt på fornlämningar; två stenålders-
boplatser och en medeltida fornborg på Valåsberget, sex resta 
stenar vid nya kyrkan, två stensättningar söder om Ljungsån, 
rösen med krönläge på Flaggberget och fyndplats för slagen 
flinta samt stenåldersboplats nordost om Villa Sjötorp.

Bevarandefrågor
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Ljungskile reg-
leras liksom övrig bebyggelse i och kring samhället av de gäl-
lande detaljplanerna där sådana finns. Bestämmelserna i dessa 
är mer generella än anpassade till den värdefulla bebyggelsens 
speciella karaktär. Eftersom bevarandestöd saknas i detaljpla-
nerna blir avgörande för skyddet av kulturmiljön hur starkt 
plan- och bygglagens 3 kapitel 10,12 §§ kan hävdas vid 
bygglovprövning för såväl om- och tillbyggnader som förtät-
ning av befintliga bebyggelsegrupper. Även för bebyggelsen 
utanför detaljplanelagda områden saknas särskilt bevarande-
stöd utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen.
För Lyckornaområdet har en skärpning av bygglovplikten 
införts genom de områdesbestämmelser som infördes 1990. 
För hela utredningsområdet gäller förhöjd bygglovplikt för 
byte och omfärgning av fasadmaterial, byte av takmaterial, 
byte, flyttning eller igensättning av fönster och ytterdörrar, 
ändring eller nybyggnad av skorstenar, huvar m m samt riv-
ningslov för byggnader och marklov för schaktning, fyllning 
och trädfällning. För särskilt utpekade bebyggelsemiljöer 
gäller bygglovplikt dessutom för ommurning av fasader och 
skorstenar, ommålning av fasader, tak, ytterdörrar, fönster, 
luckor och snickerier samt utbyte av yttre snickerier. Ett 
tredje steg med bygglovplikt även för inre ändringar gäller 
för Anfasteröd 1:102, Lyckorna 2:3, 2:4, 2:15 och 2:221. I 
områdesbestämmelserna pekas ut var en förtätning eller ny-
exploatering bedömts möjlig.

Ställningstagande
Ett fördjupat underlag bör tas fram om kulturhisto-
riskt värdefulla bebyggelsemiljöer och enskilda byggna-
ders värden. Omsorg om värdefulla kulturmiljöer ska 
kopplas till utveckling av turism.

Kvarntorpet vid Lyckornas kvarn

Utökad bygglovplikt gäller inom de delar av 
Lyckorna som omfattas av områdesbestämmelser.
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Befolkning och boende
Allmänt
Ljungskiles läge mellan trestadsområdet och Göteborg och 
med höga boendekvalitéer genom närheten till både ”fjäll” och 
hav gör det till en eftertraktad ort att bo i. Inflyttningstrycket 
blir därför ganska stort. Utbyggnaden av motorväg förbi 
Ljungskile har genom förkortade restider också ökat inflytt-
ningen, inte minst från Göteborgsområdet. 
Det finns risk för att en alltför stor utbyggnad kan minska 
det lilla samhällets sociala kvalitéer och innebära intrång i 
områdets stora natur- och kulturvärden. Gränsen för vad 
Ljungskile ”tål” är svår att definiera men det är viktigt att 
dessa värden inte skadas genom allt för stor utbyggnad. 
Betydelsefullt för hur mycket som är möjligt att bygga är 
också de boendes egna uppfattningar om när den kvalité 
man upplever i boendet går förlorad. 
Invånarantalet har stadigt ökat under de senaste decennierna. 
Detta har kunnat ske dels genom en övergång till helårsbo-
ende i ursprungliga fritidshus, inte minst i Lyckorna, dels 
genom att nya bostäder har byggts. Samtidigt kvarstår att 
samhället sommartid, genom de många fritidshusen i och 
kring samhället, har betydligt fler boende än på vintern.

Befolkningsutveckling
På 1950-talet var den totala befolkningen inom Ljungskile-
området (Grinneröds, Ljungs och Resteröds församling) ca 
2800 invånare, varav ca 1800 inom tätorten (1870 inom 
Ljungs församling). Vid mitten av 1980-talet hade befolk-
ningen i tätorten ökat till knappt 2900 invånare för att i 
mitten av 90-talet ha ökat ytterligare till ca 3500 invånare, 
d v s nära nog ha fördubblats sedan 50-talet. Den stora ök-
ningen skedde dels genom den kraftfulla utbyggnaden av 
Hälle-områdena under 70- och 80-talet, dels genom ett ökat 
åretruntboende inom bl a Lyckornaområdet och nybyggnad 
inom Svinhuskullen.
Vid årsskiftet 2006/2007 var befolkningen i tätorten ca 3500 
personer och i Ulvesundsområdet respektive i Ljungskile 
glesbygd ca 600 respektive 1000 personer. Befolkningen i 
själva tätorten har ökat med ca 270 personer sedan 1994. 
Störst ökning de senaste åren uppvisar Ulvesund genom att 
många av sommarhusen byggs om och permanentas för hel-
årsändamål.

Boendet idag
Tätorten är ganska långsträckt i nord-sydlig riktning. Det 
ursprungliga samhället Ljungskile ligger i sina centrala delar 
i relativt plan terräng mellan havet och järnvägen och uppför 
västsluttningarna mot Folkhögskolan, men har senare växt 
ut genom de stora utbyggnaderna inom Hälleområdena. 
Lyckorna är ett långsträckt bebyggelseområde med både 
sluttningar och platåer mellan Valåsberget och golfbanan 
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som i söder avslutas med Svinhuskullen. Ulvesund är ett ku-
perat område som dels ligger intill havet, dels norr om väg 
681 (Ulvesundsvägen). 
Huvuddelen av bebyggelsen inom planområdet är villabe-
byggelse. De flesta är åretruntbostäder men i vissa områden 
dominerar fritidsboendet. Flerbostadshusen är i princip 
koncentrerade till ett fåtal samlade större bebyggelsegrupper 
inne i det egentliga samhället, men det finns också flerfa-
miljshus på några platser i Lyckorna. 

Framtidens boende
Befolkningsökningen de närmaste åren uppskattas till 30-
40 personer/år, vilket bedöms motsvara ett behov av 10-15 
nya bostäder/år. Fram till år 2020 skulle detta innebära ett 
behov av 130-200 nya bostäder i Ljungskileområdet.
Den utbyggnadskapacitet som finns i planerade områden 
(detaljplaner som vunnit laga kraft och detaljplaner som på-
börjats) uppgår till ett 80-tal villatomter och ca 40 lägen-
heter i flerbostadshus eller totalt ca 120 nya bostäder. Till 
detta kan läggas den kapacitet som finns genom en förtät-
ning av befintlig bebyggelse och genom en övergång från fri-
tidsboende till helårsboende. Denna resurs är dock måttlig 
och det är svårt att bedöma omfattning av och tidpunkt för 
ett genomförande. Markägarna själva avgör när och om man 
vill avyttra eller spara möjligheten att bygga för framtiden.
För den fortsatta utbyggnaden av bostäder i Ljungskile be-
hövs därför, enligt ovan, mark för ett 80-tal nya bostäder 
under den närmaste planeringsperioden fram till år 2020. 
Inriktningen från kommunen är dock att översiktsplanen 
ska innehålla beredskap för ytterligare utbyggnad och en 
något snabbare utbyggnadstakt. En del av framtida ut-
byggnad måste därför sökas i helt nya områden. 
I framtiden blir det sannolikt stor efterfrågan på s k seni-
orboende. Det är inte kommunens uppgift att bygga seni-
orbostäder, men kommunen kan verka för att lämpliga bo-
städer för äldre byggs. I den översiktliga planeringen kan 
det ske genom förslag till framtida bostäder i områden som 
kan vara attraktiva för äldre t ex med god tillgänglighet och 
närhet till service i centrum. Två sådana områden har dis-
kuterats: Trikåfabriken och ett mindre område i anslutning 
till Kulturens hus.

Alternativa utbyggnadsområden
I denna översiktsplan har två huvudsakliga utbyggnadsrikt-
ningar övervägts:

 • alternativ nordväst Ljungs – Berg
 • alternativ sydost Skälläckeröd – Kärrstegen

Båda alternativen har, var för sig, en kapacitet som kan till-
godose utbyggnadsbehovet de närmaste 15-20 åren. En för-
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djupad analys av den framtida bostadsutbyggnaden redo-
visas i avsnittet Analys av framtida bostadsutbyggnad.

Ställningstagande
Planeringen ska i första hand inriktas på att minst 170 
bostäder ska byggas i Ljungskile fram till 2020, men en 
större ökning är både tänkbar och önskvärd.
En blandning av olika boendeformer ska eftersträvas 
vid fortsatt planering av nya områden för bostäder.

Sysselsättning och pendling
I Ljungskile är antalet sysselsättningstillfällen 1050, varav 
294 inom offentlig sektor. Det totala antalet förvärvsarbe-
tande i området är 1609 personer. De näringsgrenar som 
sysselsätter flest människor är vård och omsorg samt utbild-
ning och forskning följt av byggverksamhet, handel och 
kommunikation. Omkring 450 personer både bor och ar-
betar i Ljungskile. (Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, 
med uppgifter från årsskiftet 2004/2005). 
Det är ungefär dubbelt så många personer som pendlar ut 
från än som pendlar in till Ljungskile. Pendlingsströmmarna 
går i första hand inom kommunen till Uddevalla samt utanför 
kommunen till Vänersborg/Trollhättan och Göteborg.
I Ljungskile finns en i många avseenden bra och fungerande 
infrastruktur med goda möjligheter att pendla kollektivt. 
Till både Göteborg och Uddevalla kan man välja mellan tåg 
och buss. En förbättring av turtätheten på Bohusbanan är 
planerad. Till Tvåstadsområdet har väg 44 byggts ut till mo-
torväg, vilket möjliggör snabba och säkra resor dit med både 
bil och buss.
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Verksamheter
Arödsområdet
De större arbetsplatser eller verksamheter som finns inom 
planområdet är, förutom arbeten inom servicenäringarna, 
koncentrerade till Aröd. Här finns huvuddelen av ortens in-
dustriverksamhet, men även flera småföretag m m.
Arödsområdet har genom sitt goda kommunikations- och 
annonsläge en strategiskt viktig utbyggnadspotential. Det 
ligger också inom cykelavstånd från samhället. Förtätning 
eller bättre utnyttjande av befintliga verksamhetsområden 
samt en försiktig utbyggnad utmed Vassbovägen kan till-
sammans med ett eventuellt nytt område i sydöstra Aröd 
erbjuda etableringsmöjligheter för nya verksamheter. 

Rastplatsområdet
I anslutning till rastplatsen finns en turistinformation, 
en bensinstation samt Laxbutiken. Det angränsande bo-
stadsområdets utbredning och strandzonens stora värde 
för friluftsliv och naturmiljövård gör dock att det bedöms 
olämpligt att reservera mark för ytterligare verksamheter i 
området.

Ulvesund
I Ulvesund finns en lanthandel samt en handelsträdgård 
(Ulvesunds växthus), ett glasmästeri och ett småbåtsvarv. 
Lanthandeln är viktig att bevara då den utgör en viktig ser-
vicepunkt för såväl ulvesundsborna som för många ljung-
skilebor.
Växthuset med sitt café är också en kulturell samlingsplats 
med utställningar och musikkvällar.
Expansionsmöjligheterna för småbåtsvarvet och hamnom-
rådet bör utredas vidare.
Glasmästeriet planerar en flyttning till Ljungskile centrum. 
Området kan därför på sikt frigöras som en resurs för förtät-
ning av befintlig bostadsbebyggelse

Verksamhetsområdet vid småbåtshamnen
Centralt i hamnområdet, mellan Ljungskiles Segelsällskap 
och Ljungskile Båtklubb, ligger ett bygg- och VVS-varu-
hus. 
Området utgör en strategisk resurs för vattenanknutna verk-
samheter. Utveckling av småbåtshamnen och turistanknutna 
verksamheter skulle kunna ske på sikt.

Ljungskile centrum
Utvecklingen av Ljungskile centrum är studerad i en nyligen 
antagen detaljplan och analyseras inte ytterligare i denna 
översiktsplan.

Aröds industriområde från nordost

Lanthandeln i Ulvesund
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Området kring Resteröds Trikåfabrik och den avrivna 
tomten för f d restaurang Särla är föremål för detaljplane-
läggning med inriktning att hela eller del av området öppnas 
för boende i form av flerfamiljshus eller seniorboende. Läget 
vid centrum, bussterminalen och de centrala trafikstråken 
gör att området även lämpar sig för handel eller en kombi-
nation mellan handel och boende.
Den s k Brandstationstomten söder om reningsverket är 
också detaljplanelagd för handel.

Ställningstagande
Verksamhetsområdet Aröd ska kunna förtätas. Inom 
sydöstra Aröd bör en kombination mellan verksam-
heter och bostäder utredas.
Området kring Ulvesunds småbåtsvarv ska kunna ut-
vecklas för såväl utvidgad hamnverksamhet som upp-
läggningsytor vintertid och parkeringsytor sommartid.
Både handel och bostäder ska kunna utvecklas inom 
centrumområdet.

 

Trikåfabriken

 
De äldre, södra delarna av Ljungskile centrum
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Allmän service
Förskola
Strumpans förskola med 4 avdelningar (1 småbarnsavdel-
ning + 3 syskongrupper) finns i f d Strumpfabriken.
Hälle förskola har 7 avdelningar, varav en avdelning med 4 
platser för barn med behov av särskilt stöd.
Fristående förskoleverksamhet bedrivs i Hemgårdens för-
skola (Församlingshemmets lokaler).
Öppen verksamhet drivs av ett föräldrakooperativ i Ljungs-
kilegårdens lokaler (Ljungskile IF).
Utrymme för en ny förskola finns inom detaljplaneområdet 
för bostäder vid Utsiktsvägen i Kärr.
Vid en utbyggnad av bostäder måste behovet av mark eller 
lokaler för förskola beaktas.

Grundskola
Ljungskileskolan har ca 400 elever i åldrarna 6-12 år. I an-
slutning till skolan finns ett fritidshem med 5 avdelningar. 
I skolbyggnaden finns samhällets bibliotek. Inom skolom-
rådet finns också en idrottshall.
Med nuvarande och planerad struktur på skolomsorgen, 
finns en marginal för viss ökad inflyttning utan att ytterli-
gare tillbyggnader i Ljungskileskolan behöver göras. Om en 
utbyggnad för årsklasserna 1-6 erfordras på sikt kan skolan 
behöva byggas till genom utökning av skoltomten öster 
om befintliga byggnader, mellan skolan och Skarsjövägen. 
Kommunen äger marken här. Ett alternativ kan vara att bygga 
nya lokaler mellan Ljungskile förskola och Björneborg.
Bergiusskolan i Kärr har dels elever från Bergiusgården (se 
övriga institutioner nedan), dels externelever i mån av plats. 
Verksamheten bedrivs i lokaler i Folkets hus.

Friskolor
Hällebergsskolan är en friskola med kristen grund-
värdering och drivs i Ekumeniska kyrkans lokaler vid 
Skälläckerödsvägen. Den har ca 90 elever - från förskola för 
5-åringar till årskurs 9 i grundskolan.
Linneaskolan är en friskola som drivs av föräldrar och har ca 
170 elever i årskurserna 7-9. Skolan startade sin verksamhet 
i lokaler vid Strumpfabriken men flyttade hösten 2006 all 
sin verksamhet till nya lokaler vid Ljungskile Folkhögskola, 
där man även tagit över folkhögskolans idrottshall. När det 
gäller lokaler sker en viss samordning med folkhögskolan. 
Utrymme finns för viss ökning av elevantalet.

Folkhögskola
Ljungskile Folkhögskola har plats för ca 250 elever som kan 
studera på någon av skolans fyra allmänna kurser eller på 

Ljungskileskolan

Se karta: SERVICE OCH FRITID
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någon av de tre speciallinjerna för musik, journalistik eller 
fritidsledare.
Eleverna kan välja på att bo på skolan (112 elevrum) eller 
hyra studentbostad eller lägenhet i samhället. En del av 
eleverna bor på annan ort och pendlar till skolan. 
Skolan har i nuläget inga utbyggnadsplaner. Linneaskolans 
utbyggnad inom området ger vissa samordningseffekter.

Kultur och fritid
Utbudet av lokaler och anläggningar för kultur- och fritids-
verksamheter är stort i Ljungskile och dess omgivning. 
Biblioteket i Ljungskileskolan är i sig en samlingspunkt och 
utställningslokal. Till biblioteket hör en samlingssal.
I Ljungskilegården, som drivs av en alliansförening, be-
driver bl a Bybion, jazzklubben och teaterföreningen re-
gelbunden utåtriktad verksamhet. Lokalerna kan hyras för 
såväl privata fester som för offentliga verksamheter. I bygg-
naden finns dessutom föreningslokaler (bl a för PRO, Lions, 
Friluftsfrämjandet, Hälle IF och Lekstugan IF).
Även Folkets Hus i Kärr kan hyras för privata fester eller för 
föreningsverksamhet. Dagtid hyrs lokalerna för skolverk-
samhet.
Kulturens hus håller till i en av de gamla skolbyggnaderna 
vid Hälle Lider. Här bedrivs bl a konstutställningar.
På Folkhögskolan är en mångfald av verksamheter tillgäng-
liga för allmänheten, bland annat filmstudion, Söndagsaka-
demin, utställningar, konserter, teater m m.
Samhällets mycket aktiva hembygdsförening har tagit hand 
om värdefulla kulturmiljöer som kvarnen vid Bratteforsån, 
där våren hälsas välkommen varje år med körsång och vår-
brasa, Aröds kvarn och hembygdsmuseet inne i samhället.
I Ulvesunds växthus kan man också ta del av både musik 
och utställningar.
Fritidsgården för ungdomar ligger vid Parkvägen, centralt 
i samhället. I anslutning till gården har uppförts en skate-
boardramp.
Centralt i Ljungskile finns ett flertal anläggningar för olika 
former av idrott och friluftsliv – kallbadhus, fotbollsplaner, 
tennishall, tennisbanor, Villa Motionera, ridhus, idrotts-
hallar (Ljungskileskolan och nya Linneaskolan) och små-
båtshamn. I Lyckorna finns även tennisbana.
På Anfasteröd finns en golfbana och på Norra Fjället finns 
Friluftsklubbens anläggning och fiskeklubben Härvan.

Äldreomsorg
Arödsdals äldreboende har 32 platser, varav 25 för personer 
med fysiska funktionshinder och 7 för personer med de-
menssjukdom.Idrottsplatsen vid vägen mot Skarsjön

Ljungskilegården utnyttjas för olika typer av evenemang
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Sofiedals servicebostäder är byggda så sent som 1992. Här 
finns 45 lägenheter, gemensam matsal och tillgång till bl a 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Enligt kommunens bedömning finns det inte behov av yt-
terligare servicebostäder under överskådlig framtid. Däremot 
behövs ytterligare boende för dementa när Ljungskile växer.

Vårdcentral m m
Vårdcentralen i Ljungskile har förutom läkar- och distrikts-
sköterskemottagningar bl a barnavårdscentral. Villa Qrera 
är en privat vårdcentral och där finns även en tandläkarmot-
tagning.
Treklöverhemmet i Lyckorna bedriver neurologisk rehabi-
litering och har 20 platser. Rehabcentret drivs av Bräcke 
Östergård.
Bergiusgården är ett behandlingshem vid Simmersröd med 
6 platser för ungdomar med relationsproblem, skolproblem 
eller drogproblem. Behandlingshemmet bedrivs av Gryning 
AB som ägs av bl a Göteborgsregionens och Fyrbodals 
kommunalförbund. Skolverksamheten köps av Uddevalla 
kommun och bedrivs av Bergiusskolan.
Strandgården på Arödsområdet har plats för 11 kvinnor äldre 
än 20 år med alkohol-, läkemedels- eller narkotikaproblem. 
Liksom Bergiusgården drivs verksamheten av Gryning AB.

Kyrkor och begravningsplats
Ljungs gamla kyrka är från 1100-talet. Efter att ha varit en 
kyrkoruin återinvigdes kyrkobyggnaden 1956 efter en lång 
tids renovering. Vid kyrkan finns en mindre begravnings-
plats. Församlingshemmet är beläget centralt i Ljungskile.
Ljungs kyrka är byggd 1902. Kring kyrkan finns en större 
begravningsplats. 
Behovet av ny begravningsplats är stort. Kommunen har 
förvärvat mark i anslutning till Ljungs gamla kyrka för att 
här möjliggöra anläggande av servicebyggnad, parkering och 
eventuellt en mindre begravningsplats. Ytterligare mark be-
höver reserveras för en framtida begravningsplats.
I Ljungskile finns två frikyrkor – Hällebergskyrkan 
(Hällebergsförsamlingen) vid Skälläckerödsvägen samt 
Smyrna.

Ställningstagande
Vid utbyggnad av nya bostadsområden ska välbelägen 
mark reserveras för förskola. 
Mark ska reserveras för en framtida begravningsplats. 
Närhet till Ljungs gamla och nya kyrkor bör prioriteras.

Jämförelse mellan studerade områden för framtida 
begravningsplats är redovisade i avsnittet ”Analys av 
framtida utbyggnadsområden”.
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Kommunikationer
Kollektivtrafik
Ljungskile har ett bra kommunikationsläge vid väg E6 och 
Bohusbanan och goda förbindelser med kollektivtrafik. 
Regelbundna tåg- och busslinjer förbinder samhället norrut 
mot Uddevalla och söderut mot Göteborg. Järnvägsstationen 
ligger i centrum och busstationen strax intill stationen är lätt 
tillgänglig för bussar som trafikerar väg E6, Ulvesundsvägen 
och den tidigare E6-sträckningen. Lokalbussar trafikerar 
inom Ljungskile med linje 826 ”Lilla Ljundan”.

Taxi
Ljungskile Taxi är stationerad i centrum. 

Vägnätet
Väg E6 passerar utmed viken, mellan centrum och vattnet. 
Stommen i det övergripande vägnätet består också av Udde-
vallavägen (väg 680) och vägen mot Backamo (väg 167), 
vilka tidigare utgjorde E6:an, samt Ulvesundsvägen (väg 
675) och Vassbovägen (väg 681).
Vällebergsvägen genom centrum är också en allmän väg, 
med vägnummer 672. Några större gator bildar, utöver 
denna och Uddevallavägen, stommen i det lokala vägnätet:
Elsebergsvägen, Skafterödsvägen, Rosenvägen/Skarsjövägen 
och Lyckornavägen/Dirhuvudsvägen.
Vägen till idrottsplatsen har mycket låg standard, med låg 
trafiksäkerhet och dålig framkomlighet som följd, vilket inte 
minst märks i samband med de större evenemang/matcher 
som anordnas på idrottsplatsen.

Gång- och cykelvägar
Det finns ett behov av att förstärka gång- och cykelvägnätet 
till Aröds industriområde samt till Skarsjövallen. 
Det finns även behov av en säkrare gång- och cykelförbin-
delse till Ulvesund och norrut mot Råssbyn. Diskussion 
pågår med Vägverket om möjligheten att anlägga gång- och 
cykelväg utmed Ulvesundsvägen (väg 681). Ett gångstråk i 
terrängen norr om väg 681 är numera en del av Kuststigen.

Ställningstagande
I syfte att minska bilberoendet ska kommunen verka 
för god tillgänglighet till kollektivtrafik i Ljungskile-
området.
Kommunen ska verka för anläggande av ett samman-
hängande gång- och cykelvägnät.
Gång- och cykelstråk utmed Skarsjövägen ska studeras 
vidare i samband med fortsatt utredning av ny väg till 
Skarsjövallen. En ny gång- och cykelväg ska planeras 
från Åsvägen till Skarsjövallen.

Busstationen vid centrum

Översikt över det allmänna och lokala vägnätet
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Teknisk försörjning
Vatten, avlopp, renhållning
Vattenverket nedanför Skarsjön tillgodoser samhället med 
vatten av god kvalitet och idag i tillräcklig mängd. Avlopps-
reningsverket ligger vid Vällebergsområdet. 
Kommunala ledningsnät finns utbyggt för försörjning med 
dricksvatten och för avledning av spillvatten för större delen 
av bebyggelsen i Ljungskile och Lyckorna. Vid behov under-
söker kommunen om vatten och avlopp kan byggas ut till 
nya områden för bostäder och verksamheter. 
I Ulvesund och de mer glest bebyggda delarna av planom-
rådet, utanför själva tätorten, har alla vatten från privata 
brunnar och enskilda anläggningar för avloppsrening. I 
Ulvesund är vattentillgången ett stort problem (särskilt i den 
västra delen) liksom vattenkvaliteten.
Kommunen planerar överföringsledningar för vatten och 
spillvattenavlopp mellan Ljungskile och Uddevalla. Arbetet 
med etappen mellan Ljungskile avloppsreningsverket och 
Ulvesund  pågår. I första hand planerar kommunen att an-
sluta de fastigheter längs sträckan som ligger i omedelbar 
närhet till de nya ledningarna. Anslutning av ytterligare 
fastigheter diskuteras, tillsammans med en bedömning av 
behovet av samlade lösningar. Utformningen av översikts-
planen och eventuella detaljplaner påverkar i viss mån dessa 
diskussioner.
Dagvattnet kan ses som en resurs och bör i första hand tas 
om hand lokalt inom kvartersmark genom exempelvis infil-
tration och i andra hand fördröjning i stenmagasin innan 
avledning till allmän dagvattenledning eller dike. Det är vik-
tigt att ordna utjämning av dagvattenflöden från vägar och 
andra hårdgjorda ytor. Utjämning och fördröjning av dag-
vattnet ska förbättra kvaliteten på dagvattnet och därmed 
minska belastningen på miljön. Uddevalla kommun håller 
på att utreda en policy för hantering av dagvatten.
En renhållnings- och återvinningsstation finns vid Aröd. 
Även skrymmande trädgårdsavfall tas emot där. 

Energi
Elnätet i Ljungskile ägs delvis av Vattenfall delvis av 
Uddevalla Energi. Det består till största delen av markför-
lagda kablar men även luftledningar förekommer. 
Uddevalla Energi har fattat beslut om utbyggnad av fjärr-
värme i Ljungskile. Värmecentralen placeras sannolikt i det 
befintliga industriområdet Aröd.

Reningsverket vid Vällebergsvägen
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Miljöskydd, hälsa och säkerhet
Vatten
Ljungskiles dricksvattenförsörjning sker från Skarsjöverket 
och vattentäkten har skydd genom ett inre och ett yttre vat-
tenskyddsområde kring Skarsjön.

Buller
Buller från vägtrafiken (främst från väg E6) samt från järn-
vägstrafiken på Bohusbanan (främst från godstrafiken), på-
verkar delar av planområdet. I Ljungskile bedrivs utöver 
detta inga bullerstörande verksamheter.
Tekniska kontoret har låtit utföra en kommunomfattande 
kartläggning av trafikbuller. Nästa steg i detta arbete är att 
ta fram en åtgärdsplan.
Beläggning med s k tyst asfalt, avskärmning, hastighetssänk-
ning m m har diskuterats som möjliga åtgärder för att minska 
bullerstörningar från väg E6.

Farligt gods
Väg E6 är en så kallad primär transportled för farligt gods. 
Länsstyrelsen har tagit fram en riskpolicy som vägledning 
till hur markanvändning, avstånd och riskhantering bör be-
aktas i detaljplaneprocesser. Riskpolicyn innebär att riskhan-
teringsprocessen ska beaktas vid framtagande av detaljplaner 
inom 150 meters avstånd från en farligt godsled.

Översvämning
Vid högvattenstånd i havet översvämmas småbåtshamnen, 
vid extremfall även strandpromenaden. Vatten har vid ex-
trema vattenstånd runnit över strandpromenaden och ner på 
motorvägen. Pumpar i lågpunkten av motorvägen har inte 
hunnit hålla undan vattnet, varför man temporärt tvingats 
stänga detta vägavsnitt. Dessa högvattenstånd har förorsakat 
skador eller påtagliga olägenheter på byggnader eller annan 
egendom i hamnområdet men också i källarplanet på vissa 
byggnader i centrum.
Genom de alltmer frekventa tillfällena med extremt högt 
vattenstånd i havet och som en följd av att en förändring 
av klimatet förväntas i framtiden måste risken för förhöjda 
vattennivåer uppmärksammas och beaktas vid fortsatt pla-
nering och tillståndsgivning. Det kan gälla vid prövning av 
bygglov och då nya detaljplaner tas fram i strandnära om-
råden vid havet och i närheten av vattendrag.
I den kommuntäckande översiktsplanen har kommunen 
tagit ställning till risken för översvämning. Inga nya bygg-
nader eller anläggningar som kan vara känsliga för över-
svämningar bör enligt ÖP 2002 förläggas så att överkant 
golv hamnar på lägre höjd än 2,5 meter över havets normal-
vattenyta. Eftersom det under senare tid har lagts stor vikt 
vid frågan om en klimatförändring och därmed ökad över-

Se karta: MILJÖSKYDD, HÄLSA OCH SÄKERHET

Högvatten i båthamnen
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svämningsrisk finns en önskan från kommunens sida om att 
riktlinjer för hela länet tas fram. Översiktsplanen är under 
omarbetning och i arbetet uppmärksammas frågan särskilt.

Stranderosion
Enligt SGI:s översiktliga kartering 2004-12-22 av erosions-
förutsättningar finns erosionskänsliga jordarter (grovsand 
– finsand) inom strandområdena i Ulvesund, söder om rast-
platsen längst in i Ljungs kile, kring Bratteforsåns utlopp 
och inom strandområden längre söderut i Lyckorna och  
Anfasteröd.

Geoteknik
I samband med bygglovprövning och detaljplaneläggning 
klarläggs de geotekniska förhållandena inom aktuellt om-
råde. En översiktlig kartering av skredrisker inom Uddevalla 
kommun är utförd av Flygfältsbyrån på uppdrag av Statens 
Räddningsverk. Kartläggningen omfattar endast bebyggda 
områden, vilket betyder att det kan finnas ytterligare om-
råden med risk för bristfällig stabilitet. I Ljungskile finns 
riskområdena huvudsakligen i anslutning till bäckravinerna 
och havsvikarna. Kommunen kan använda kartläggningen 
för att se var det finns behov av detaljerade eller komplet-
terande stabilitetsutredningar. Eventuella riskområden är 
redovisade på kartor som finns tillgängliga på Miljö och 
Stadsbyggnad.

Bergras
Vägverket tog 2003 fram en förstudie av bergstabiliteten 
vid väg 675 mellan Ulvesund och Ljungskile. Uddevalla 
kommun är mycket angelägen om att Vägverket går vidare 

Ulvesundsvägen
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med en arbetsplan och fullföljer tänkta förstärkningsar-
beten. Vägverkets inriktning är att berget ska skrotas respek-
tive säkras och att vägbanan ska skredsäkras 2008-2009.

Radon
När det gäller radonstrålning är Ljungskile till väsentliga 
delar ett normalområde. Det innebär att byggnader ska ges 
ett radonskyddande utförande. I förslaget berörs endast ett 
av de delområden som bedömts som högriskområde och det 
är begränsat till de östligaste delarna av södra Aröd. Där er-
fordras detaljerade undersökningar innan en eventuell ut-
byggnad för nya verksamheter sker.

Förorenade områden
Förorenad mark i mindre skala kan förekomma i områden 
där det bedrivs eller har bedrivits verksamheter och där olika 
typer av kemikalier har hanterats. Planläggning eller annan 
exploatering av områden där det kan förekomma förorenad 
mark ska föregås av undersökning och eventuell sanering.
I Ljungskile finns inga kända verksamheter där detta före-
kommit.

Ridanläggningar
Ljungskile ridklubb har en relativt stor anläggning vid 
Skarsjövägen. Ett lämpligt skyddsavstånd till anläggningen 
får beaktas med hänsyn till allergirisk.

Kraftledningar
Säkerhetsavståndet till en byggnad från spänningsförande 
ledning ska, enligt Starkströmsföreskrifterna 1995:95, vara 
minst 5 meter för de 40 kV luftledningar som finns inom 
planområdet. Boverket rekommenderar att försiktighets-
principen används och att man redan vid planering av nya 
anläggningar och byggnader strävar efter att placera dessa så 
att exponeringen för elektromagnetiska fält begränsas.

Sårbarhet
Ljungskile är som andra samhällen beroende av att tekniska 
system fungerar. Det är från sårbarhetssynpunkt angeläget 
att reserver eller alternativ finns i de tekniska systemen. Det 
är framförallt elförsörjning, vatten- och avloppsförsörjning 
och telekommunikation som gör ett lokalsamhälle sårbart. 
För att öka tåligheten i vatten- och avloppsförsörjnings-
systemen är genomförandet av överföringsledningen till 
Uddevalla viktig. De befintliga lokala vatten- och avlopps-
reningsverken kan då utgöra ett reservsystem. För att mini-
mera konsekvenser vid elavbrott bör flexibla värmesystem 
som inte är helt elberoende användas i bostadshus.

Räddningstjänst
Brandstationen ligger på Aröd. Närmaste ambulansstation 
finns i Uddevalla.
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ANALYS AV FRAMTIDA                 
UTBYGGNADSOMRÅDEN

Förtätning inom befintliga 
bebyggelseområden
Allmänt
I denna översiktsplan har övervägts inom vilka områden 
lämpligheten och möjligheten av fortsatta förtätningsstu-
dier bör prövas. Fördelarna med att i första hand förtäta 
inom befintlig bebyggelse innan nya områden tas i anspråk 
är flera: Det blir små investeringar i vägar och VA-system, 
bebyggelsen hålls ihop i samlade bebyggelsestrukturer och 
den obebyggda naturmarken sparas så länge som möjligt. 

Lyckorna
I den gällande delöversiktsplanen och områdesbestämmel-
serna för Lyckornaområdet (1990) pekades ett antal förtät-
ningsområden ut. Några av dessa har redan detaljplanelagts 
och bebyggts, bl a Lyckorna centrum och området mellan 
Lyckornas Varv och villa Sjötorp. Förutom vissa lucktomter 
återstår två områden, varav ett vid Treklövervägen är föremål 
för detaljplanläggning (Lyckorna 2:166). 
Det andra är området Lyckorna Varv – Särla som är mycket 
vackert beläget på västsluttningen mot Ljungs kile på ömse 
sidor om Flaggbergsvägen. Det ligger delvis i ganska brant 
lutning som kan komma att kräva speciella huslösningar och 
väganslutningar. Det är lätt att ansluta ny bebyggelse till be-
fintliga vatten- och avloppsledningar. Området lämpar sig 
för friliggande småhus som bör anpassas till den befintliga, 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsekaraktären. Området 
utgörs av enskilt ägda privata fastigheter varför det är osä-
kert om och när en utbyggnad kan ske. 

Ulvesund
Inom Ulvesundsområdet har detaljplan påbörjats för ett 
område (Ulvesund 1:2 m fl). Arbetet har vilat i avvaktan på 
en lösning av va-frågorna. Av samma skäl har vare sig möj-
ligheterna att utnyttja lucktomter, åstadkomma nya tomter 
genom fastighetsdelning eller utvärdering av var nya bebyg-
gelsegrupper är lämpliga i detta skede studerats närmare. Då 
hela området är i privat ägo är en framtida förtätning dess-
utom beroende av privata initiativ. En försiktig översiktlig 
bedömning pekar dock på att man på sikt kan räkna med en 
förtätningskapacitet om ca 30-60 nya bostäder.

Anfasteröd
Anfasteröd är beläget relativt nära tätorten och närheten till 
havet och golfbanan erbjuder en attraktiv boendemiljö. En 
viss förtätning och komplettering kan vara möjlig inom det 
befintliga bebyggelseområdet Lunden. Diskussion har också 
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förts om en omvandling till bostäder inom det område som 
idag är campingen. Markägaren har dock i dagsläget inga 
planer på att exploatera området för bostäder.

Ljungskile 
Förutom enstaka lucktomter bedöms endast området vid 
Resteröds trikåfabrik och eventuellt även ett område vid 
f d Strumpfabriken lämpliga för nybyggnad av bostäder i 
de centrala delarna av samhället. Se vidare under rubriken 
Pågående detaljplaner.

Detaljplaneområden
Gällande, obebyggda detaljplaner
Utsiktsvägen etapp I
För området gäller en detaljplan som vann laga kraft i juli 
2005. Planen syftar till att skapa en eller två tomter för fler-
bostadshus med tillsammans ca 40 lägenheter. I nordväst 
närmast Uddevallavägen finns en tomt som kan inrymma 
flerbostadshus eller handel/kontor. I planområdet finns 
också plats för en förskola.

Ljungs-Berg etapp II
Planen vann laga kraft i februari 2007. Området ligger norr 
om rastplatsen i Ljungskile, väster om vägen mot Rävehogen. 
Planen redovisar 17 nya villatomter, som kommer att säljas 
via kommunens tomtkö. Utbyggnaden är påbörjad.

Utdrag ur utställningshandlingen till detaljplan för Ljungs-Berg del 
2 norr om rastplatsen i Ljungskile.
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Valåsberget
Detaljplan för området vann laga kraft i oktober 2005. I 
planområdet på västsluttningen ovanför Ljungs nya kyrka 
med utsikt mot Ljungs kile har illustrerats 20 nya bostäder. 
Utbyggnaden är påbörjad.

Centrum
Detaljplan för förnyelse av centrumområdet och bevarande 
av värdefulla bebyggelsemiljöer är antagen. Planen innebär 
ingen egentlig utbyggnadsresurs när det gäller helt nya bo-
städer. 

Pågående detaljplaner
Området vid Trikåfabriken
Området är centralt beläget med utsikt mot Ljungs kile. 
Närheten till motorvägen innebär att särskild uppmärk-
samhet måste ägnas åt bullerproblematiken vid plan- och 
byggnadsutformning. Ett programförslag har varit på 
samråd. Området är i privat ägo. 

Treklövervägen (Lyckorna 2:166)
Området är lätt kuperat och ligger centralt på Lyckornaberget 
utmed Treklövervägen, norr om Hasselbladsvägen. Planför-
slaget redovisar 6 villatomter. Det är lätt att ansluta området 
till befintligt vägnät och till vatten- och avloppsledningar. 
Planen är antagen i januari 2007.

Utsiktsvägen etapp II
Öster om Utsiktsvägen etapp I ska en detaljplan tas fram 
för ca 18 nya villor. Anslutning till området kan ske via 
Utsiktsvägen som får en delvis ny sträckning. Programsamråd 
är genomfört, men planarbetet är vilande.

Dalahöjdsvägen
Vid Dalahöjdsvägen, strax norr om området Utsiktsvägen, 
har ett planarbete påbörjats med syfte att få fram ca 15 nya 
villatomter. Utbyggnaden innebär en förtätning av befintlig 
småhusbebyggelse och en förbättring av tillfarten till dessa.
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Nya områden för bostäder – alternativa  
utbyggnadsriktningar
I denna översiktsplan har två huvudsakliga utbyggnadsrikt-
ningar övervägts. Nedan redovisas en jämförande beskriv-
ning av de två alternativen:

Alternativ nordväst Ljungs - Berg
Beskrivning av området
Enligt en grov avgränsning är området ca 32 hektar. Hur 
många bostäder som kan rymmas här beror på hur tätt man 
väljer att bygga och vilka boendeformer det handlar om. Vid 
en huvudsaklig inriktning mot villabebyggelse bedöms om-
rådet kunna inrymma ca 150 nya bostäder. 
Landskapet är relativt kuperat och till stor del dominerat av 
skog. Öppen mark finns huvudsakligen i östra delen mot 
Rävehogen, där inslaget av lövskog är tydligt. 
Bergs gård (ca 25 hektar) är i kommunens ägo. Resterande 
areal är splittrad på flera enskilda markägare.

Boendemiljö 
Området erbjuder bebyggelselägen där terrängen skyddar 
för vind från norr och väster. Östra delen av området sluttar 
mot öster. Topografi och växtlighet ger förutsättningar för 
en omväxlande bebyggelsegruppering. 
Det finns goda möjligheter till mindre närrekreationsom-
råden. De mer vidsträckta strövområdena med vildmarkska-
raktär finns på längre avstånd öster om samhället. Det är 
långt till befintliga anläggningar för sport och rekreation 
(idrottshall, tennis, ridhus m m) medan det från området är 
relativt nära till strandområden och badmöjligheter.

Samband med tätorten
Motorväg, trafikplats, järnväg samt övriga vägar ligger som 
en barriär mellan utbyggnadsområdena vid Berg och de cen-
trala och södra delarna av tätorten Ljungskile. En utbyggnad 
åt nordväst förstärker snarare en uppdelning av Ljungskile 
än bygger vidare på den befintliga tätortsstrukturen. Å 
andra sidan förstärks den redan påbörjade bebyggelsen vid 
rastplatsen och blir mindre ”utslängd”.
Avståndet till Ljungskile centrum och dess serviceutbud är 
2-3 km. Viss närservice finns vid bensinstationen vid rast-
platsen (norra motorvägsmotet).
Avståndet till planerad förskola vid Utsiktsvägen, är ca 1 -
2,5 km. Förskolan vid Krokusvägen, Ljungskileskolan och 
högstadieskolan vid Folkhögskolan ligger ca 2,5-3,5 km från 
området.
Tillgängligheten till buss- och tågtrafik är relativt god 
med 2-3 km till buss- och tågstationen. Buss 822 går 
Ulvesundsvägen mot Ammenäs och Uddevalla. Även lokal-
bussen (Lilla Ljundan) med vändhållplats vid rastplatsen är 
lätt tillgänglig.

Landskapsavsnitt i närheten av Myren

Tillfart till området kan ske via befintlig väg väster om ny 
bebyggelse vid Hjälmås, norr om rastplatsen.
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Tekniska förutsättningar 
Från Ulvesundsvägen kan området nås via vägen till 
Rävehogen, d v s den väg man når områdena Ljungs - Berg 
etapp I och II. En ökad trafikbelastning kan komma att 
kräva en standardhöjning av Rävehogsvägen på en sträcka 
av ca 500 meter. Utbyggnaden kräver också en tillfartsväg 
om ca 1,3 km från Rävehogsvägen. 
Utbyggd gång- och cykelväg finns från centrum fram till 
korsningen mellan Ulvesundsvägen och Rävehogsvägen. 
Komplettering med nya gång- och cykelvägar till och in i 
området erfordras. Nivåskillnaden till centrum och strand-
området är 70-75 meter.
Inga kända skredrisker finns i området som i huvudsak 
har nära till berg. Stabilitetsförhållandena bedöms därmed 
som goda. Området ligger inom s k normalriskområde för 
radon.

Alternativ sydost Skälläckeröd - Kärrstegen
Beskrivning av området
Enligt en grov avgränsning är markområdet ca 25 hektar. 
Hur många bostäder som kan rymmas beror även här på 
hur tätt man väljer att bygga och vilka boendeformer det 
handlar om. Vid en huvudsaklig inriktning mot villabebyg-
gelse bedöms området sammanlagt kunna inrymma ca 170 
nya bostäder.
Området består av ett omväxlande, småskaligt odlingsland-
skap med partier av blandskog. Skälläckerödsbäcken rinner 
i den sydvästra kanten av området.
Huvuddelen av området är i privat ägo, splittrat på flera 
olika markägare. Den norra delen av området är delvis i 
kommunal ägo.

Boendemiljö
Relativt små nivåskillnader och möjliga bebyggelselägen 
med goda solförhållanden kännetecknar området. Topografi 
och växtlighet ger förutsättningar för en omväxlande bebyg-
gelsegruppering. 
Det finns goda möjligheter till både rekreation på nära 
håll och friluftsliv i de angränsande vidsträckta och relativt 
orörda naturområdena. Inom Skälläckeröd finns flera rekre-
ations- och friluftsanläggningar som ridhus, tennishall, Villa 
Motionera samt Skarsjövallen. Strövstigar och motionsspår 
finns vid Skarsjöarna och på Bredfjällets utlöpare mot sam-
hället.
Avståndet till större trafikleder som E6 och järnväg är såpass 
stort att boendemiljön kan bli relativt ostörd. Delar av om-
rådet kan erbjuda utblickar mot öppna landskap.

Samband med tätorten
En utbyggnad väster om Skarsjövallen kommer att ligga 
något skilt från befintlig bebyggelse bl a genom bäckra-

Det öppna landskapet söder om idrottsplatsen
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vinen mellan området och Hälle - Melaksberg. En ny gata 
över ravinen förbättrar detta samband samtidigt som för-
bindelse till Skarsjövallen blir bättre. Skarsjövägen förbinder 
också området med de centrala delarna av samhället. En ut-
byggnad åt sydost innebär sammantaget en förstärkning av 
den befintliga tätortsstrukturen.
Avståndet till Ljungskile centrum och dess serviceutbud 
är 1,5-2 km. Till förskolan vid Krokusvägen är det ca 1,5 
km och till Ljungskileskolan och nya högstadieskolan vid 
Folkhögskolan 1-2 km.
Med ca 2 km till buss- och tågstationen har området bra 
tillgänglighet till buss- och tågtrafik. Dit kan man ta lo-
kalbussen (Lilla Ljundan) som idag har vändhållplats vid 
Åsvägen. Busslinjen kan förlängas fram till de nya områ-
dena.

Tekniska förutsättningar
Anslutning kan ske till befintligt vägnät från Skafterödsvägen. 
Vid en utbyggnad måste vägstandarden söder om Åsvägen 
förbättras. För att nå Skälläckeröd - Kärrstegen måste ny 
anslutningsgata byggas från Skafterödsvägen, antingen som 
en östlig förlängning av Åsvägen eller i helt ny sträckning 
längre söderut. En sådan vägutbyggnad innebär samtidigt 
att en bättre och trafiksäkrare tillfart till Skarsjövallen kan 
tillskapas.
Gång- och cykelväg eller gångbanor till förskolan, 
Ljungskileskolan och centrum finns, med undantag för 
vissa delsträckor. Här bör oavsett samhällets utbyggnads-
riktning en komplettering ske, bl a vid Hälle Lider mellan 
Skarsjövägen och Violvägen. En utbyggnad med nya gång- 
och cykelvägar från Hälle - Melaksberg till och in i området 
erfordras också. Nivåskillnaden till centrum är relativt stor 
(70-75 meter).
En utbyggnad väster och sydväst om Skarsjövallen berör 
ett mindre område där skredrisken måste utredas. För att 
kunna bedöma behovet av eventuella förstärkningsåtgärder 
måste därför en exploatering föregås av geotekniska under-
sökningar. Med dagens kunskap finns inte skäl att tro att sta-
bilitetsförhållandena i övriga delar innebär några problem. 
Området ligger inom s k normalriskområde för radon.

Jämförelse mellan alternativen
Alternativ nordväst Ljungs - Berg
Miljöpåverkan
Hela området väster om E6 ingår i kustzonen där sär-
skilda hushållningsbestämmelserna enligt MB 4 kap gäller. 
Eftersom förslaget syftar till utveckling av bostadsbebyggelse 
i anslutning till tätorten får hushållningsaspekten anses vara 
tillgodosedd i detta alternativ.

Ett alternativ är att bygga en ny väg till Skarsjövallen från 
förlängningen av Åsvägen
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Ett område med utpekade höga naturvärden (skogsbete) 
tas i anspråk. Objekt som omfattas av det generella biotop-
skyddet kan komma att beröras.
Området ligger delvis inom en kulturmiljö (kuststräckan 
mellan Ulvesund och Ranneberg) som är utpekad i kultur-
miljövårdsprogrammet. En känd fornlämning berörs av fö-
reslagen tillfart vid Rävehogen.
Det kuperade skogsområdet norr och öster om befintlig be-
byggelse mellan Ulvesund och Resteröd är en resurs som 
rekreationsområde för såväl närboende som boende i övriga 
delar av Ljungskile. Utbyggnaden tar till stora delar i an-
språk detta område och minskar därmed andelen tillgänglig 
mark för rörligt friluftsliv i närområdet.
Öppna betesmarker försvinner i de östra delarna om de tas i 
anspråk för väg och ny bebyggelse.

Sociala aspekter
Idag är tätorten delad i två delar - Centrum och Lyckorna. 
En utbyggnad i nordväst innebär en förstärkning av en 
splittrad tätortsbild. Området ligger mer skilt från de cen-
trala delarna av Ljungskile än vad Lyckorna gör, vilket gör 
att det inte lika lätt kan bindas ihop med tätorten. Det bi-
drar snarare till en tredelning av samhället där Ulvesund - 
Berg bildar en tredje tätortsdel.
Motorvägen fungerar som en barriär mellan Ljungs – Berg 
och centrum även om det delvis binds ihop med ett gång- 
och cykelstråk. Avståndet till centrum är relativt långt vilket 
gör service svårtillgänglig om man inte har bil. Det kan 
komma att bli behov av att bygga daghem i området om det 
byggs ut i sin helhet.
Ljungskile - Lyckorna hålls ihop av gemensamma mål- och 
servicepunkter samtidigt som sambandet stärks av att rela-
tivt små nivåskillnader finns dem emellan. Denna relation 
finns i mindre grad när det gäller utbyggnad åt nordväst. 
Områdets topografi och omväxlande karaktär, samt inte 
minst närheten till strandzonen, ger däremot förutsätt-
ningar för en koppling till Ulvesund och en fortsatt kustnära 
småhusutbyggnad norrut. Trycket på Ulvesund och Ulvön 
kan, tillsammans med föreslagen förtätning av Ulvesund, bli 
stort.

Ekonomiska aspekter
Va-utbyggnad till Ljungs-Berg etapp III innebär en lång 
anslutningssträcka till kommunalt va och blir därför gene-
rellt sett kostsam. Eventuellt kan en rundmatning av vatten-
ledningen ske från Ljungs-Berg etapp II. Det finns risk för 
att det på grund av den kuperade terrängen måste anläggas 
många pumpstationer, vilket bidrar till höga kostnader 
liksom relativt höga kostnader för utbyggnad av gator.

Vy norrut mot Ljungs – Berg (Bergslagsbild AB, 2005)
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När det gäller stabilitet och grundläggningsförhållanden 
finns inga kända problem inom området som skulle kunna 
fördyra en exploatering. 
Bergs gård är redan i kommunens ägo.

Alternativ sydost Skälläckeröd - Kärrstegen
Miljöpåverkan
Riksintresseområdet för friluftsliv på Bredfjället har en smal 
utlöpare utmed Skarsjövägen ner till området med ridhus 
och tennishall. En marginell del av riksintresseområdet be-
rörs men är redan i dagsläget påverkat av befintliga anlägg-
ningar och gles bebyggelse.
Området angränsar till, men berör inte direkt, naturreser-
vatet kring och norr om Tjöstelsrödsbäcken. Natura 2000-
området ligger längre nedströms kring nedre delen av 
Tjöstelsrödsbäcken.
Objekt med generellt biotoskydd kan beröras.
En utbyggnad berör en av de utpekade miljöerna i kommu-
nens kulturmiljöprogram, (Tätorten Ljungskile, gårdarna och 
Ljungskile centrum). Inga registrerade fornlämningar berörs.
En utbyggnad berör delvis skogsmark. Söder om Skarsjövallen 
tas delar av en större sammanhängande åkerareal i anspråk.
En ökning av biltrafiken på Skafterödsvägen medför ökade 
störningar för den befintliga bebyggelsen utmed vägen. Om 
Åsvägen nyttjas som länk till en ny vägsträckning kommer 
störningarna även att öka för boende kring Åsvägen. 
Samtidigt minskar störningarna för boende kring det be-
fintliga vägstråket till Skarsjövallen och Skarsjön.

Sociala aspekter
En utbyggnad öster om Skafterödsvägen har goda förutsätt-
ningar att bli en integrerad del av Ljungskile. En ny väg 
från Skafterödsvägen mot Skarsjövallen, alternativt en för-
längning av Åsvägen, kommer även att ge området söder 
om Skarsjövallen ett bra samband med Hälleområdena och 
samhället. Tennishallen, ridhuset och Skarsjövallen får en 
bättre koppling till samhället och blir lättillgängliga för bo-
ende i det nya området. Det stora rekreationsområdet i öster 
blir också en tillgång.
Även om höjdskillnaderna i förhållande till centrum är på-
tagliga kan en utbyggnad här ändå upplevas som en utveck-
ling av redan bebyggda områden och därmed bli en naturlig 
del av ett växande Ljungskile.
Det kan komma att bli behov av att bygga daghem i om-
rådet om det byggs ut i sin helhet.
Områdets småskaliga och omväxlande landskap gör att för-
utsättningar finns för att skapa varierade bebyggelsegrupper 
med egna karaktärer. En utbyggnad av lokaltrafiken (Lilla 
Ljundan), kopplingen till centrum och relativt små nivå-
skillnader inom området kan göra det lämpligt med inslag 
av äldreboende.

Vy söderut över Skälläckeröd – Kärrstegen, till vänster i bild 
syns Skarsjövallen. (Bergslagsbild AB, 2005)
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Ekonomiska aspekter
För Skälläckeröd - Kärrstegen kan va- anslutning ske ganska 
nära utbyggnadsområdena vilket relativt sett medför nor-
mala kostnader. I framtiden kan en eventuell sammanbind-
ning av vattenledningen till vattenverket vid Skarsjön göras. 
Pumpstation krävs då.
Utbyggnad av gata med bro över Skälläckerödsbäckens ravin 
kan föra med sig relativt stora kostnader. De geotekniska 
förutsättningarna är inte klarlagda. 
Endast ett begränsat markområde är i kommunal ägo.

Jämförelse - slutsats
En utbyggnad mot sydost i Skälläckeröd – Kärrstegen ger 
bättre samband med befintlig bebyggelse än en utbyggnad 
av Ljungs – Berg. Det är en mer naturlig utbyggnadsrikt-
ning med tanke på bebyggelsestrukturen i Ljungskile och i 
förhållande till allmän service som skolor och den kommer-
siella servicen i centrum.
En exploatering inom Ljungs – Berg medför större risk för 
intrång i värdefull natur- och kulturmiljö än en utbyggnad i 
Skälläckeröd – Kärrstegen.
Båda områdena har goda förutsättningar att kunna erbjuda 
höga boendekvalitéer när det gäller tillgång till rekreations-
områden. Från Ljungs – Berg är det närmare till havsnära om-
råden som t ex Ulvön, men terrängen och Ulvesundsvägen 
gör dem svårtillgängliga från framtida bostadsområden. 
Skälläckeröd – Kärrstegen erbjuder bättre tillgänglighet till 
idrottsanläggningar och vida strövområden. Förbindelsen 
till Skarsjövallen och intilliggande fritidsområden blir vä-
sentligt förbättrad om en ny anslutning byggs.
En ny väg till framtida bostäder inom området Skälläckeröd 
– Kärrstegen innebär ökade bullerstörningar för boende 
utmed Skafterödsvägen samtidigt som störningarna kring 
Skarsjövägen minskar. Beroende på hur omfattande ut-
byggnaden blir kan det komma att behövas åtgärder för att 
minska bullerstörningarna utmed Skafterödsvägen.
Exploatering i Skälläckeröd – Kärrstegen innebär sannolikt 
lägre kostnader för va-utbyggnad än i Ljungs-Berg. Vid fort-
satt planering är det en fördel för kommunen att en stor del 
av marken inom Ljungs-Berg är i kommunal ägo.
Inget av områdena bedöms vara olämpligt för ny bostads-
bebyggelse.

Ställningstagande
Kommunen ska prioritera utbyggnad av bostadsområde 
i Skälläckeröd – Kärrstegen. Det motiveras av att om-
rådet kan knytas till befintlig bebyggelsestruktur och de 
centrala delarna av Ljungskile samt i liten utsträckning 
står i konflikt med allmänna intressen. Utbyggnad av 
bostäder ska även kunna ske mot nordväst i området 
Ljungs – Berg.
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Begravningsplats – studerade alternativ
Frågan om vilket område som kan vara lämpligt för lokalise-
ring av en ny begravningsplats har behandlats i planarbetet. 
De markområden som har diskuterats är området sydväst 
om trafikplats Lyckorna, mellan Bratteforsån och trafik-
platsen, området kring Ljungs gamla kyrka, Alehagsgärdet 
vid Lyckornavägen, ett område väster om Skafterödsvägen 
samt ett område i anslutning till Skarsjövallen.
Bäst till i förhållande till kyrkorna och befintlig kyrkogård i 
Lyckorna ligger området vid Ljungs gamla kyrka. Detta om-
råde är begränsat och innebär ingen lösning på lång sikt. Ytor 
behövs dessutom här för servicebyggnad och parkering.
Området vid trafikplatsen ligger också bra till i förhållande 
till kyrkorna och Lyckorna. Här finns förhållandevis små 
konflikter med kringliggande bebyggelse etc. Området be-
gränsas av ravinen kring Bratteforsån som är ett Natura 2000-
område och har skydd som naturreservat och av den bygg-
nadsfria zon som krävs kring motorvägen och påfarten från 
Lyckorna. Den yta som kan vara tänkbar här är endast ca 1-
2 hektar. De geotekniska förhållandena är inte klarlagda och 
det finns därmed en osäkerhet kring stabiliteten med tanke 
på närheten till bäckravinen. Mot väster och söder  har om-
rådet en vacker inramning med Bratteforsåns ravinlandskap 
kantat av lövskog. Mot norr och öster blir däremot trafik-
anläggningarna mycket dominanta och trafiken på motor-
vägen och påfarten gör att miljön blir bullerstörd. Bullret 
kan bli svårt att avskärma och eventuella bullerskärmar kan 
bli ytkrävande. På grund av den begränsade ytan och det 
ostörda läget bedöms området vara mindre lämpligt.
Alehagsgärdet har en liknande inramning vid Lyckornavägen 
strax väster om Bratteforsån, men det ligger betydligt mer 
ostört. Med sitt läge är det lätt tillgängligt. De geotekniska 
förhållandena är inte klarlagda.
Områdena vid Skafteröd och Skarsjövallen är belägna på 
längre avstånd från kyrkan men kan erbjuda lugnare och som 
helhet mer natursköna miljöer. De är belägna på kortare av-
stånd från planerad ny bebyggelse och befintlig bebyggelse i 
de östra delarna av Ljungskile. Områdena kan bli tillgängliga 
med kollektivtrafik genom förlängning av lokalbusslinjen. De 
geotekniska förhållandena är inte heller här klarlagda. 
Området vid Skafteröd har efter samråd bedömts vara mindre 
lämpligt bl a på grund av att det ligger avsides och att det står 
i konflikt med både allmänna och enskilda intressen. 
Alehagsgärdet har bedömts ligga bättre till i förhållande till 
kyrkorna. Behov av reservområde har omvärderats.

Ställningstagande
Framtida begravningsplats ska i första hand kunna an-
läggas i området vid Ljungs gamla kyrka och i andra 
hand på Alehagsgärdet. 

Alehagsgärdet vid Lyckornavägen




