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Ledamöter Ove Wiktorsson (C) Ordförande 
 Martin Högstedt (UP) Vice ordförande 
 Charlotta Windeman (M)  
 Mats Frisell (S)  
 Morgan Carlsson (SD)  
 
 
 
 
 Ove Wiktorsson (C) Karin Ek Thorbjörnsson 
 Ordförande Sekreterare 
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Dagordning 

   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
fastställs 

  Information från sektorn  

4  Ekonomi, avvikelser och måluppföljning Antecknas 

5  Information enligt årshjul 

 Volymer 

Klockan: 10:00-11:00 

Antecknas 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

6 KS2019/1803-3 Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) 
mfl, (MP)(UP)(V), om plan för att minska 
klimatutsläpp 

Föredragande: Andreas Forsner 

Klockan: 11:00-11:15 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

7 KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak 

Föredragande: Andreas Rutgersson 

Klockan: 11:15-11:45 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Ärenden som stannar i utskottet  

8  Samhällsbetalda resor 

Föredragande: Marielle Månskär 

Klockan: 11:45-12:00 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

9 KS2020/1788-4 Svar på remiss - Vattenmyndighetens Enligt förvaltningen 
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förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer för västerhavet 
KS2020/1788 

Föredragande: Anna Dahlén 

Klockan: 13:00-13:30 

Till kommunstyrelsen 

10 KS2020/2005-6 Svar remiss -Regional Handlingsplan för 
friluftsliv 

Föredragande: Anna Dahlén 

Klockan: 13:30-13:45 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

11 KS2014/782-58 Inriktningsbeslut för objekt Gång - och 
cykelväg, Väg 168 Kungälv, Delen Tjuvkil 

Föredragande: Jenny Bjönness Bergdahl 

Klockan: 13:45-14:00 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

12 KS2020/1125-1 Uppdrag att utreda lånecykelsystem 

Föredragande: Lotta Stålhandske 

Klockan: 14:00-14:15 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

13 KS2016/0329-
138 

Beslut om antagande av Fördjupad 
översiktsplan Ytterby 

Föredragande: Linda Andreasson 

Klockan: 14:15-14:45 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

14 KS2020/1022-8 Utökning av det statliga byggnadsminnet 
Kastellegården, Kungälvs och Göteborgs 
kommun 

Föredragande: Linda Andreasson 

Klockan: 14:45-15:00 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Paus 14:45-15:00  

15 KS2020/1432-2 Planbesked för verksamhetsområde Grokareby 

Föredragande: Viktor Heineson 

Klockan: 15:00-15:15 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

16 KS2021/0041-3 Planbesked för bostäder m m på Rhodin 16 

Föredragande: Erik Liedner 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 
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17  KS2020/1663-2 - Sjöhåla 2:40 m fl, alternativ 
utbyggnadsmodell för VA – 
Information/uppföljning (KS2020/1663-4) 

Föredragande: Sten-Ove Dahllöf & Kristina Franzén 

Klockan: 15:30-16:00 

Antecknas 

18  Information VA-utbyggnad 

Föredragande: Martin Hollertz 

Klockan: 16:00-17:00 

Antecknas 

  Övrigt  

19  Övriga frågor Antecknas 
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Handläggarens namn 
Andreas Forsner  

2021-03-01 

 
 
 
 

Svar på motion från Elisabeth Mattsson (L) mfl, (MP)(UP)(V), om plan 
för att minska klimatutsläpp  (Dnr KS2019/1803-3) 

Sammanfattning 

Elisabeth Mattsson (L) m..fl. (MP)(UP)(V) har inkommit med en motion om att Kungälvs 
kommun bör ta fram en plan för att minska klimatutsläpp. I motionen argumenteras för att 
kommunen behöver stärka sitt engagemang i klimatomställningen. I FN:s klimatpanels (IPCC) 
rapport från oktober 2018 varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala 
uppvärmningen blir 2 grader istället för 1,5 grader, vilket skulle bidra till en kraftig höjning av 
havsnivån.  
 
I motionen föreslås att: 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur klimatutsläppen i 
kommunen kan minskas i enlighet med Parisavtalets målsättning, samt en plan för att 
anpassa Kungälvs kommun till ett förändrat klimat.  

 Planen ska inbegripa konkreta aktiviteter med procentmål på utsläppsminskningar och 
med sikte på att uppnå nollutsläpp till år 2030. Planen ska vara uppföljningsbar och 
genomförandet ska starta under 2020.  

 
Förvaltningen har under 2020 startat ett arbete med Agenda 2030 där uppföljning av såväl 
miljömål som klimatmål finns representerade. Kungälvs kommun har också skrivit på 
klimatlöften med tillhörande åtgärder i Klimat2030 som är Västra Götalandsregionens 
kraftsamling för att samla alla organisationer och företag i regionen som vill bidra i omställning 
till en klimatsmart region.  
 
Förvaltningens bedömning är att aktiviteter och uppföljning av klimatarbete görs inom ramen 
för Agenda 2030 och Klimat 2030 och att ta fram och följa upp ytterligare en plan också 
kräver omfattande administrativa resurser.  
 
Med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner i 
Agenda 2030 och Klimat 2030 anser förvaltningen att ytterligare styrning ej behövs. Motionen 
anses därmed besvarad. 
 

 

Juridisk bedömning  

I Parisavtalet förbinder sig världens länder att vidta åtgärder för klimatet. Avtalet är rättsligt 
bindande för Sverige som nation. Kungälvs kommun har inga rättsliga förbindelser till 
Parisavtalet.  
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Kungälv kommuns pågående klimatarbete sker framförallt inom ramen för Agenda 2030. 
 
 
 

Bakgrund 

Elisabeth Mattsson (L) m..fl. (MP)(UP)(V) har inkommit med en motion om plan för att 
minska klimatutsläpp. I motionen argumenteras för att Kungälvs kommun behöver stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen. I FN:s klimatpanels (IPCC) rapport från oktober 2018 
varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2 grader 
istället för 1,5 grader, vilket skulle bidra till en kraftig höjning av havsnivån.  
 
I motionen framhålls att alla aktörer – privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter, 
regioner och kommuner måste anstränga sig till sitt yttersta om vi ska lyckas vända 
utvecklingen. Det framhålls att även Kungälvs kommun måste delta i denna gemensamma 
ansträngning.  
 
Motionen innefattar två förslag varav det ena hänvisar till Parisavtalet och det andra till 
nollutsläpp 2030. I Sveriges bidrag till Parisavtalet är det slutgiltiga målet inga nettoutsläpp 
2045, varav 85% är minskade utsläpp och resterande 15% uppnås genom kompletterande 
åtgärder.  
 
Sedan motionen inkommit har förvaltningen startat ett arbete med Agenda 2030 som är 
globala mål för hållbar utveckling för alla FN:s medlemsländer. Av de 17 målen är flera 
kopplat till miljö och ett specifikt mål är att bekämpa klimatförändringarna. I nuläget sker en 
kartläggning av vad Kungälvs kommun kan bidra med för att nå målen och vilken mån vi 
redan följer upp viktiga indikatorer kopplade till målen.  
 
Agenda 2030 mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.  
Redan nu finns Agenda 2030 med som styrning i förvaltningens arbete och kommunen arbetar 
efter antagna klimatmål.  
Kungälvs kommun jobbar i enlighet med antagna klimatmål. För den geografiska kommunen 
gäller att utsläppen av koldioxid per invånare ska minska med minst följande procentsatser 
med 1990 som utgångsår:  
 
· 2020: 40 %  
· 2030: 60 %  
· 2040: 80 %  
· 2050: 100 %  
 
Minskningen fram till 2017 är 44 %. Utsläppen av koldioxid var 2,27 ton/invånare samma år.  
 
För kommunförvaltningen är målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 75 % mellan 
2005–2020. Minskningen fram till 2018 är 61 %. 2018 släppte kommunförvaltningen ut 942 
ton koldioxid. 
 
Klimat 2030 
Kungälvs kommun har också skrivit på klimatlöften i Klimat2030 som är Västra 
Götalandsregionens kraftsamling för att samla alla organisationer och företag i regionen som 
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vill bidra i omställning till en klimatsmart region. I klimatlöftet har kommunen antagit 22 
åtgärder i klimatarbetet inom 4 fokusområden: 

 Hållbara transporter 

 Förnyelsebara och resurseffektiva varor och tjänster 

 Klimatsmart och hälsosam mat 

 Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 
https://klimat2030.se/undertecknare/kungalv-kommun/ 
 
 
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att klimatarbetet fångas upp i redan existerande styrning med 
Agenda 2030, Klimat2030 samt politiska mål i Kungälvs kommun. 
· KF: Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen  
· KS mål 12: Minskade utsläpp i luft och vattendrag (2020)  
· KS mål 13: Ökad kollektiv jobbpendling (2020) 
 
Förvaltningen anser att styrningen bör fokusera på redan antagna beslut om åtgärder istället 
för att anta fler planer som försvårar en effektiv styrning och ökar den administrativa bördan.  
 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
· KF: Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen  
· KS mål 12: Minskade utsläpp i luft och vattendrag (2020)  
· KS mål 13: Ökad kollektiv jobbpendling (2020) 
 
Förslaget om en plan för att minska klimatutsläpp är relaterat till kommunfullmäktiges 
strategiska mål att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera 
klimatutsläppen samt kommunstyrelsens resultatmål om minskade utsläpp i luft och 
vattendrag samt ökad kollektiv jobbpendling. 
 
En plan för att minska klimatutsläpp skulle kunna bidra till en bättre måluppfyllnad. 
Förvaltningens bedömning är dock att ökat fokus på redan befintlig styrning är att föredra 
framför ytterligare styrdokument som kräver resurser i planering och uppföljning.  

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Förvaltningens bedömning är att arbetet med och styrningen mot Agenda 2030 fångar upp 
behovet av en plan för att minska klimatutsläpp.  
 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Flera styrdokument adresserar frågan om klimatpåverkan.  

 Översiktsplan 2010 

 Trafikplan 2017-2030 

 Klimatanpassningsanalys 2017 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Agenda 2030 är en omfattande strategi som adresserar klimatförändringar-och utsläpp från 
flera dimensioner (ekonomiska/sociala/ekologiska), och ur ett flernivåperspektiv. Det kan 
vägleda arbetet med klimatförändringar i kommunen på ett sätt som inkluderar perspektiv från 
både civilsamhälle som näringsliv.  
 
Agenda 2030 fokuserar på samverkansmetoder som har potentialen att tillgodose en ökad 
demokratisk delaktighet i kommunen.  
 
Kungälvs kommun behöver lägga fokus på att anpassa Kungälvs kommun till ett förändrat 
klimat. Det kräver resurser och en fokuserad styrning men det kan ske inom befintlig styrning.  

 
 

Ekonomisk bedömning 

Det krävs administrativa resurser att planera, genomföra och följa upp en plan för att minska 
klimatsläpp utifrån vad som står i Parisavtalet. Fler åtgärder utöver redan planerade och 
pågående åtgärder kräver större ekonomiska resurser för genomförande.   
 
 

Förslag till beslut 

Motionen angående plan för att minska klimatutsläpp anses besvarad.  
 
 

 
Anders Holm Fredric Norrå 
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Handläggarens namn 
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2021-03-01 

 
 
 
 

Transportkorridor Skagerrak (Dnr KS2020/0580-7) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ställde sig bakom avsiktsförklaringen för konsortiet Transportkorridor  
Skagerrak 2020-04-15. (Tjänsteskrivelse Transportkorridor Skagerrak, Enat Bohuslän 2020-04-
01, Bilaga Reviderad 20200226 Konsortiet Förslag till samverkanspartners 2020-04-01). 

 
Förvaltningen fick ta del av ett preliminärt förslag ifrån konsortiets järnvägstekniska konsult, 
Per Corshammar, med en sträckning genom Kungälvs kommun under hösten 2020. 
 
Förvaltningen har därefter justerat förslaget utefter lokala förutsättningar och svarar då 
konsortiet: 

 Förvaltningen är överens om principen att en direkt anslutning till Göteborg via 
Hisingen förordas. Förvaltningen är även öppen för en anslutning via Surte (Ale 
kommun) om konsortiets projektering och kostnadsbedömning påvisar att det är en 
uppenbar fördel. 

 Förvaltningen föreslår principen att en tunnel utreds mellan Rödbo (Hisingen) och 
Rollsbomotet med station i närhet av Kungälvs resecentrum samt möjlighet att 
överbrygga barriäreffekterna som finns idag med E6:an.  

 Norr om Rollsbomotet följer sträckningen E6:an med enklare justeringar utefter 
befintligt kartunderlag. Vid projekteringsskedet behövs det göras mer detaljerade 
studier i sakfrågorna och justeringar med hänsyn till kostnad/restid och hindrande 
objekt. 

 
Förvaltningen bedömer att justerat förslag antas som svar till konsortiet; Kungälvs kommun 
står bakom principen av transportkorridor för järnväg längs med E6:an genom kommunen 
med tunnelstation under Kungälvs centrum i höjd med befintligt resecentrum samt 
överbryggande av barriäreffekter som finns idag med E6:an. 
 

Juridisk bedömning  

Projektet för Transportkorridor Skagerrak är idag i ett väldigt tidigt skedde. När korridoren 
genom Bohuslän är mer definierad och projekterad utifrån de behov som finns utifrån ett 
järnvägstekniskt perspektiv så kommer genomförbarheten mer att bedömas och vilka juridiska 
frågor som berörs. 

Bakgrund 

Sammarbetskommunerna har under en längre tid sett över möjligheten att koppla ihop  
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Göteborg och Oslo genom Bohuslän via järnväg. Det bildades ett konsortium mellan 
sammarbetskommunerna i frågan om en transportkorridor. Kungälvs kommun ansvarar då för 
delsträckan genom kommunen med en anslutning norr- och söderut. 
 
Det finns en avsiktsförklaring i ärendet som Kommunstyrelsen har valt att ställa sig bakom. 
 
Frågeställningen har då blivit i vald placering av transportkorridoren och stationslägen. 
Uddevalla kommun driver idag frågan och väljer att sträckningen görs genom Uddevalla 
centrum i tunnel med en underjordisk station. 
 
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen fick ta del av ett preliminärt förslag ifrån konsortiets järnvägstekniska konsult, 
Per Corshammar, med en sträckning genom Kungälvs kommun under hösten 2020. 

Sträckningen har justerats utifrån lokala förutsättningar samt utifrån våra befintliga 
kartunderlag genom kommunen (se bild nedan). Förvaltningen är överens om principen att en 
direkt anslutning till Göteborg via Hisingen förordas. Det finns idag en bankorridor enligt 
Göteborgs översiktsplan för den sträckningen. Förvaltningen är även öppen för en anslutning 
via Surte (Ale kommun) om konsortiets projektering och kostnadsbedömning påvisar att det är 
en uppenbar fördel. 

I samtal med järnvägskonsulten så är det tekniskt genomförbart med en tunnel och station 
under Kungälvs centrum i närheten av befintligt resecentrum. Förvaltningen diskuterade 
frågan om spåret och stationen ska gå i markplan men ser att detta kan göra för stora ingrepp i 
befintlig statsmiljö och kan skapa barriäreffekter. Förvaltningen föreslår då principen att en 
tunnel utreds mellan Rödbo (Hisingen) och Rollsbomotet med station i närhet av Kungälvs 
resecentrum samt möjlighet att överbrygga barriäreffekterna som finns idag med E6:an. 
Kungälv kommuns Översiktsplan 2010 påvisar även ett utredningsområde för järnväg, s.33, 
för sträckningen. 

Norr om Rollsbomotet följer sträckningen E6:an med enklare justeringar utefter befintligt 
kartunderlag. Vid projekteringsskedet behövs det göras mer detaljerade studier i sakfrågorna 
och justeringar med hänsyn till kostnad/restid och hindrande objekt. 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
Transportkorridoren möjliggör och förbättrar möjligheten för kommunens tillväxtarbete med 
hänsyn till ökade resmöjligheter för boende, arbetande samt näringsliv. 
 
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen. 
Skagerrakbanan kommer att möjliggöra för fler invånare och företag mellan Göteborg och 
Oslo (inkl. Kungälvs kommun) att minska sina utsläpp och göra en positiv skillnad för 
klimatet. 
 
8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de 
som står längst från arbetsmarknaden 
Större arbetsmarknadsområde genom Transportkorridor Skagerrak kan ge ökade möjligheter 
till arbete för alla i Kungälvs kommun då det blir enklare att resa inom Bohuslän och vidare. 
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

 Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
Skagerrakbanan kommer att ge utökade möjligheter för invånare att resa hållbart inom en 
utökad arbetsmarknadsregion. Därigenom får individen större möjligheter att finna en 
arbetsplats och därigenom möjligheten till hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 
 
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering och främja innovation 
En järnvägsbana ökar färdsätten att resa mellan alla destinationer längs med sträckningen 
vilket minskar beroendet av bil- och flygtransporter. En hållbar tillväxt av näringslivet kan 
även ske i närheten av stationsområdena. 
 
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och  
hållbara. 
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, 
offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning som i sin tur kräver ny 
teknik. Transportkorridor Skagerrak möter och möjliggör mer av dessa goda förutsättningar. 
 
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras  
konsekvenser. 
Utifrån ett klimatpåverkansperspektiv så påvisar konsortiet att projektet kommer att ha en 
positiv påverkan på klimatet jämfört med dagens utveckling. 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Utifrån Trafikplan, 2017, resultatmål att öka antalet resor med kollektivtrafiken till 40% fram 
till 2030. Möjligheten till spårbunden trafik inom Bohuslän och till Göteborg/Oslo bör ge en 
ökad andel kollektivtrafikresor. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Primärt berörs invånare i Kungälvs i närheten av stationsläget. Näringsliv och privatpersoner 
kan påverkas utmed järnvägsspåret. Förvaltningen ser inga större effekter på specifika grupper 
som påverkas utan att tåget är tillgängligt för alla. Utifrån ett barnperspektiv så ger 
transportkorridoren positiva effekter utifrån klimatperspektivet. 
 

Ekonomisk bedömning 

När kommunstyrelsen ger klartecken för transportkorridoren genom Kungälvs kommun så 
kommer mer detaljerade projekteringsritningar tas fram samt en kostnadskalkyl. Kommunen 
får därefter ta ställning till de olika alternativen som ska gås vidare med samt så får konsortiet 
visa hur det ska finnanserias och kostnadsfördels mellan sammarbetskommunerna.   
 
Principen är dock att biljettintäkter ska bekosta investeringen över livslängden. 
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Förslag till beslut 

1. Justerat förslag antas som svar till konsortiet 
2. Kungälvs kommun står bakom principen av transportkorridor för järnväg längs 

med E6:an genom kommunen med tunnelstation under Kungälvs centrum i höjd 
med befintligt resecentrum samt överbryggande av barriäreffekter som finns idag 
med E6:an. 

 
 

 
Anders Holm Martin Hollertz 
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef teknik 
 
 
Expedieras till:   
Andreas 
Rutgersson/SoU 

 

För kännedom till: 
Mikael Svensson/SoU 
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Miljöbalken §1: Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. 

Lag om byggande av järnväg §4:  När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och 
utformas så att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet 
utan oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärden. 

Skagerrakbanan Oslo - Göteborg 
Lokalisering järnvägskorridor  
Kungälv kommun   
Kungälv kommun 
2020-10-13 
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1. Skagerrakbanan 
Skagerrakbanan är en höghastighetsbana för 400 km/h som möjliggör en restid 
på 1 timme mellan Oslo och Göteborg och en restid på drygt 1:50 timmar för tåg 
med uppehåll i Bohuslän och Östfold i ett kombinerat trafikupplägg med 
direkttåg, snabbtåg och regionaltåg med olika uppehålls mönster. Från 
Uddevalla till Göteborg blir restiden 30 minuter och till Oslo 50 minuter. 
Skagerrakbanan möjliggör också korta restider till Stockholm och Köpenhamn 
2:30 samt till Hamburg 4:30. 
 

 
Figur 1. Skagerrakbanan mellan Oslo – Göteborg en del av EU:s höghastighetsnät. 
 
Hösten 2019 angav kommunerna i Bohuslän önskemål om var Skagerrakbanan 
ska lokaliseras genom Bohuslän vilket är utgångspunkten för preciseringen av 
järnvägskorridoren och de önskade stationslägena. Varje kommun ansvarar för 
lokaliseringen av Skagerrakbanan och stationsläget var för sig och tar då i 
beaktande miljöbalkens krav och hänsyn till översiktsplaneringen för 
kommunen. 
Alla kommuner arbetar tillsammans med avseende på att kraven i Lag om 
byggande av järnväg uppfylls med avseende på betydande skillnader mellan en 
konventionell järnväg och en höghastighetsjärnväg. 
Eftersom senaste teknik används med avseende på järnvägskonstruktionen och 
fordonen innebär det att motorväg E6 har betydligt högre föroreningar och 
högre bullernivåer samt större miljöpåverkan än en höghastighetsjärnväg som 
har nollutsläpp och är klimatvänlig och ger dessutom mycket korta restider till 
låg kostnad. 
 



7 Transportkorridor Skagerrak - KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak : Lokalisering järnvägskorridor Kungälv kommun

4 
 

 
 
 
 

  

 
Figur 2. Skagerrakbanan mellan Oslo – Göteborg klar år 2028. 
 
Arbetsmetodiken grundar sig på att höghastighetsbanan byggs på bro så mycket 
som möjligt och i andra hand i tunnel. En markförlagd banan på banvall undviks 
på grund av instabila markförhållanden som kräver pålning i Bohuslän och 
Östfold samt att det är ekonomiskt och tidsmässigt fördelaktigt att bygga på 
landskapsbroar då dessa enkelt kan prefabriceras vilket ger extremt kort 
byggtid. Kostnaderna för expropriering och markarbeten blir betydligt lägre än 
för markbanor. 
 
En mycket stor fördel med landskapsbroar är att barriäreffekten som en banvall 
orsakas undviks vilket ger minsta möjliga intrång i natur för djurliv och 
växtlighet. Istället för att förbruka 340 000 kvadratmeter mark (47 
fotbollsplaner) har markbehovet med brobanor reducerats till 68 873 
kvadratmeter motsvarande 9,6 fotbollsplaner. 

 
Figur 3. Markbehov genom Kungälv kommun motsvarar 9,6 fotbollsplaner för 13 600 
meter höghastighetsjärnväg. Bropelare är 12 m2 med spännvidden 33 meter. 
 
Vald byggmetod med prefabricerade broelement är skonsammast för miljön. 
Därmed uppfylls kravet i miljöbalken att använda bästa miljöteknik för att 
uppnå ändamålet med höghastighetsjärnvägen. 
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Skagerrakbanan är en investering på 100 miljarder kronor och genererar 
ekonomisk tillväxt för 400 miljarder kronor och socioekonomiska effekter, 
mjuka pengar för ytterligare 400 miljarder kronor, totalt över 800 miljarder 
kronor. Varje satsad krona genererar 4 kronor tillbaka till samhället. Utan 
Skagerrakbanan kommer bostadsbyggandet vara 38 316 bostäder som ökar till 
77 136 bostäder med Skagerrakbanan på grund av befolkningstillväxt och 
omlokaliseringseffekter till 2040. Som en effekt av Skagerrakbanan tillkommer 
97 450 invånare som blir tillgängliga i Bohuslän och Östfold. Skagerrakbanan 
skapar 34 487 nya arbetstillfällen när banan är klar och under byggtiden cirka    
7 000 arbetstillfällen i bygget av banan som genererar 14 000 arbeten i 
stödjande verksamheter och 16 000 arbeten i service sektorn. 
Skagerrakbanan kommer att sänka CO2 utsläppen från vägtrafiken betydligt och 
därutöver minska trafiken på E6 motorväg, därmed undviks en utbyggnad till 3-
körfält. CO2 utsläppen från lastbilstrafiken minskar med 223 662 ton/år och för 
biltrafiken 832 900 ton/år, totalt minskar utsläppen med 1 056 562 ton CO2 per 
år. 

 
Figur 4. Samhällsekonomiska effekter av Skagerrakbanan Oslo – Göteborg. 

Vår bedömning är att enbart befolkningstillväxten gör att det tillkommer 
ytterligare 2,62 miljoner resor mellan Sverige och Norge år 2040 till totalt 11,37 
miljoner resor. Väg och flygtrafiken kommer också att öka främst som en 
konsekvens av befolkningsökningen men kan med höghastighetståg istället 
minska betydligt. Godsflödet genom Bohuslän kommer att öka på grund av 
befolkningstillväxten med 30 % och dagens 2500 lastbilar på E6 ökar till 3250 
lastbilar per dag 2028. Dagens 8,75 miljoner resor över Svinösundsgränsen 
mellan Sverige och Norge kommer att öka till 17,30 miljoner resor år 2040 med 
höghastighetståg på Skagerrakbanan. 
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2. Kungälv kommun växer 
Befolkningstillväxten i Norge med + 30 % och i Sverige med + 24 % innebär att 
det inom 20 år mellan Oslo och Göteborg tillkommer 535 000 nya invånare – 
motsvarande ett helt nytt Göteborg. Det innebär att Kungälvs 45 086 invånare 
ökar till 66 128 invånare 2040 med en höghastighetsstation i staden som ger 
mycket korta pendlingstider till Göteborg på 10 minuter och till Oslo 80 
minuter. Det kommer alltså att vara snabbare och bekvämare att bo i Kungälv 
än i en närförort i Göteborg eller Oslo med bilköer, vägtullar och tillkommande 
parkeringskostnader. Det innebär att arbetspendling med höghastighetstågen 
kommer att vara mycket stor vilket ger flera positiva effekter för Kungälv med en 
höghastighetsstation i centralt Kungälv vid E6. 
Eftersom kilometerpriset med höghastighetståget är betydligt lägre än för en bil 
och att andra tillkommande vägavgifter och parkering tillkommer samt att på 
tåget finns tid för arbete kommer arbetspendling att bli mycket stor till och från 
Kungälv. 
Göteborgs hamn ska i framtiden kunna möta befolkningstillväxten för mycket 
stora delar av Norges och Sveriges befolkning och export industri. Hanteringen 
av gods kommer troligtvis att öka med 50 – 100 % vilket kommer att påverka 
trafiken på E6 genom Kungälv. 
Beräkningar som utfördes enligt Sverigeförhandlingens anvisningar 2016 
påvisar att Kungälv kommer att få en ökad befolkning från 45 086 invånare till 
66 128 invånare år 2040, och att minst 6 000 nya bostäder byggs som en 
konsekvens av en höghastighetsstation i Kungälv. 
 
Några viktiga argument när Kungälv växer är: 

• En höghastighetsstation i Kungälv är mycket lönsam för samhället. 
• Kungälv blir del i två arbetsmarknadsregioner Göteborg och Oslo vilket 

påverkar inflyttning från Göteborgsområdet samt nya 
företagsetableringar i Kungälv i så kallade omlokaliseringseffekter. 

• Befintliga Bohusbanan och de mindre tätorterna får kortare restider med 
Uddevalla som bytesstation. Ingen restid blir längre än 80 minuter till 
Göteborg eller Oslo inom Bohuslän. 

• Kostnaderna att inte ha en station i Uddevalla uppgår till 0,1 miljarder 
kronor per år för Uddevalla kommun. 

• Skagerrakbanan ger en restid med höghastighetståg från Kungälv till 
Göteborg på 10 minuter och till Oslo på 80 minuter. 

• Följande nyttor uppstår med en station i Kungälv: 
o Bostadsnytta 34,6 mdr och 14 417 bostäder 
o Restidsvinster 1,0 mdr 
o Arbetsmarknadsnytta 15,0 mdr och 5 260 nya arbetstillfällen 
o Miljönytta 0,3 mdr 
o Näringslivsnytta 9 mdr 
o Social nytta och övriga nyttor är inte beräknade. 
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Totalt 40,0 miljarder kronor i samhällsnyttor för Kungälv kommer 
Skagerrakbanan att generera som kostar 100 miljarder att bygga klart till 2028. 
Samhällsnyttor för övriga stationer tillkommer. Normalt är att samhällsnyttan 
är 4 gånger högre än kostnaden för en höghastighetsbana enligt EU och enligt 
Trafikverket är de alltid olönsamma. Höghastighetsbanan Oslo – Göteborg är en 
del av sträckan Göteborg till Köpenhamn och säkrar därmed att tillväxten sker i 
Uddevalla inom den nordiska triangeln och inte accentueras enbart till 
storstadsregionen Köpenhamn, Stockholm och Oslo. 

 

Figur 5. Samhällsekonomiska effekter av Skagerrakbanan i Kungälv kommun. 

Nya arbetspendlingsmöjligheter uppstår som inte var möjliga tidigare och 
därmed ökar efterfrågan på transporter kraftigt över gränsen mellan Sverige och 
Norge. Det innebär också att reallöneökningen blir större än utan 
höghastighetståg vilket bidrar till ökad köpkraft hos befolkningen och minskad 
social segregation och sociala kostnader för kommunen. Därutöver ökar 
kommunens skatteintäkter. Särskilt stor löneutveckling uppstår för kvinnor i 
jämförelse med män med höghastighetståg. 

 

Figur 6. Kungälv station ökar den ekonomiska tillväxten betydligt. 
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3. Höghastighetsjärnväg 
Skagerrakbanan är en höghastighetsjärnväg enbart avsedd för persontrafik i 
hastigheter upp till 400 km/h vilket ger en restid på 1 timme mellan Oslo och 
Göteborg. Nya stationer byggs i Askim, Kanes, Sarpsborg, Halden, Strömstad 
(Skee), Tanum, Munkedal, Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. 
För höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan har det tagits fram gemensamma 
kravdokument för alla sträckningar, dels avseende krav på en övergripande nivå 
och dels avseende teknisk systemstandard, Design Guidelines och Operation 
Plan. Dessa dokument reglerar den högre nivå av krav som krävs på en 
höghastighetsjärnväg än på traditionell, konventionell järnväg som följer de 
vanliga regelverken. Bland dessa högre krav finns bland annat följande 
geometriska krav för järnvägens radier och lutningar: 

• Rekommenderad minsta radie på 7 000 meter i plan. 

• Rekommenderad minsta vertikalradie på 31 000 meter. 

• Lutning på max 25 promille över 10 km och max 35 promille över 2 km. 
 
Avståndet mellan spåren är 5,0 meter på grund av aerodynamiska krav för 400 
km/h. Vidare finns krav för sektionens bredd som följer av spåravståndet och 
den trädsäkringszon som anordnas kring anläggningen. Trädsäkringszon krävs 
där banan går igenom mark där träd kan riskera att falla över anläggningen. 
Zonen utgörs av skötselgata och kantzon. Principiellt antas dessa i nuläget 
utgöra 25 meter för markbanan respektive 15 meter från spårmitt för brobanor, 
se figur nedan.  
Den totala sektionen blir därmed i normalfallet för markbana cirka 50 meter 
bred. Sektionen är smalare för andra anläggningstyper, såsom broar och 
viadukter, eller bredare, som vid skärningar. Eventuell serviceväg inryms inom 
sektionen. På brobanor är servicevägen integrerad i broelementet. Bankens höjd 
avgör hur bred basen blir, vilket också innebär justeringar för att få plats med 
eventuell serviceväg. 
 

 
Figur 7. Markbehov för markförlagd järnväg. 



7 Transportkorridor Skagerrak - KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak : Lokalisering järnvägskorridor Kungälv kommun

9 
 

 
 
 
 

  

 

 
Figur 8. Markförlagd höghastighetsbanan. 
 
Valet av anläggningstyp för höghastighetsjärnvägen styrs av önskad hastighet 
och restid mellan Oslo och Göteborg vilket innebär fast spår eller slab-track, det 
vill säga spår på betongplatta. 
För att möjliggöra hastigheter upp till 400 km/h förordas en så rak och plan 
järnväg som möjligt. På grund av det starkt kuperade landskapet i Bohuslän och 
Östfold samt att det förekommer kvicklera, silt, lera och andra försvårande 
markomständigheter kommer Skagerrakbanan att förläggas på kontinuerliga 
landskapsbroar. Detta underlättar även konstruktionen för det ballastfria spåret. 
Samtidigt åtgår det minimalt med mark samt att jordbruksmark bevaras. En 
brobana behöver bara 2 % mark i jämförelse med en markbana 100 %. 
Dessutom minskar barriäreffekten betydligt med en broförlagd 
höghastighetsbana. 
 

 
Figur 9. Markförlagd höghastighetsbanan i jordskärning och bergskärning. 
 
Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och skär 
genom terrängen. Järnvägen byggs på en banöverbyggnad i botten av 
skärningen, för att säkerställa att banan avvattnas/dräneras. Markanspråket 
som krävs vid skärningar beror bland annat på djupet på skärningen samt 
släntlutningen, som i sin tur är beroende av bland annat materialet (jord eller 
berg), stabiliteten och grundvattenförhållandena. En serviceväg läggs ovanför 
skärningen vid behov. I bergskärningar djupare än 6 meter finns eventuellt krav 
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på serviceyta nere i skärningen, utanför spåren och då blir skärningen bredare i 
anslutning till tunnelmynningar. 
 
När järnvägen går i markplan eller i skärning ska den omges av ett stängsel eller 
motsvarande för att hindra både människor och djur att komma upp på banan. 
Utan anpassade och funktionella passager innebär det att järnvägen skapar en 
fysisk barriär, som bryter samband för såväl människor som djur. 
 
Järnvägen kan också skapa barriärer som försvårar brukandet av omgivande 
marker. Det kan försämra lönsamheten för till exempel jordbrukare och i 
förlängningen innebära att idag öppna marker växer igen. Sådan struktur-
omvandling kan ändra både karaktärer och funktioner i berörda landskap.  
 
Höghastighetsjärnvägen i markplan, tillsammans med servicevägar och andra 
kompletterande anläggningar, kommer också att ta stora ytor i anspråk. Bank 
bredden 25 meter och intilliggande servicevägar blir den totala bredden snabbt 
35 – 40 meter och med trädsäkringszonen 50 meters bredd. Områden som idag 
utgör värdefulla natur- och kulturmiljöer kan exempelvis komma att omvandlas 
till ytor för järnvägsändamål. Det innebär att kvaliteter kopplade till olika 
miljöaspekter kan komma att försvinna utmed banans sträckning och i dess 
närhet. Även om inte en hel miljö, till exempel en skogsmiljö med höga 
naturvärden, försvinner kan kvaliteten även i kvarvarande delar komma att 
försämras genom att miljön fragmenteras. Förluster kan begränsas både genom 
anpassning av järnvägens läge och genom omsorgsfull utformning. Det kan 
också bli fråga om att kompensera för vissa intrång genom att förstärka eller 
tillföra motsvarande kvaliteter som försvinner på en annan plats.  
 
Anläggningstyper som broar och tunnlar, vilka lämnar öppet för passage, tillåter 
däremot att viktiga samband för såväl ekologin som för människan kan bevaras. 
Broar kan samtidigt i större utsträckning påverka det visuella intrycket av 
järnvägen i ett landskapsavsnitt. Järnvägen kan då komma att dominera över 
befintliga landmärken av kulturhistorisk betydelse, såsom kyrkor och 
herrgårdar. Järnvägen går mest i skogs- och jordbruksmark och utmed 
motorväg E6 och Bohusbanan. 
 
Broar utförs vanligtvis vid passage över sänkor och dalgångar, men är även ett 
sätt att passera över bland annat vattendrag och befintliga vägar, järnvägar och 
fastigheter. Broar för höghastighetsjärnvägen utförs som dubbelspårsbroar. 
Broar för höghastighetsjärnvägen utförs som prefabricerade broelement av 
betong som lyfts på plats eller som transporteras ut på intilliggande broelement. 
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Figur 10. Broförlagd höghastighetsbanan ger minimalt markarbete. 
 
Spännvidden för de prefabricerade broelementen är 25 – 36 meter och väger 
högst 900 ton per broelement oavsett längd. Om det behövs längre brospann än 
36 meter eller högre broar än 20 meter blir dessa platsbyggda till högre 
kostnader. Den normala brohöjden är 10 – 15 meter över mark för räls överkant 
det vill säga rälshuvudets topp där järnvägshjulet löper. Sedan är broändarna 
som ansluter till bropelarna 3 meter höga vilket gör att frihöjden under bron är 7 
– 12 meter. I bullerkänsliga miljöer med särskild hänsyn till djurlivet kan 
broarna utföras med bullerskydd. 

 
Figur 11. Broförlagd höghastighetsbana kan byggas snabbt med prefabricerade 
broelement. Halverad korridorbredd i jämförelse med markbana. 
 
I områden där topografin fordrar skärning, men slänterna är instabila och/eller 
där det är hög grundvattennivå anläggs betongtråg. Om skärningarna är mycket 
höga eller topografin kräver tunnel, men är det för låg bergtäckning för 
bergtunnel, anläggs betongtunnel. Parallellt med betongtunnel kan räddnings-
/servicetunnel behövas, beroende på tunnelns längd. Vid byggnation av både 
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betongtunnel och -tråg krävs tillfälliga stödkonstruktioner och vatten-
hanteringen kan bli problematisk. 

 
Figur 12. Betongtråg och betongtunnel. 
 
Det finns möjlighet att tillföra kvaliteter i landskapet vid anläggandet av en ny 
infrastruktur. En ny storskalig infrastrukturanläggning kan således skapa 
möjligheter för att förbättra eller förstärka befintliga förutsättningar för olika 
miljöaspekter utmed eller i järnvägens närhet. 
 
Bergtunnlar för höghastighetsjärnvägen utförs som dubbelspårstunnlar. En 
lösning med betonginklädning, så kallad lining, är ett alternativ för vatten- och 
frostsäkring. Tunnlarna utförs normalt genom sprängning eller vid längre 
tunnlar eller komplicerade bergförhållanden med lera eller vatten kan 
tunneldrivning ske med tunnelborrmaskin (TBM) som kan trycksättas och 
hantera varierande hårdhet i berget. Tunnelarean styrs av att alla tågen är 
trycktäta det vill säga krav på maximala lufttrycksförändringar. Inga parallella 
räddnings-/servicetunnel behövs eftersom höghastighetstågen är konstruerade 
för att klara 20 km med brand i tåget genom tunneln så att utrymning sker 
utanför tunneln. Längsta tunneln på Skagerrakbanan är Uddevalla tunneln med 
längden 6 850 meter med Uddevalla station i mitten i tunneln km 77+000. 

 
Figur 13. TBM-tunnel med olika tvärsnitt. 
 
Nedanstående tabell visar markåtgången för de olika alternativen för 
höghastighetsjärnvägen. 
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Bantyp Bredd Markbehov Trädsäkringszon 
Banvall 25 meter 25 meter/m 50 meter 
Jordskärning 25 meter 25 meter/m 50 meter 
Brobana 15 meter 0,33 meter/m 25 meter 
Bergskärning 15 meter 15 meter/m 50 meter 
Tråg 15 meter 15 meter/m 50 meter 
Tunnel 11 meter 0 meter/m 0 meter 

Tabell 1. Minsta markbehov är i tunnlar och brobanor. 
 

 
Figur 14. Markbehov för järnväg. Överst vy uppifrån, nederst vy sida. 
 

 
Figur 15. Broförlagda banor skyddar höghastighetsbanan mot snödrev. 
 
Ett tåg i rörelse alstrar ljud på olika sätt och från många olika källor. Motor och 
fläktar är ljudkällor som kan vara dominerande vid låga hastigheter, exempelvis 
vid stopp vid stationer, men när tåghastigheten ökar kommer ljud från tågets 
rörelse att ta över ljudbilden. Buller som alstras av kontakten mellan tåget och 
rälsen kallas rullbuller och karaktäriseras av att främst vara starkt vid de högre 
ljudfrekvenserna och uppkommer på låg höjd nära spåret. När hastigheten ökar 
till 200 km/h och däröver övergår ljudet till att i större utsträckning komma 
från luftturbulens runt framförallt främre boggi och strömavtagaren på tågets 
tak (pantograf), men till viss del även från delar mellan tågets vagnar och 
utstickande utrustning. 
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Miljöpåverkan av buller ställer krav på att minska buller så mycket som möjligt. 
Ett godståg i 70 km/h avger 107,2 dB 3 meter från spåret och X2000 avger 105,6 
dB i 200 km/h, övriga persontåg avger något under 100 dB. Enligt EU:s 
bullerdirektiv begränsar höghastighetstågens buller till 95 dB i 250 km/h och 40 
meter från spåret har bullret sjunkit i luft med 10 dB till 85 dB och efter 75 
meter med 15 dB till 80 dB. Bullret avtar med avståndet från järnvägen och 
påverkas av vinden som i medvind går ljudet längre och i motvind kortare 
sträckor. 
 
Buller sprider sig på olika sätt beroende på banvall eller brobana. För brobanor 
sprider sig bullret uppåt istället för åt sidan med en banvall. Nedanstående figur 
visar bullerspridningen för en banvall. 
 

 
Figur 16. Bullerspridning för markförlagd bana. 
 
Av figuren ovan förväntas buller på + 85 dB påverka ett avstånd på 200 meter 
på båda sidor om banan i fri terräng. När det gäller brobanor riktas bullret uppåt 
och därmed minskar bullrets utbredning vid sidan om banan enligt 
nedanstående figur. 
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Figur 17. Bullerspridning för broförlagd bana. 
 
För brobanan förväntas att bullernivån utmed marken är 70 – 75 dB upp till 110 
meter från brobanan och avtar till 65 dB vid 200 meter. Genom att anlägga 
brobanor minskar bullret från + 85 dB 200 meter från banan till 65 dB 2 meter 
över marken. Även vid 5 meters höjd över marken bullrar brobanor 5 dB mindre 
än markbanor. På 15 meters höjd över marken bullrar en brobana lika mycket 
som en markbana men har betydligt mindre utspridning eftersom bullret riktas 
uppåt. På 50 meters avstånd från bron är det samma bullernivå som 200 meter 
från en markbana. 
 
Eftersom moderna höghastighetståg som trafikerar ballastfritt spår ”slab-track” 
minskar bullret ytterligare något på grund av ett jämnare spår än ett ballastspår. 
För Skagerrakbanan kommer bulleråtgärder vara nödvändiga främst mellan 50 
– 140 meter från brobanan. Nedanstående bild visar skillnaderna för markbana 
och brobana i Hogstorp med avseende på bulleråtgärder. 
 

 



7 Transportkorridor Skagerrak - KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak : Lokalisering järnvägskorridor Kungälv kommun

16 
 

 
 
 
 

  

 
Figur 18. Bullerspridning för markförlagd bana nederst och broförlagd bana överst. 
 
För den markförlagda banan påverkas 64 fastigheter och med broförlagd 
höghastighetsbanan 41 fastigheter. Färre fastigheter påverkas med brobanor än 
markbanor + 85 dB samt att bullernivån är - 10 dB lägre för brobanan 75 dB. 
 
Vissa typer av naturmiljöer är även känsliga för bullerstörning. Störst blir sådan 
påverkan om den nya järnvägen passerar genom områden som idag kan 
betecknas som tysta. Exempel på sådana områden är högplatån norr om 
Uddevalla. Därför har järnvägskorridoren ändrats till att följa Bohusbanan norr 
ut mot Munkedal med en 90 graders kurva i Uddevalla för 160 km/h.  
 
Även upplevelsen av en kulturhistorisk plats kan påverkas negativt av 
bullerstörningar. 
 
Även om framtidens tåg med 95 dB förväntas vara tystare än dagens 105 dB, 
genererar höghastighetståg inte mer buller än dagens tåg på grund av bättre 
aerodynamisk utformning för de högre hastigheterna. De senaste 
bullermätningarna för höghastighetståg i 380 km/h visar en buller nivå runt 84 
dB på grund av bättre aerodynamisk utformning av tåget. Det innebär generellt 
alltid att mindre spridning av buller uppstår kring höghastighetsjärnvägen än 
vid konventionella järnvägen och att till exempel färre bostäder än normalt kan 
komma att påverkas av buller vid en höghastighetsjärnväg. 
 
Ett enkelt exempel är godståget som är 750 meter långt och kör i 70 km/h 
kommer att generera buller på 107,2 dB i 38,6 sekunder och ett 
höghastighetståg 400 meter långt i 380 km/h genererar buller på 84 dB i 3,8 
sekunder. Ljudbilden för höghastighetståget blir 1/10 del av godstågets buller 
och 23 dB lägre bullernivå. Vid en intensiv trafikering med höghastighetståg var 
5:e minut blir den totala bullertiden 45,6 sekunder per timme. Under natten 
förekommer inget buller alls eftersom höghastighetsbanan är avstängd för trafik 
nattetid 00 - 05. 
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Normalt sett är skärmande åtgärder längs spåret ett effektivt sätt att minska 
buller längs järnvägar. Förutsättningarna för en effektiv dämpning är goda 
genom att en skärm kan placeras nära källan som broräcke medger. Även om 
buller från pantografen inte är det som dominerar från höghastighetståg är det 
svårare att skärma bort på grund av att det alstras högt över mark. Pantografens 
placering innebär att bullerskärmar inte ger samma ljuddämpande effekt som 
vid järnvägar med tåg i lägre hastigheter. Det sitter normalt två strömavtagare 
per 200 meter tåg vilket betyder två pulsljud som varar 5/100-dels sekund och 
ett passerande tåg i 4 sekunder. Därefter är det tyst i minst 5 minuter för ett 
dubbelspår. Skagerrakbanans höghastighetståg är utrustade med prefererade 
strömavtagare som minska bullret betydligt i jämförelse med vanliga 
strömavtagare. En motorväg såsom E6 ger ifrån sig en konstant bullermatta som 
ofta har högre bullernivåer än höghastighetstågen eftersom en lastbil tillåts 
bullra 80 dB och en personbil 74 dB.  
Ljudknallar vid tunnelmynningar är ett fenomen förknippat med 
höghastighetståg. När ett tåg går in i tunneln med hög hastighet skapas en 
tryckvåg genom tunneln som när den når bortre änden under särskilda 
omständigheter kan orsaka en knall. Ljudet kan vara väldigt högt och lufttrycket 
så kraftigt att det får fönster i närliggande hus att skallra. Det kan därmed leda 
till betydande störning för omgivningen. Därför minskas tryckvågens genom en 
anpassad utformning av tunnelmynningar och -portaler. 
Tåg i hög hastighet kan även orsaka mer omfattande markvibrationer 
(svängningar som fortplantas genom jordlagren) om banan är markförlagd. 
Uppkomst av vibrationsstörningar beror på samspelet mellan tåget, banan och 
den stödjande marken. Kännbara vibrationer är vanligast inom jordarter som 
lera, silt och sand. I fasta jordar, till exempel morän, är spridningen betydligt 
mindre. Markstabiliserande åtgärder innebär också att problem med 
markvibrationer minskar. I Bohuslän är marken ofta lera eller silt om det inte är 
berg i dagen. Detta undviks effektivt med en broförlagd höghastighetsbana som 
inte orsakar markvibrationer utan ett lågfrekvent stomljud i betong-
konstruktionen som störs ut av tågets högre ljudnivå.  
Både konventionella tåg och höghastighetståg genererar elektromagnetiska fält. 
Fälten är svaga 5 micro Tesla när det inte är något tåg i närheten, men ökar när 
tåget passerar till 30 micro Tesla och varar några minuter, och är starkast 
närmast kontaktledningen. På ett avstånd av 10 meter från spårmitt är det 
elektromagnetiska fältet 3 micro Tesla alltså ungefär samma nivå som elektriska 
spisen i hemmet. Fältets styrka avtar mycket snabbt med avståndet från 
järnvägsspår och därför är den precisa lokaliseringen styrande för vilka effekter 
och konsekvenser höghastighetsjärnvägen får för människors hälsa med 
avseende på elektromagnetiska fält. Att de elektromagnetiska fälten 
huvudsakligen verkar på kort avstånd från järnvägen bedöms även innebära att 
det sannolikt är andra krav på skyddsavstånd och åtgärder för 
höghastighetsjärnvägen som i flera fall kommer att vara styrande för hur 
närområdet kan utformas, inte det elektromagnetiska fältet. 
Livskvaliteten för människor som bor och vistas utmed järnvägen kan även 
komma att påverkas av att en ny storskalig infrastruktur bryter sociala samband 
genom att skapa en barriär. Platser som tidigare uppfattats som en helhet kan 
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delas upp och järnvägens barriärverkan kan komma att försämra 
tillgängligheten till viktiga målpunkter, såsom skola, vårdcentral eller 
idrottsplatser. Även friluftsområden, vandringsleder och andra platser som 
nyttjas för rekreation kan påverkas genom barriär, bullerstörning eller 
förändrad visuell upplevelse. För att undvika detta har Skagerrakbanan valt att 
bygga järnvägen på prefabricerade broelement som även ger fördelen att 
befintlig väginfrastruktur inte kommer att påverkas genom vägomläggningar 
vilket för projektet är mer kostnadseffektivt. 
Järnvägen kan även komma att påverka nyttjandet av mark- och 
vattenområden. Brukandet av jord- och skogsbruksmark kan försvåras om 
järnvägen blir en barriär på marken genom landskapet. Den kan därigenom 
minska lönsamheten och för jordbruksmark kan det innebära att delar av de 
öppna markerna inte längre brukas för detta ändamål, utan istället övergår i 
skogsmark. Jord- och skogsbruksnäringen är även känslig för fragmentering. 
Även om inte hela fastigheter tas i anspråk kan kvarvarande delar vara för små 
för att brukandet av dem ska vara lönsam. Därför har banan förlagts på 
landskapsbroar som inte skapar barriärer. 
Eftersom det inte ska transporteras gods på höghastighetsjärnvägen finns det 
ingen risk att förorena yt- och grundvatten. Grundvattenförekomster kan dock 
påverkas av järnvägen om den förläggs i skärning eller tunnel genom dessa men 
inte för bropelare. Anläggningen kan således inte dränera och dämma 
grundvattenmagasin. Därmed kan inte möjligheten att nyttja grundvattnet för 
exempelvis dricksvattenändamål påverkas.  
Grundförstärkning genom pålning kan på liknande sätt påverka 
grundvattenförande marklager. Men eftersom det enbart är bropelare som kan 
komma ifråga är pålningsarbeten i så liten omfattning att grundvattnet inte kan 
påverkas.  
Anläggandet av höghastighetsjärnvägen kommer inte att generera stora 
mängder schaktmassor eftersom markarbetena ersatts med prefabricerade 
broelement. Eftersom servicevägar inte anläggs på grund av att de är integrerade 
i brokonstruktionen är behovet av schaktmassor begränsat till 
betongtillverkningen. Till skillnad från en markförlagd järnväg uppstår extremt 
stora mängder schaktmassor. Mängden och kvaliteten på massorna är beroende 
av lokalisering och utformning av både själva järnvägen och kringanläggningar, 
såsom servicevägar. Massorna kan nyttjas för själva järnvägskonstruktionen och 
för anläggningar som hör till järnvägen, exempelvis bullervallar, servicevägar, 
uppställningsytor och visuella avskärmningar. Det kan också finnas möjlighet 
att med hjälp av massorna åtgärda brister och därmed skapa mervärde genom 
att exempelvis tillföra naturmiljöer som det råder brist på. Hantering av 
schaktmassor i markförlagda järnvägar ökar miljöpåverkan från onödiga 
transporter och förflyttning av massor som helt undviks med brobanor. 
För tunnelarbeten uppstår bergmassor som med fördel kan användas för 
betongtillverkning eller utfyllnad för bebyggelse vid strandnära områden. 
Höghastighetståg avger 2 gram CO2 per personkilometer är i grunden ett mer 
klimatvänligt transportslag än bil som avger 200 gram CO2 per personkilometer 
eller flyg 150 gram CO2 per personkilometer givet miljövänlig elproduktion som i 
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Sverige avger 13 gCO2/kWh som finns tillgängligt i Sverige. De primära 
klimatfördelarna med höghastighetståg är möjligheten att ersätta bil, buss och 
flygresor samt att frigöra utrymme på befintliga motorvägar för överflyttning av 
persontransporter till järnväg. Den primära klimatbelastningen från en 
höghastighetsjärnväg sker vid anläggning av järnvägen som inom 4 år är 
klimatneutralt och blir en 56 årig lång betydande koldioxidsänka. Ett 
höghastighetståg med 1000 passagerare motsvara 10 personbilars CO2 utsläpp. 
Motorvägen E6 som ska transportera 1000 personer kommer att generera 200 
ton CO2 vilket motsvarar 100 höghastighetståg.  
Det finns ett tydligt samband mellan användningen av stål och betong och den 
totala klimatbelastningen. Sett till konventionellt byggande bidrar därför 
anläggningstyper som bro och betongtråg i hög utsträckning till klimatpåverkan. 
Detsamma gäller för tunnlar om dessa kläs invändigt med cement/betong. Då 
höghastighetsjärnväg ställer ytterligare krav på stabilitet tillkommer 
grundförstärkning, såsom pålning, i större utsträckning än för en konventionell 
järnväg, vilket ytterligare ökar klimatbelastningen för anläggningen. 
 

 

Figur 19. Klimatpåverkan mellan markförlagd järnväg och broförlagd järnväg.  
 
Höghastighetsjärnvägen planeras endast för persontrafik, vilket innebär att 
transporter av farligt gods inte förekommer. Säkerheten på järnväg är generellt 
hög i Sverige. Trots det inträffar det varje år ett antal olyckor i samband med 
järnvägstrafik. Urspårningar och kollisioner där ett större antal personer skadas 
är mycket sällsynta. Påkörning till följd av obehörigt spårbeträdande är den 
vanligaste olyckan på järnväg. Därför ställs krav på en fysisk barriär med 
minimihöjd 250 cm på ömse sidor om höghastighetsjärnvägen, där 
anläggningen är tillgänglig från intilliggande terräng. 
 
Höghastighetsbanor på bro med slab-track innebär att urspårningar aldrig 
uppstår eller att personer kan bli påkörda eftersom bron inte kan beträdas. Idag 
är de säkraste transporten att åka höghastighetståg, tidigare var det att flyga. 
 
Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag måste vara planskilda. 
Höghastighetsjärnvägen behöver även skyddas för angränsande trafik och 
verksamheter. Detta kan till exempel innebära fysiska barriärer för att förhindra 
att en vägtrafikolycka påverkar höghastighetsjärnvägen vilket effektivts undviks 
med brobanor eftersom ingenting kan hamna på spåret. 
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Spår och station ovan mark innebär normalt en högre säkerhetsnivå för 
resenärer än spår och station i tunnel. Stationen ska kunna trafikeras med 
passerande höghastighetståg, vilket ställer särskilda krav på 
stationsutformningen med perrongskydd.  
Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än markspår för att uppnå 
likvärdig säkerhetsnivå, främst på grund av de begränsade utrymnings-
möjligheterna. En grundläggande strategi för tunnelsäkerhet är att om ett tåg i 
tunnel drabbas av brand eller annan olycka ska tåget köra vidare ut ur tunneln 
och stanna i det fria för att utrymmas där. Eftersom höghastighetståg är 
utformade för att klara 20 km tunnlar med brand ombord förutsätts att ingen 
utrymning är nödvändig och därför behöver parallella servicetunnlar enbart i 
undantagsfall byggas. Eftersom inget gods transporteras på höghastighetsbanan 
behövs inga parallella räddningstunnlar byggas. Räddningstjänsten använder 
också normalt räddningstunneln vid utryckning vilket kommer att ske i 
Uddevalla tunneln som har en station i tunneln. 
Ett ballastspår på konventionella järnvägar och höghastighetsjärnvägar medför 
en urspårningsrisk på grund av förändringar i spårläget och solkurvor. Detta 
kan inte uppstå på slab-track, ballastfritt spår eftersom betongplattan ligger fast 
förankrad i broelementet och håller fast spåret. Det ger även en oslagbar 
säkerhet och komfort. 
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4. Järnvägskorridor Kungälv kommun 
Järnvägskorridoren genom Kungälv kommun startar i söder från km 20+100 
(19+000) vid bron över Nordre älv i söder till Kode vid km 33+700. Sträckan är 
13 600 km lång och motsvarar 4,8 % av den totala sträckan mellan Oslo och 
Göteborg. 
 

 

Figur 20. Kungälv kommun km 20+200 till km 33+700. 

Sträckan består av två tunnlar med en totallängd på 1 900 meter. Totalt ligger    
3 800 meter på mark eller i skärning och resterande längd 7 900 meter är 
brobana. Kostnaden för hela sträckan beräknas till 5,0 miljarder kronor och är 
13 600 meter, 367 647 kr per banmeter. 
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Figur 21. Kungälv kommun känsliga naturområden km 20+200 till km 33+700. 

 
Höghastighetsbanan går utmed E6 genom hela kommunen totalt 13,6 kilometer, 
därmed berör inga känsliga naturområden enligt Naturvårdsverkets kartor. 
 

 

Figur 22. Kungälv kommun km 20+200 till km 24+000. 

Från kommungränsen mot Göteborg är det stadsbebyggelse hela vägen genom 
Kungälv. 
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Figur 23. Uddevalla kommun km 24+000 till km 28+500. 

Höghastighetsbanan går utmed E6 över jordbruksmark och in i Grokareby 
tunneln 400 meter och Ingetorpstunneln 1500 meter under skogsmarken. 
Tunnlarna behövs för att få en rakare spårgeometri så att restiden mellan Oslo 
och Göteborg uppnår 1 timme. 
 

 

Figur 24. Kungälv kommun km 28+500 till km 32+000. 

Efter passagen av Ingetorpstunneln 1500 meter så följer höghastighetsbanan E6 
öster om Kode samhälle. En liten del av sträckan korsar jordbruksmark. 
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Figur 25. Kungälv kommun km 32+000 till km 33+700. 

Höghastighetsbanan följer E6 utmed hela sträckan fram till kommungränsen 
mot Stenungsund. Höghastighetsbanan genom Kungälv kommun har följande 
sammansättning: 
 

Objekt Kungälv kommun Markbehov 

Banvall 900 22 500 

Skärning 2900 43 500 

Tunnel 1900 0 

Bro 7900 2 873 

Högbro 0 0 

Summa 13600 68 873 

Tabell 2. Sammanställning hela sträckan genom Kungälv kommun. 

 
Banvallen är markförlagd och är 900 meter vilket ger ett markbehov på 22 500 
kvadratmeter därutöver tillkommer skärningar 2900 meter med markbehovet 
43 500 kvadratmeter. Brolängden är 7 900 meter med markbehovet 2 873 
kvadratmeter. Tunnellängden 1 900 meter erfordrar ingen mark. Totalt ger det 
ett uppskattat markbehov på 68 873 kvadratmeter eller 5,1 kvadratmeter per 
meter vilket kan jämföras med en konventionell banas markbehov av 340 000 
kvadratmeter eller 25 kvadratmeter per meter. 
Byggkostnaden för sträckan uppskattas till 5,0 miljarder kronor 367 647 kronor 
per banmeter. 
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Figur 26. Kungälv kommun 13 600 meter höghastighetsjärnväg 5,0 mdr. 
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5. Miljöpåverkan järnvägskorridor 
Kungälv kommun har undersökt hur järnvägskorridoren påverkar kommunen 
med avseende på miljöbalken som återfinns i bilaga A och checklistan för 
miljöpåverkan i bilaga B samt Lag om byggande av järnväg i bilaga C. 
Inga nationella naturintressen påverkas eftersom höghastighetsbanan följer E6 i 
hela dess längd genom Kungälv kommun. Höghastighetsbanan går enbart i 
undantagsfall i obruten mark på grund av att spårgeometrin kräver det för att 
restiden mellan Oslo och Göteborg ska vara 1 timme. 
Nedanstående lista visar kilometerangivelse för objekt som påverkas. Eftersom 
större delen av höghastighetsbanan går på bro så är det mycket lite 
jordbruksmark som påverkas och något med skogsmark på grund av 
trädsäkringszonen som begränsar vegetationen något men hindrar den inte helt. 
Två tunnlar med en sammanlagd längd på 1,9 km byggs på grund av att 
spårgeometrin inte kan följa E6 fullt ut. 
 

 

Tabell 3. Checklista Uddevalla kommun av naturobjekt. 
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Figur 27. Miljöpåverkan av höghastighetsbanan genom Kungälv. 

Skagerrakbanan ligger utmed befintlig infrastruktur motorväg E6 13,6 kilometer 
utmed hela längden genom Kungälv kommun. Inga naturreservat, natura 2000, 
habitatnätverk eller vattenskyddsområde påverkas av höghastighetsbanan. 
Totalt påverkas 6,3 km skogsbruksmark påverkas och 1,6 km jordbruksmark. 

För skogsmark kommer en 15 meter bred korridor att avverka skog motsvarande 
94 500 kvadratmeter och för jordbruksmark kommer enbart området i närheten 
av bropelarna att hindra jordbruket vilket motsvarar 582 kvadratmeter 
jordbruksmark kommer att användas för bropelare. 

Totalt berörs 25 fastigheter som måste rivas och lösas in och ytterligare 4 
fastigheter som bedöms ligga så nära att ingen vill bo i fastigheterna. Ytterligare 
45 fastigheter beräknas kräva bulleråtgärder. Totalkostnaden bedöms till 74,5 
miljoner kronor, 5 478 kronor per banmeter. 

Totalt finns det 35 korsande intressen utmed sträckan 13,6 km vilket innebär en 
korsning var 388 meter varav 24 stycken är vägkorsningar och 11 stycken 
vattendrag. 

Om höghastighetsbanan hade varit markförlagd skulle 45 fastigheter rivas och 
ytterligare 10 fastigheter som ligger för nära rivas, total 55 fastigheter. 
Ytterligare 60 fastigheter beräknas kräva bulleråtgärder samt att 20 km väg 
måste läggas om och 35 broar byggas. Totalkostnaden för markbanan blir 713 
miljoner kronor och för brobanan 74,5 mkr en besparing på 638,5 miljoner 
kronor vilket motsvarar en meterkostnad på 46 948 kronor per banmeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Transportkorridor Skagerrak - KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak : Lokalisering järnvägskorridor Kungälv kommun

28 
 

 
 
 
 

  

6. Kungälv station 
Kungälv kommun förordar ett central stationsläge i anslutning till motorväg E6 
genom Kungälv. Inom influensområdet ökar den ekonomiska aktiviteten och 
bostadspriserna ökar på bekostnad att de bromsar in i storstäderna Göteborg 
och Oslo. 

Att promenera 1 000 meter tar 12 minuter och att cykla 3 minuter. Med el-cykel 
är det effektivt att nå stationen från längre avstånd än 1 500 meter. Utöver det 
lokala transportbehovet i Kungälv är det nödvändigt att koppla upp 
höghastighetsstationen med bra kollektivtrafik utöver god tillgänglighet för bilar 
som fångar upp omlandet runt Kungälv. Det är viktigt att landsbygden gynnas 
av snabba transporter in till Göteborg och Oslo där första och sista milen sker 
med bil eller kollektivtrafik. 

En utmaning med centrala stationslägen är att stadsplaneringen är svår och att 
man måste vara noga att undvika inlåsningseffekter. Att utnyttja död mark vid 
E6 för en broförlagd höghastighetsstation uppfyller kraven av bättre 
markanvändning och möjlighet att knyta ihop Kungälv bättre. 

Restiderna kommer kraftigt att minska när höghastighetstågen kommer att 
trafikera Skagerrakbanan genom Kungälv år 2028. Det innebär att det uppstår 
stora restidsvinster för resenärer och företag som använder järnvägen i 
jämförelse med Bohusbanan och E6. Inga planer finns idag på Trafikverket att 
förkorta restiden på Bohusbanan. 

Idag reser varje svensk medborgare ungefär 24 gånger per år med tåg. Med en 
befolkning i Kungälv kommun på 45 086 invånare genomförs det statistiskt 
1 082 064 resor per år till och från Kungälv. 

Restidsvärdet för varje person värderas till 267 kronor per timme eller 4,50 
kronor per minut enligt UIC. Vid en förenklad beräkning antas alla på- och 
avstigande resenärer åka till Göteborg med dagens restider enligt nedanstående 
tabell. Restidsvärdet för Kungälv station beräknas till 89,0 mkr per år. 

Sträcka Restid - värde Resande Restidsvärde 
2018 Kungälv - Göteborg 0:20 – 89,00 kr/resa 1 000 000 89,0 mkr 
2028 Kungälv - Göteborg 0:10 – 44,50 kr/resa 1 000 000 44,5 mkr 
Restidsbesparing, samhällsnytta 0:10 – 44,50 kr/resa 1 000 000 44,5 mkr 

Tabell 4: Restidsvärdet till och från Kungälv med förenklad beräkning och antagande. 

Med Skagerrakbanan och en station i Kungälv kommer resandet att fördubblas 
till 2 miljoner resor 2028 eftersom fler ställer bilen och överger bussen till 
Göteborg. Varje år kommer höghastighetsbanan att generera en besparing i 
restider värderad till 44,5 miljoner kronor per år och vid en fördubbling av 
resandet till 2 miljoner resor per år fördubblas också restidsvinsten eftersom 
buss och bil är långsammare än höghastighetståget. Redan efter 10 år är 
restidsvinsten 4,4 miljarder kronor vid 2 miljoner resor per år med 
Skagerrakbanan. 



7 Transportkorridor Skagerrak - KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak : Lokalisering järnvägskorridor Kungälv kommun

29 
 

 
 
 
 

  

Befintliga Bohusbanan har cirka 110 000 resenärer i månaden enligt Västtrafik 
och därför uppskattas antalet resenärer i Kungälv till 1 000 000 resenärer per år 
för alla trafikslagen. Tabellen nedan anger dagens restider från Kungälv och de 
framtida restidsförbättringar som förväntas uppnås med Skagerrakbanan år 
2028. 

Station  Skagerrakbanan Idag Restidsförbättring 
Gardemoen NO 1:20 4:12 2:42 
Oslo S NO 1:00 3:42 2:42 
Ski NO 1:10 3:32 2:22 
Askim NO 1:10 4:17 3:07 
Moss NO 1:20 3:12 1:52 
Rygge NO 1:20 3:02 1:42 
Råde NO 1:12 2:54 1:42 
Fredrikstad NO 1:10 2:42 1:32 
Sarpsborg NO 1:00 2:28 1:28 
Halden NO 1:00 2:08 1:08 
Strömstad H SE 0:50 2:42 1:52 
Strömstad (Skee) SE 0:58 2:34 1:36 
Överby SE 0:50 2:24 1:34 
Tanum SE 0:40 2:11 1:31 
Rabbalshede SE 0:53 1:59 1:06 
Hällevadsholm SE 0:58 1:54 0:56 
Dingle SE 1:02 1:47 0:45 
Lysekil SE 1:00 2:00 1:00 
Munkedal SE 0:42 1:38 0:56 
Uddevalla SE 0:28 1:13 0:45 
Uddevalla östra SE 0:32 1:10 0:38 
Ljungskile SE 0:36 0:57 0:21 
Svenshögen SE 0:29 0:50 0:21 
Stenungsund SE 0:20 0:41 0:21 
Stora Höga SE 0:32 0:34 0:02 
Kode SE 0:28 0:28 0:00 
Ytterby SE - 0:20 0:00 
Kungälv SE 0:10 - 0:20 
Göteborg SE 0:00 0:00 0:00 
Landvetter SE 0:10 0:30 0:20 
Stockholm SE 2:00 3:10 1:10 
Köpenhamn DK 2:00 4:05 2:05 
Hamburg DE 4:00 9:05 5:05 

Tabell 5. Restider idag och 2028 med höghastighetståg från Göteborg. 

Mycket stora restidsförkorningar uppnås från Uddevalla till Gardemoen, Oslo, 
Ski, Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Strömstad. Bra restids-
förkortningar från Kungälv norr ut hela vägen till Oslo. 

En station i Kungälv genererar restidsvinster på 44,5 miljoner kronor per år 
enbart på resor till Göteborg med dagens antal resenärer. Det är svårt att 
uppskatta rese volymerna från Kungälv till Oslo som skapas av höghastighets-
tåget. Men ett förenklat antagande är att det troligtvis ligger i samma 
storleksordning som till Göteborg i framtiden. Det är alltså möjligt att 
Kungälvbor gör 4 miljoner resor per år 2028 varav 2 miljoner resor per år till 
Göteborg och 2 miljoner resor per år till Oslo om arbetspendling uppstår. 
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Därutöver tillkommer stora volymer av resenärer med direkttågen mellan Oslo 
och Göteborg som inte stannar i Uddevalla.  

I Bohuslän finns följande större orter; Uddevalla, Stenungsund och Kungälv där 
45 % av befolkningen bor. Totalt finns det 233 196 invånare i Bohuslän 2018. 
Angränsande viktiga orter till Bohuslän är Trollhättan och Vänersborg som 
ligger nära Uddevalla även kallat Trestad med 154 398 invånare samt även i 
söder Göteborg med 571 868 invånare som också är en angränsande ort till 
Bohuslän.  
På Norska sidan är det orterna Fredrikstad, Sarpsborg och Halden som 
angränsar till Bohuslän och där bor det 167 767 invånare. Skagerrakbanans 
influensområde med angränsande städer är 1 127 229 invånare i paritet med 
Stockholm och Skåne. 
Skagerrakbanan blir alltså en mycket lönsam järnvägsanläggning med stort 
resandeunderlag. Nedanstående figur visar en principskiss för trafikeringen 
mellan Oslo och Göteborg. 

 

Figur 28. Principskiss för trafikering mellan Oslo och Göteborg. Blå Skagerrakbanan, 
höghastighetsbana och gul intercity och Bohusbanan. 

 
Från Oslo går det regionaltåg till Strömstad på Inter City projektets banor i 
Östfold via Ski, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg och Halden. Från Strömstad går 
det regionaltåg på befintliga Bohusbanan ner till Göteborg. Höghastighetstågen 
går via Ski, Sarpsborg, Halden, Strömstad, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv 
och till Göteborg med en restid på 1:49 timmar eller som direkttåg Oslo till 
Göteborg med en restid på 1:00 timme. Regionaltåg kan köra på olika sätt i 
kombination med höghastighetsbanan och på så sätt reducera restiderna för alla 
de mindre orterna i Bohuslän och Östfold betydligt. Nedan följer några 
trafikeringsexempel: 
 

1. Göteborg, Ytterby, Stora Höga, Stenungsund, Uddevalla 
2. Göteborg, Kungälv, Stenungsund, Svenshögen, Ljungskile, Uddevalla 
3. Göteborg, Uddevalla, Munkedal, Dingle, Hällevadsholm, Rabbalshede, 

Tanum, Överby, Skee, Strömstad, Strömstad Hamn 
4. Oslo, Ski, Sarpsborg, Halden, Strömstad, Strömstad Hamn 
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5. Oslo, Ski, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Strömstad, Strömstad Hamn 
6. Oslo, Ski, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Ed, Öxnered, 

Uddevalla/Trollhättan, Göteborg 
7. Trollhättan/Vänersborg, Öxnered, Uddevalla, Göteborg 

 
Med Skagerrakbanan mellan Oslo och Göteborg skapas flera nya arbets-
marknadsregioner såsom Oslo – Sarpsborg/Halden, Oslo – Uddevalla/ 
Trollhättan/Vänersborg, Oslo – Göteborg och förbättra arbetsmarknads-
regionen Uddevalla/ Trollhättan – Göteborg som alla nås inom en restid på en 
timme. 
 

 

Figur 29. Restider med höghastighetståg på Skagerrakbanan år 2028. 

 
Skagerrakbanan ger full arbetsmarknadsnytta och ekonomisk tillväxt inom hela 
området mellan Oslo och Göteborg som består av 2,3 miljoner invånare 2040. 

 

Figur 30. Restiderna avgör om det uppstår eller inte uppstår regionförstoring och 
ekonomisk tillväxt. Bubblornas storlek representerar ortens befolkning. 
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Restiderna 2019 de blå cirklarna i figuren ovan visar att tidsavståndet är för 
långt mellan Oslo – Fredrikstad/Sarpsborg/Halden och mellan 
Fredrikstad/Sarpsborg/Halden – Uddevalla och Göteborg samt även mellan 
Uddevalla och Göteborg för ekonomisk tillväxt och regionförstoring. 
Bohusläns förslag med en ny höghastighetsbana de gröna cirklarna i figuren 
ovan bidrar till att hela sträckan Oslo – Göteborg blir en enda storregion med 
kraftfull ekonomisk tillväxt vilket kan förverkligas redan 2028. 
De orange cirklarna visar de planer som Trafikverket och BaneNor planerar för 
med färdigställande bortom 2035 som ger regional tillväxt i Östfold men inte i 
Bohuslän. Tidigare löften av Trafikverket har ändrats så att ingenting händer i 
Bohuslän på grund av storstadsprojekt. 
Antalet tillkommande bilister från omlandet kan bli betydligt större än idag 
beroende på de stora restidsförkortningarna som höghastighetståget medför. 
Därför bör goda parkeringsmöjligheter till stationen och staden finnas så att 
även handeln kan utvecklas tillsammans med det framtida stationsområdet. 
 
Den ekonomiska restidsvinsten för en station i Uddevalla uppskattas till minst 0,1 mdr 
per år 2028 och efter 10 år motsvarar det 1 mdr kronor. Det uppskattas att 2 000 000 
resenärer kommer att använda stationen mot 1 000 000 resenärer 2018. 

En stads utveckling beror på hur tillgänglig staden är för olika transportsystem 
eftersom det främjar handel och arbetsliv. Det förutsätter också att människor 
har god tillgänglighet till infrastruktur så att förflyttningar mellan arbete, skola 
och bostad sker så snabbt och effektivt som möjligt. Turistnäringen är helt 
beroende av transporter och är de opålitliga eller långsamma minskar intresset 
att besöka resmålet. Det samma gäller för gods som transporteras men är inte 
lika tidskritiskt som persontransporter. 

Stationslösningen för Kungälv Centrum är en broförlagd station med fyra spår 
över E6 motorväg. 
 

 

Figur 31. Centralt stationsläge i Kungälv över E6 motorväg. 
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Bilaga A: Miljöbalken 
Bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde 
och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. Miljöbalken skall tillämpas så att: 
 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 
tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

För att kunna använda naturresurser på ett miljövänligt sätt måste användaren 
kunna visa att det sker på ett förnuftigt sätt. Därefter sker en tillståndsprövning 
av länsstyrelsen om projektets miljöpåverkan. 
Försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Hushållning av råvaror och energi är viktig och att minska avfallet. I första hand 
ska förnybara energikällor användas. 
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 
ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
Det finns särskilda markanvändningsintressen som man måste ta hänsyn till 
vilka är följande: 

1. Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är 
påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets 
karaktär. 

2. Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada naturmiljön. 

3. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruks-
mark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 
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4. Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller 
yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. 

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas 
mot åtgärder som avses i första stycket. 

5. Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

6. Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller 
material skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra utvinningen av dessa. 

Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av 
riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

7. Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningarna. 

8. Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka 
totalförsvarets intressen. Dessa intressen har företräde före andra 
intressen. 

Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets 
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Inom kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till 
Lysekil skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploaterings-
företag eller andra ingrepp i miljön. 
Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot Norge till 
Brofjorden får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1–11 inte komma 
till stånd. Där avses kärnkraftverk och kärnbränsle, järn-, stål- och andra 
metallverk samt ferrolegeringsverk, massafabriker och pappersbruk, fabriker för 
raffinering av råolja eller för tung petrokemisk produktion, fabriker för 
framställning av baskemikalier eller gödselmedel, cementfabriker, 
förbränningsanläggningar som har en tillförd effekt om minst 200 megawatt, 
anläggningar för vindkraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som 
regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 §, anläggningar för lagring av 
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minst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas, anläggningar för behandling av 
farligt avfall där huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat kommer från 
andra inrättningar och där mer än 10 000 ton farligt avfall årligen förbränns 
eller på annat sätt återvinns eller bortskaffas, anläggningar för att utvinna 
ämnen eller material inom de områden som anges i 4 kap. 5 §, byggande av 
plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av olja eller gas inom 
havsområden samt annan än helt tillfällig ankring eller förtöjning av sådana 
plattformar för reparation, ombyggnad eller av någon annan anledning. 
 
Miljöbedömningar 
Det finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av 
miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program (strategiska 
miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder (specifika 
miljöbedömningar. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter 
i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är 
positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller 
inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på 

• befolkning och människors hälsa, 

• djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk 
mångfald i övrigt, 

• mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 

• hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 

• annan hushållning med material, råvaror och energi, eller  

• andra delar av miljön. 
Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av planer och program ska 
eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett 
program som krävs i lag eller annan författning ska undersöka om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, om frågan om betydande miljöpåverkan inte är 
avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller planen, 
programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. 
Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen identifierar 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 
samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar 
kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller 
kommunen inte redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk 
miljöbedömning ska göras. 
Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen 
samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning, ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, och ta 
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hänsyn till miljökonsekvens-beskrivningen och inkomna synpunkter innan 
planen eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla: 

1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess 
huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och 
program, 

2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd, 

uppgifter om 
a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller 
programmet inte genomförs, 
b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt, 
c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, 
särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett 
annat område av särskild betydelse för miljön, och 
d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn, 

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande 
miljöeffekter som genomförandet av planen eller programmet kan antas 
medföra, 

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, 
motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter, 

6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som 
ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i 
samband med att uppgifterna sammanställdes, 

7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och 
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför, och 

8. en icke-teknisk sammanfattning av 1–7. 
Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig 
med hänsyn till 

• bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

• planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 

• var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig, 

• att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra 
planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller 
åtgärder, och 

• allmänhetens intresse. 
 
Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärden tar fram ett samrådsunderlag, och samråder i frågan om 
betydande miljöpåverkan och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och utformning (undersökningssamråd) med länsstyrelsen, 
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tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av 
verksamheten eller åtgärden. 
Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det 
avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning. 
Länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
I 47 § finns en bestämmelse om att en liten miljökonsekvensbeskrivning ska tas 
fram om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas. 
Om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas, ska 
den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden i en liten 
miljökonsekvensbeskrivning lämna de upplysningar som behövs för en 
bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan 
förväntas ge. Beskrivningen ska innehålla den samrådsredogörelse som har 
tagits fram enligt 25 § 2. 
Länsstyrelsen ska under avgränsningssamrådet verka för att innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och detaljeringsgrad som 
behövs för tillståndsprövningen. 
Om den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden begär det, ska 
länsstyrelsen redovisa sin bedömning i frågan. Länsstyrelsens redovisning är 
inte bindande. 
Miljökonsekvensbeskrivningen i den specifika miljöbedömningen ska innehålla 

1. uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, 
omfattning och andra egenskaper som kan ha betydelse för 
miljöbedömningen, 

2. uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden, 
3. uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas 

eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om 
verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas, 

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av 
yttre händelser, 

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, 
motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna, 

6. uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten 
eller åtgärden bidrar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs, 
om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning, 

7. en icke-teknisk sammanfattning av 1–6, och 
8. en redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i 

samråden. 
Skydd av områden enligt miljöbalken är: 

• Nationalpark 
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• Naturreservat 

• Kulturreservat 

• Naturminne 

• Biotopskyddsområde 

• Djur och växtskyddsområde 

• Strandskyddsområde 

• Miljöskyddsområde 

• Vattenskyddsområde 

• Marinvetenskaplig forskning 

• Interimistiska förbud 
 
Med miljöfarlig verksamhet avses: 

• utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader 
eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, 

• användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat 
utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, 
vattenområden eller grundvatten, eller 

• användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan 
medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, 
joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

En höghastighetsjärnväg är alltså inte miljöfarlig verksamhet. 
Med föroreningsskada avses i detta kapitel en miljöskada som genom förorening 
av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
En höghastighetsjärnväg medför inga föroreningsrisker som kan leda till 
miljöskada eftersom gods inte transporteras på höghastighetsbanan. 
Tillstånd ska lämnas till följande vattenverksamheter, om inte något annat följer 
av 2 kap. 9 §: 

• vattenverksamhet som vid prövning av annan verksamhet enligt 17 kap. 1 
eller 3 § har angetts som ett villkor för verksamhetens utövande, 

• anläggande av broar och annan vattenverksamhet för väg, järnväg, 
tunnelbana eller spårväg vars anläggande har prövats i särskild ordning, 

• anläggande av rörledningar i vatten som koncession har meddelats för 
enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar, och 

• anläggande av naturgasledningar i vatten som koncession har meddelats 
för enligt naturgaslagen (2005:403). 

Höghastighetsbanan behöver tillstånd för broar över vatten. 
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Bilaga B: Checklista Miljöpåverkan 
Varje kommun utmed Skagerrakbanan har allokerat en järnvägskorridor där 
kommunen önskar att höghastighetsjärnvägen förläggs. Kommunerna har också 
ansvaret för var man önskar stationen och dess utformning. 
Med en checklista kontrolleras hela korridoren och kommunen anger med 
kilometertal var det finns en påverkan av miljön med avseende på kraven i 
miljöbalken och för miljöbedömningen.  
 



7 Transportkorridor Skagerrak - KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak : Lokalisering järnvägskorridor Kungälv kommun

40 
 

 
 
 
 

  

 

Tabell 1. Checklista för miljöpåverkan. 

Checklista för miljöbedömning Skagerrakbanan

Topografi Höghastighetsbanans påverkan av landskapet, känslighet
Jordarter lera, silt, myr, torv är olämplig mark för järnväg

Morän, sand, grus är bra för järnväg
Berggrund Sprickigt berg olämpligt
Landskap Öppenmark, skog, tätort

Viktiga kännetecken som ska undvikas
Årsmedeltemperatur 11 grader sommar och -6 garder vinter
Årsmedelnederbörd 110 mm normalt i oktober
Vegetationslängd Mars - November
Snöperiod och mängd 60 dagar cirka 25 mm
Grundvatten Grundvattentillgång i jordlagren liter per sekund
Hydrologi i ytvattnet Vattenyta
Jordbruksmark Påverkan av lantbruket, sammanhållen jordbruksmark
Betesmark Påverkan av betesmark
Vilt Påverkan av vilt, viltrörelser älg, rådjur
Barrskog Påverkan av skogsbruk

Upprätthålla ekologiska funktioner
Habitatnätverk Livsmiljöer för fågel, Art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet
Ädellövskog Vedlevande ädellövsarter
Hasselmus Påverkan av sädellövskog
Ängs- och hagmarker Påverkan insekter
Våtmarker Påverkan djurliv
Buller Bullerkönsliga naturmiljöer, påverkan djurliv

Bullerpåverkan tätort
Ostörda områden Områden med begränsat trafikbuler
Sten och brånsålderslämningar Rösen, stenkammargravar, hällristningar, skärvstenshögar, boplatser
Fornbygder Hög, runsten
Gravfält iu
Agrala lämningar Värdefull agregala miljöer

Agregala miljöer av riksintresse
Fornlämningar Vårdande och besöksvärda fornlämningar

Riksintressanta kulturmiljöer med fornlämningsprägel
Slott och Herrgård Slott, herrgård, skyddsvärda ekar
Tidig industri Hyttor och bläsbruk, skogsbruk och kolonianläggningar
Gamla landsvägar Medeltida städer, stormaktstidens städer, milstolar, landsvägar
Järnvägens utbredning Befintliga banor
Befolkningstäthet Påverkan av höghastighetsjärnväg
Sysselsättning Arbetsplatser
Pendling Arbetspendling
Natura 2000 områden Påverkan av järnväg
Naturreservat Påverkan av järnväg
Kommunala naturreservat Påverkan av järnväg
Tillträdesförbud Påverkan av järnväg
Nationalpark Påverkan av järnväg
Naturvårdsområde Påvekan av järnväg
Djur och växtskyddsområde Påverkan av järnväg
Kulturreservat Påverkan av järnväg
Vattenskyddsområden Påverkan av järnväg
Skogligt biotopsskyddsområde Påverkan av järnväg
Biotopsskyddsområde Påverkan av järnväg
Naturminne yta eller punkt Påverkan av järnväg
Interimistiskt frbud Påverkan av järnväg
Landskapsskyddsområde Påverkan av järnväg
Golfbanor Påverkan av järnväg
Riksintressen kultur Påverkan av järnväg
Riksintresse naturvård Påverkan av järnväg
Riksintresse friluftsliv Påverkan järnväg
Offentliga byggnader Hembygdsgårdar, grundskolor, gymnasieskolor, kyrkor, byggnadsminne
Tätorter
Riskobjekt Sevesoverksamhet hög, sevesoverksamhet medel, annan farlig verksamhet
Totalförsvarets intressen Påverkan av järnväg
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Fokusområden är avsedd att användas för miljöbedömningen det vill säga hur 
stor påverkan på miljön som byggnationen påverkar. 

 

Tabell 2. Fokusområden för miljöbedömning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusområden
Landskap Landkapets form och upplevelse

Kulturmiljö
Naturmiljö

Hälsa och säkerhet Människors hälsa
Befolkning sammanhållen bygd
Befolkning rekreation och friluftsliv
Förorenad mark
Olycksrisk

Resurser tillgänglig för människan Vatten
Materiella tillgångar ämnen och material
Matriella tillgångar areella näringar
Matriella tillgångar ändliga resurser och avfall

Klimat Klimatfaktorer
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Bilaga C: Lag om byggande av järnväg 
Lag om byggande av järnväg 1995:1645. Byggande av järnväg avses en ny 
järnväg eller ombyggnad av järnväg. En åtgärd på en befintlig järnväg ska inte 
anses vara byggande av järnväg om; 
   1. åtgärden medför endast marginell ytterligare påverkan på omgivningen, och 
   2. berörda fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt skriftligen medgett 
att mark eller annat utrymme får tas i anspråk. Lag (2012:440). 
Vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden om byggande av 
järnväg ska 2-4 kap. och 5 kap. 3-5 §§ miljöbalken tillämpas. 
Prövningsmyndigheten ska tillämpa det som sägs om mark- och 
miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljöbalken. Vid planläggning, 
byggande och underhåll av järnväg ska hänsyn tas till både enskilda intressen 
och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. En 
estetisk utformning ska eftersträvas. Lag (2018:1417). 
När en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet 
med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. 
Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. 
Inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser får en 
järnväg inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. 
I denna lag förstås med särskild rätt till fastighet nyttjanderätt, servitut och rätt 
till elektrisk kraft samt liknande rätt. 
När den verksamhet som har bedrivits på järnväg upphör är verksamhets-
utövaren skyldig att ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder för 
återställning av berörda områden i den omfattning det behövs för att förebygga 
störningar eller olägenheter i framtiden. Lag (1998:850). 
 Den som avser att bygga en järnväg ska upprätta en järnvägsplan. 
En järnvägsplan behöver dock inte upprättas för industrispår eller hamnspår 
som ska anläggas uteslutande på egen fastighet. 
En järnvägsplan får upprättas för att stänga av en plankorsning, även om 
åtgärden inte är byggande av järnväg. 
Den som avser att bygga en järnväg ska under arbetet med att upprätta en 
järnvägsplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda 
som särskilt berörs. Om järnvägsplanen har betydelse för kollektivtrafiken, ska 
samråd även ske med berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter. Samrådet 
ska avse järnvägens lokalisering, utformning och miljöpåverkan. 
Om järnvägen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
   1. samråd också ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmänhet 
och de organisationer som kan antas bli berörda, och 
   2. samrådet även avse innehåll i och utformning av sådan 
miljökonsekvensbeskrivning som ska finnas tillsammans med järnvägsplanen. 
Länsstyrelsen ska verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den 
omfattning och detaljeringsgrad som behövs för prövningen av järnvägsplanen. 
Om den som avser att bygga en järnväg begär det, ska länsstyrelsen redovisa sin 
bedömning i frågan. Länsstyrelsens redovisning är inte bindande. 
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Under samrådet får berörd kommun medge att undantag görs från krav på 
bygglov för upplag, materialgårdar, murar, plank och transformatorstationer. 
Lag (2017:963). 
Samrådet ska inledas så tidigt som möjligt och anpassas efter behovet i det 
enskilda fallet. 
Den som avser att bygga järnvägen ska ta fram underlag för samrådet och göra 
det tillgängligt samt ge de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet 
att yttra sig. Lag (2012:440). 
Länsstyrelsen ska under samrådet pröva om projektet kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
Prövningen ska göras av den länsstyrelse inom vars område projektet 
huvudsakligen ska utföras efter samråd med övriga berörda länsstyrelser. 
Länsstyrelsen får inte besluta i ärendet innan den som avser att bygga järnvägen 
har gett de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig 
enligt 3 § andra stycket. 
 Samrådsförfarandet får förenklas om 
   1. järnvägsplanen enbart gäller ändring av planen för ett järnvägsbygge som 
ännu inte är färdigställt, och 
   2. ändringen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Ägare till fastigheter som helt eller delvis kan komma att tas i anspråk ska dock 
alltid ges tillfälle att yttra sig. Detsamma gäller berörda innehavare av särskild 
rätt till sådana fastigheter. Lag (2012:440). 
 Samråd om en järnvägs lokalisering och utformning i detalj behöver inte ske om 
   1. järnvägsplanen enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska prövas 
genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), 
   2. utredningen i detaljplaneärendet är tillräcklig och aktuell för 
järnvägsplanen, och 
   3. samråd i detaljplaneärendet sker eller har skett med alla dem som ska 
omfattas av samråd enligt 2 § första och andra styckena. 
Om samrådet i detaljplaneärendet är avslutat och samråd inte har skett med alla 
enligt första stycket 3, är det tillräckligt att samråd sker med dem som inte har 
omfattats av samrådet. 
Lag (2012:440). 
Om ett projekt kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land 
ska 6 kap. 33 § miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
den bestämmelsen tillämpas. Lag (2017:963). 
Om ett projekt ska tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska den som 
avser att bygga järnvägen överlämna ärendet till regeringen med eget yttrande. 
Ärendet ska överlämnas när den som avser att bygga järnvägen har tagit 
ställning till vilka alternativ som är rimliga och rangordnat dessa. 
Ärendet ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och det övriga underlag 
som behövs för tillåtlighetsprövningen. När underlaget tas fram ska förfarandet 
för järnvägsplan i 2-4, 7 och 12 §§ tillämpas. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen ska uppfylla kraven i 6 kap. 35 och 37 §§ 
miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa 
bestämmelser och godkännas av berörda länsstyrelser innan ärendet kungörs. 
Lag (2017:963). 
Järnvägsplanen ska innehålla en karta över det område som planen omfattar. 
Kartan ska visa järnvägens sträckning och huvudsakliga utformning samt den 
mark eller det utrymme och de särskilda rättigheter som behöver tas i anspråk 
för järnvägen och för att bygga järnvägen. 
Planen ska också innehålla uppgifter om 
   1. skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas för att förebygga 
störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen, 
   2. verksamheter eller åtgärder som enligt bestämmelser i miljöbalken ska 
undantas från förbud eller skyldigheter enligt balken, och 
   3. åtgärder som undantas från krav på bygglov för upplag, materialgårdar, 
murar, plank och transformatorstationer med stöd av ett medgivande från 
berörd kommun. 
Tillsammans med planen ska följande underlag finnas: 
   1. en redovisning av motiven till valet av lokalisering och utformning av 
järnvägen, 
   2. en sammanställning av de synpunkter som kommit fram under samrådet 
och uppgift om hur synpunkterna har beaktats (samrådsredogörelse), 
   3. en miljökonsekvensbeskrivning eller, om ett järnvägsprojekt inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, uppgifter om verksamhetens förutsebara 
påverkan på människors hälsa och på miljön, och 
   4. de övriga uppgifter som behövs för att genomföra projektet. 
Lag (2012:440). 
 En miljökonsekvensbeskrivning ska uppfylla kraven i 6 kap. 35 och 37 §§ 
miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa 
bestämmelser. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas av berörda länsstyrelser innan 
den kungörs enligt 12 §. Lag (2017:963). 
Det behövs ingen miljökonsekvensbeskrivning som är särskilt upprättad för 
järnvägsplanen om 
   1. järnvägsplanen enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska prövas 
genom detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), och 
   2. miljökonsekvensbeskrivningen i detaljplaneärendet tas in i järnvägsärendet 
och är aktuell och tillräcklig för det ärendet. 
Lag (2012:440). 
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Skagerrakbanan
Kungälv kommun

Kungälv – (Stenungsund)
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Snabbare tåg genererar mer lönsamhet
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Hastighet:    400 km/h
Biljettpris:    400 öre/km
Tågkostnad: 400 kr/tkm

Hastighet:    250 km/h
Biljettpris:    250 öre/km
Tågkostnad: 250 kr/tkm

Hastighet:    250 km/h
Intäkter:       3,9 mdr/år
Tågkostnad: 1,4 mdr/år
Vinst: 2,5 mdr/år

Hastighet:    400 km/h
Intäkter:       6,0 mdr/år
Tågkostnad: 2,0 mdr/år
Vinst: 4,0 mdr/år
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Höghastighetsbanor är lönsamt

Antal resande/år Pris 2,00 kr/km Pris 3,00 kr/km Återbetalningstid

6 miljoner 3,12 mdr/år 4,68 mdr/år 32 eller 21 år

8 miljoner 4,16 mdr/år 6,24 mdr/år 24 eller 16 år

10 miljoner 5,20 mdr/år 7,80 mdr/år 19 eller 13 år

12 miljoner 6,24 mdr/år 9,36 mdr/år 16 eller 11 år

14 miljoner 7,28 mdr/år 10,92 mdr/år 14 eller 9 år

16 miljoner 8,32 mdr/år 12,48 mdr/år 12 eller 8 år

Desto fler som reser desto lönsammare är höghastighetsbanan
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Skagerrakbanan

Göteborg Kungälv Stenungsund Uddevalla Strömstad Halden Sarpsborg Askim Ski Oslo

CO2 reduktion
832 900 ton/år

Utan Skagerrakbanan

Med Skagerrakbanan

38 316

77 136
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1 986 891
1 872 577
1 663 223

2040
2030
2018

Befolkning

Skagerrakbanan 
+ 97 450 invånare

Sverige och Norge 2028

Tanum

Skagerrakbanan skapar
+ 34 487 jobb

CO2 utsläpp E6
223 662 ton/år

Håby
Munkedal



7 Transportkorridor Skagerrak - KS2020/0580-7 Transportkorridor Skagerrak : Skagerrakbanan

Effekt av Skagerrakbanan

100 mdr
Investering

Höghastighetsbana

88 mdr
Bostäder

Befolkningstillväxt
91 mdr

fler bostäder
Omlokaliseringseffekt
Pga höghastighetsbanan

47 362
18,7 mdr/år

Nya arbetstillfällen

Färre bil km
4 miljoner
5,6 mdr/år

Miljönytta 1 056 562 
ton/år

CO2 reduktion

Runda siffror: HSR-banan kostar 100 mdr, då byggs det bostäder för 200 mdr och 50 000 nya arbeten skapas
HSR-banan kostar 100 mdr, då skonas miljön för 5,6 mdr/år och renare resor görs för 2,4 mdr/år

På 12 år har HSR-banan sparat 100 mdr i uteblivna miljökostnader för samhället.
Utan gods på HSR-banan 4 dubblas CO2 utsläppen av lastbilarna till 2040

34 487
13,8 mdr/år

Pga höghastighetsbanan
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Kungälv Kommun

Göteborg Kungälv Stenungsund Uddevalla Tanum Strömstad Halden Sarpsborg Askim Ski Oslo

30181010 40 50 40 70 80 70 minuter

CO2 reduktion
42 000 ton/år

Utan Skagerrakbanan

Med Skagerrakbanan
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66 128
49 265
45 086

2040
2030
2018

Befolkning
Skagerrakbanan 
+ 15 000 invånare

Station

Skagerrakbanan skapar
+ 3 750 jobb

Kungälv kommun 2028

Kungälv kommun blir en del av transportkorridoren
Göteborg – Oslo med effektiv pendling.

CO2 utsläpp E6
9 798 ton/år

Håby
Munkedal

30
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Kungälv kommun
Rollsbo

Göteborg

Gammelstaden

Surte

Kungälv

Brunnsbo

Skogome

Säve

Ytterby

0:04

0:00

0:10

0:26
0:24

0:22

0:17

0:11

0:08 0:38

Älvängen

Nol

Nödinge

Bohus

0:13

0:16

0:19

0:23

0:110:130:160:200:23
0:41 Buss 240

0:14

Bohusbanan, Nordlänken 
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Järnvägskorridor Kungälv kommun 13 600 m

20 25 30 35 40

1500400

Brobana
7900

Markbana
3800 m

Tunnel
1900 m
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Järnvägskorridor Kungälv kommun 13 600 m

Brobana
7900

Markbana
3800 m

Tunnel
1900 m

Bohusbanan Motorväg E6

Kungälv

Jordbruksmark

Skogsbruksmark

Habitatnätverk

Fornlämning

Naturreservat/Natura 2000

Vattenskyddsområde

20 25 30 35 40

1500400
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Markbehov 9,6 fotbollsplan (68 873 kvm)
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Egendomspåverkan av Skagerrakbanan

Hindrande objekt Brobana Markbana

• Hus som är i vägen 25 fastigheter 45 fastigheter

• Hus i närheten som kan inlösas                   4 fastigheter 10 fastigheter

• Bulleråtgärder i fastigheter 45 fastigheter 60 fastigheter

• Plankorsningar med väg 24 stycken 24 stycken

• Plankorsningar med järnväg 0 stycken 0 stycken

• Korsning av vattendrag 11 stycken 11 stycken

• Vägomläggning 2 km 20 km

Totalt 35 korsande intressen på 13,6 km (var 389 meter)

Kostnad för inlösen av fastigheter brobana 70 mkr, buller 4,5 mkr

Kostnad för inlösen av fastigheter markbana 132 mkr, buller 6,0 mkr, väg 400 mkr samt 35 
broar byggas 175 mkr
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Korridorutrymme

Bergskärning Jordskärning Banvall Tunnel Bro
15 m 25 m 50 m 0 m 15 m

33 m
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Skärningar

15 meter25 meter

BergskärningJordskärning
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Tråg och betongtunnel

15 meter

Betongtråg

15 meter

Betongtunnel
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Tunnel
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Banvall Brobana

50 meter

Berg
Dy

Sandjord

7 meter

25 meter

Berg
Dy

Sandjord

En dold stor kostnad för markbanor är omläggning av vägnätet och att de broar som byggs kostar mer än broelement.
Prisskillnaden är 20 000 kr/banmeter expropriering och 48 000 kr/banmeter i tillkommande väg och bro kostnader för markbana. 
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Prefabricerade broelement
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Skagerrakbanan Oslo – Gothenburg 1 timme
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Materielbehov
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Material Arbete Transport Avverkning

Break-even
38,6 miljoner bilresor
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Break-even
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Cirka 1 år

Kan reduceras med 50%
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Markbana buller
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Elektromagnetiska fält
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Oslo Ski Sarpsborg

Uddevalla

Stenungsund Kungälv Göteborg
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Stations princip

Huvudspår

Plattform

Plattform

Sidospår 440 m

Sidospår 440 m

100 km/h

400 km/h

400 km/h

100 km/h

410 meter

410 meter

Askim 410 m
Sarpsborg 410 m
Halden 410 m
Strömstad 410 m
Uddevalla 410 m

Tanum 210 m
Munkedal 210 m
Stenungsund 210 m
Kungälv 210 m

Station
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Service
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Restider
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Kungälv – Kommungräns 13,6 km 5,0 mdr

Objekt Längd meter Kostnad mkr

Banvall 900 180

Skärning 2900 580

Tunnel 1900 1900

Bro 7900 2370

Högbro 0 0

Längd

Banvall Skärning Tunnel Bro Högbro
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Kungälv kommun Längd

Banvall Skärning Tunnel Bro Högbro
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BESLUTSMATERIAL (Reviderad 20200303)                                                                                             
 
 

Avsiktsförklaring –  Transportkorridor Skagerrak  
En ny skandinavisk ekonomisk tillväxtkorridor mellan Göteborg och Oslo 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen. 

  
Bakgrund 
Samverkansplattformen för Bohusbanan startade oktober 2018 utifrån det turistiska 
utvecklingsarbetet Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 
regionens och Trafikverkets planering är minst 20- 30 år bort och då med tänkt 
dubbelspår bara till Uddevalla.  
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg 
E6 och långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland, ca 2040. Hamnarnas roll 
utanför Göteborg är idag mycket begränsat definierade regionalt, trots en 
prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugo årsperiod. 
Samverkansplattformens organiserande utgår idag från Samverkan för Bohusbanan, 
vilket är nuvarande samverkansform 10 kommuner 5 näringslivsorganisationer. 
 

Behov förstärkt konsortiearbete 
Nuvarande samverkansplattform behöver övergå i ett mer strategiskt formulerat 
arbete. Konsortiet behöver idag också en tydligare och kraftfullare intentionsskrivning 
skild från det turistiska nätverket Enat Bohuslän. Konsortiet flyttar därmed fram sin 
ambition vilket innebär att man bidrar till regionens mål om hållbara transporter och 
blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen 
Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion.  
 

Syfte och Mål 
Transportkorridor Skagerrak utgår från ambitionen att bli en kraftfull katalysator för 
hållbar ekonomisk tillväxt mellan Oslo och Göteborg. Vår målbild utgår också från att 
en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, väg och järnväg 
tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i 
linje med Västra götalandsregions mål om hållbara transporter, där smartare 
lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik tillsammans bidrar 
till en utökad arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker 
också den helhet som krävs för slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s 
transportekosystem. 
 

Följande delmål sätts för utvecklingsarbetet: 
Förstärka utvecklingen av järnvägar, väg och hamnar mellan Göteborg och Oslo 
Snabba, miljövänliga och effektiva transportsystem  
En ny standard för gods och persontransporter som kan möta framtidens behov 

 

Handlingsplan 
Konsortiets arbete preciseras i tid till 31 december 2022 vilket ger utrymme att arbeta 
fram alternativa planer, om inte behovet av ökad infrastruktur i Bohuslän hörsammas. 
Konsortiets övergripande arbete kan även innefatta ett säkerställande av delaktighet i 
revideringar av den nationella infrastrukturplanen 2026. Nytt beslut tas hösten 2021. 
För ytterligare samverkanstid, tas beslut under 2027-2028. 
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- Organisation 
En storgrupp bestående av samtliga deltagande kommuners 
kommunstyrelsepresidier, inklusive utvalda tjänstemän, samt deltagande 
näringslivsorganisationer utgör formerna för övergripande strategiarbete och som 
besluts forum. 

 

En utökad referens- och styrgrupp bestående av de sex kommuner som har 
nuvarande järnvägssträckning inom kommungränsen dvs Strömstad, Tanum, 
Munkedal, Uddevalla, Stenungsund, Kungälv, samt representant från Svenska 
Byggindustrier. 
 
En operativ arbetsgrupp med tjänstemän/representanter från Kungälv, Uddevalla, 
Strömstad, samt Västsvenska Handelskammaren säkerställer leverans och 
kontinuitet. Projektorganisationen kan vid behov förstärkas av utvalda 
kommunrepresentanter från deltagande kommuner/organisationer, som får bidra 
utifrån förutsättningar och behov. Inköp av konsultativt stöd sker primärt utifrån 
befintlig budget.  

 
Tre stormöten per år genomförs med samtliga Kommunstyrelsers presidier, samt 
tjänstemannaföreträdare från samtliga kommuner och näringslivsorganisationer.  
Åtta till tio arbetsmöten per år genomförs av den operativa arbetsgruppen, där 
styrgruppen kallas vid särskilda frågeställningar. 

 
Arbetsområden 
Huvudsakliga arbetsområden utgår från nedan prioriterade punkter; 

 Att som ett första steg arbeta för ett dubbelspår Göteborg – Uddevalla  

 Utreda bästa transportkorridor mellan Norge och Sverige 

 Skapa förutsättningar för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo 

 Politisk långsiktig förankring regionalt, nationellt och internationellt 

 Se över möjliga ägarskapsformer/bolagsformer för alternativa satsningar på en 
förbättrad järnväg mellan Göteborg och Oslo 

 Locka investerare för att snabba upp genomförandet av en förbättrad 
transportkorridor 

 
Tidsplan 
I Bilaga 1 medföljer en övergripande tidsplan. 

 
Ekonomiska åtaganden  
Gemensamt beslutade åtgärder och finansiering av konsortiets utvecklingsarbeten, 
belastas deltagande aktörer med proportionell kostnad. Konkret innebär åtagandet att 
varje kommun bidrar inför uppstarten av samarbetsavtalet per januari 2020, med att 
delfinansiera en ekonomisk insats på totalt 400 000 kr som ska användas för 
konsultativa insatser samt marknadsföring av samarbetet. Referens- och styrgruppen, 
eller den av gruppen utsedd representant, beslutar om dessa medel.  
Kommunernas insatser fördelas proportionellt efter invånarantalet i varje 
kommun (Bilaga 2, fördelningsprincip)  
Eventuellt ytterligare, framtida, finansiering inom ramen för samarbetet, sker efter 
separata beslut.  
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Exit 
Den kommun som önskar lämna samarbetet innan avtalsperioden löpt ut (2028) ska 
skriftligen meddela styrgruppen sitt beslut. De pengar som är inbetalade till 
samarbetet kommer inte att återbetalas 

 
Konsortiets samverkansplattform undertecknas av respektive 
kommunstyrelseordförande, efter beslut i den egna kommunen. 

 
Underskrift KSO Underskrift KSO Underskrift KSO 
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Bilaga 1  
 
Särskild tidsplan för handlingsplanen 2020-2022   
Den operativa arbetsgruppen, tar fram underlag för genomförande, enligt 
nedanstående handlingsplan.  
Det gemensamma utvecklingsarbetet omfattas av 2020-2023 i huvudsak av följande 
aktiviteter, med preliminär tidsram per 2019-12-16 (uppdateras löpande); 
 

2020 
Januari  Konsortietext/avtalstext skickas ut på remiss till 

kommuner och näringslivsorganisationerna 
 

Jan-mars Samarbetets referens- och styrgrupp bestående av 
politiska representanter från fyra kommuner (Tanum, 
Uddevalla, Stenungsund, Kungälv) besöker samtliga 
deltagande kommuners kommunstyrelser för att i mer 
detalj informera om avtalsförslaget.   

 
Mars Berörda kommuner beslutar om deltagande i 

genomförandeansökan för Interregprojektet EU:s 
Transportkorridor ”Större region på riktigt” (separata 
beslut/avtal per kommun?) 

 
Febr- april Separata beslut i samtliga kommuner ang. avtalstexten 

och överenskommelsen om samarbete i mer organiserad 
form fram till 2028.  

 
Mars-Apr Stormöte med politiker, tjänstemän, nulägesavstämning 

samt beslut ny samverkansplattform  
 
Juni Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning 

 
Oktober Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning. 

Utvärdering, avstämning av årets insatser, beslut om 
kommande års aktiviteter. 

 
 

Under året Arbetsgruppen tar fram underlag till arbetspunkterna 
dubbelspår, utredningar, transportkorridor mm.  

  
 Ökad dialog med norska aktörer. 

 
Aktivt arbeta för att införliva Göteborg-Oslo i samarbetet. 

 
 Fortsätta dialog och samverkan i delregionala samt 

regionala instanser.  
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 Arbetsgruppen tar vid behov fram underlag till rapporter, 
sammanställning av statistik, samhällsnyttor, kostnader 
etc. 

 Uppdatering av kommunikation, information samt 
hemsida mm.  

 
 
 
 
2021 

 
Mars  Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning 
  
Juni  Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning 
 
Oktober  Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning. 

Utvärdering, avstämning av årets insatser, beslut om 
kommande års aktiviteter. 

 
Under året Arbete med dialoger på regional, nationell nivå och 

internationell nivå. 
   

Fortsätta dialog och samverkan i delregionala samt 
regionala instanser.  

 
 Aktivt arbeta för att införliva Göteborg-Oslo i samarbetet. 
 
 Arbetsgruppen tar fram underlag till arbetspunkterna 

dubbelspår, utredningar, transportkorridor, 
externfinansiering, ägarformer mm. 

 
 Sammanställning av statistik, samhällsnyttor, kostnader 

etc. 
  
 Arbete inom Interregprojektet EU:s 

Transportkorridor ”Större region på riktigt (med 
förutsättning att ansökan går igenom).  
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Förberedelser inför uppdatering av nationell 
infrastrukturplan som planeras uppdateras 2023/2024. 

 
 
2022 
Mars Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning 
  
Juni Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning 
 
 
Oktober  Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning. 

Utvärdering, avstämning av årets insatser, beslut om 
kommande års aktiviteter. 

 
Under året Arbete med dialoger på regional, nationell nivå och 

internationell nivå 
  
 Sammanställning av statistik, samhällsnyttor, kostnader 

etc. 
  
 Arbete inom Interregprojektet EU:s 

Transportkorridor ”Större region på riktigt (med 
förutsättning att ansökan går igenom).  
 
Förberedelser inför uppdatering av nationell 
infrastrukturplan som planeras uppdateras 2023/2024. 

2023- 
2024 Planerad uppdatering av nationell infrastrukturplan.
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Bilaga 2 Fördelningsprincip insats 
 

Folkmängd efter region och år    
    
 2018 Kostnad/kommun (1,85 kr/inv)  
1415 Stenungsund 26503               49 031   
1419 Tjörn 15922               29 456   
1421 Orust 15110               27 954   
1427 Sotenäs 9030               16 706   
1430 Munkedal 10503               19 431   
1435 Tanum 12873               23 815   
1482 Kungälv 45086               83 409   
1484 Lysekil 14611               27 030   
1485 Uddevalla 56259            104 079   
1486 Strömstad 13253               24 518   

 219150            405 428  
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

KOMMUNKANSLIET 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(5)  

Handläggarens namn 
Martin Hollertz  

2021-01-18 

 
 
 
 

Transportkorridor Skagerrak, Enat Bohuslän (Dnr KS2020/0580-2) 

Sammanfattning 

Samverkansplattformen för Bohusbanan startade i oktober 2018 utifrån det turistiska 
utvecklingsarbetet enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 
regionens och Trafikverkets planering är minst 20-30 år bort och då i ett första steg enbart 
med dubbelspår upp till Uddevalla. Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär 
en transportkorridor via väg E6 och långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland till Oslo 
omkring 2040. Beräkningar av ökning av godstransporter längs med befintliga stråk genom 
Bohuslän visar en prognosticerad godsökning med 70% inom en tjugoårsperiod och en ökning 
av pendling till och från Göteborgsregionen. Mycket talar för behovet och de 
samhällsekonomiska vinsterna med ett utbyggt dubbelspår längs hela sträckan Göteborg-Oslo 
genom Bohuslän vars befolkningstäthet långt överstiger Dalslands.  
 
Samverkansplattformens organisation utgår idag från Samverkan för Bohusbanan vilket är 
nuvarande samverkansform mellan 10 Bohuslänska kommuner och 5 
näringslivsorganisationer.  
 
Nuvarande samverkansplattform föreslås övergå i ett mer strategiskt formulerat arbete. 
Konsortiet behöver också en tydligare och kraftfullare intentionsskrivning skild från det 
truistiska nätverket Enat Bohuslän. Bildandet och deltagandet i konsortiet innebär en 
framflyttning av ambitionen vilket innebär att man bidrar till regionens mål om hållbara 
transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen 
Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion.  
 

Juridisk bedömning  

Det ingår i den kommunala kompetensen att sträva efter att utveckla infrastrukturen inom 
kommunen och att samverka kring utvecklingen av framtida järnvägsinfrastruktur bör ses som 
ett uppdrag väl innanför den kommunala kompetensen.  
 

Bakgrund 

Samverkansplattformen för Bohusbanan startade oktober 2018 utifrån det turistiska 
utvecklingsarbetet Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 
regionens och Trafikverkets planering är minst 20–30 år bort och då med tänkt 
dubbelspår bara till Uddevalla. 
 
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg 
E6 och långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland, ca 2040. Hamnarnas roll 
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utanför Göteborg är idag mycket begränsat definierade regionalt, trots en 
prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugo årsperiod. 
Samverkansplattformens organiserande utgår idag från Samverkan för Bohusbanan, 
vilket är nuvarande samverkansform 10 kommuner 5 näringslivsorganisationer. 
 
Behov förstärkt konsortiearbete 
Nuvarande samverkansplattform behöver övergå i ett mer strategiskt formulerat 
arbete. Konsortiet behöver idag också en tydligare och kraftfullare intentionsskrivning 
skild från det turistiska nätverket Enat Bohuslän. Konsortiet flyttar därmed fram sin 
ambition vilket innebär att man bidrar till regionens mål om hållbara transporter och 
blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen 
Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 
 
Syfte och Mål 
Transportkorridor Skagerrak utgår från ambitionen att bli en kraftfull katalysator för 
hållbar ekonomisk tillväxt mellan Oslo och Göteborg. Målbilden utgår från att 
en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, väg och järnväg 
tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Arbetet är helt i 
linje med Västra götalandsregions mål om hållbara transporter, där smartare 
lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik tillsammans bidrar 
till en utökad arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker 
också den helhet som krävs för slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s 
transportekosystem. 
 
Följande delmål sätts för utvecklingsarbetet: 
 

 Förstärka utvecklingen av järnvägar, väg och hamnar mellan Göteborg och Oslo 

 Snabba, miljövänliga och effektiva transportsystem 

 En ny standard för gods och persontransporter som kan möta framtidens behov 
 
Handlingsplan 
Konsortiets arbete preciseras i tid till 31 december 2022 vilket ger utrymme att arbeta 
fram alternativa planer, om inte behovet av ökad infrastruktur i Bohuslän hörsammas. 
Konsortiets övergripande arbete kan även innefatta ett säkerställande av delaktighet i 
revideringar av den nationella infrastrukturplanen 2026. Nytt beslut tas hösten 2021. 
För ytterligare samverkanstid, tas beslut under 2027–2028. 
 
Organisation 
En storgrupp bestående av samtliga deltagande kommuners 
kommunstyrelsepresidier, inklusive utvalda tjänstemän, samt deltagande 
näringslivsorganisationer utgör formerna för övergripande strategiarbete och som 
besluts forum. De deltagande näringslivsorganisationerna är Västsvenska Handelskammaren, 
Företagarna, Byggföretagarna, Fastighetsägarna och Thordénstiftelsen/Uddevalla näringsliv. 
 
En utökad referens- och styrgrupp bestående av de sex kommuner som har 
nuvarande järnvägssträckning inom kommungränsen dvs Strömstad, Tanum, 
Munkedal, Uddevalla, Stenungssund, Kungälv, samt representant från Svenska 
Byggindustrier. 
 
En operativ arbetsgrupp med tjänstemän/representanter från Kungälv, Uddevalla, 
Strömstad, samt Västsvenska Handelskammaren säkerställer leverans och 
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kontinuitet. Projektorganisationen kan vid behov förstärkas av utvalda 
kommunrepresentanter från deltagande kommuner/organisationer, som får bidra 
utifrån förutsättningar och behov. Inköp av konsultativt stöd sker primärt utifrån 
befintlig budget. 
 
Tre stormöten per år genomförs med samtliga Kommunstyrelsers presidier, samt 
tjänstemannaföreträdare från samtliga kommuner och näringslivsorganisationer. 
Åtta till tio arbetsmöten per år genomförs av den operativa arbetsgruppen, där 
styrgruppen kallas vid särskilda frågeställningar. 
 
De ingående medlemmarna i konsortiet, alltså de kommuner som ställer sig bakom 
avsiktsförklaringen och de organisationer som ingår i samarbetet kommer att konstituera sig 
vid dess första sammanträde.  
 
Arbetsområden 
Huvudsakliga arbetsområden utgår från nedan prioriterade punkter; 

 Att som ett första steg arbeta för ett dubbelspår Göteborg – Uddevalla 

 Utreda bästa transportkorridor mellan Norge och Sverige 

 Skapa förutsättningar för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo 

 Politisk långsiktig förankring regionalt, nationellt och internationellt 

 Se över möjliga ägarskapsformer/bolagsformer för alternativa satsningar på en 

 förbättrad järnväg mellan Göteborg och Oslo 

 Locka investerare för att snabba upp genomförandet av en förbättrad 
transportkorridor 

 

Verksamhetens bedömning 

Kungälvs kommun har sedan tidigare varit aktiva i den politiska plattformen Enat Bohuslän 
och på tjänstemannasidan har representation i den operativa arbetsgruppen tillsammans med 
kommunerna Strömstad och Uddevalla samt Västsvenska Handelskammaren. Att verka för 
bättre järnvägsinfrastruktur i och genom Bohuslän är en viktig del i utvecklandet av det lokala 
näringslivet, bredda arbetsmarknaden och möjliggöra hållbara transporter såväl för gods som 
för människor. Arbetet är långsiktigt och behöver bedrivas med en uthållighet då processerna 
kring den här typen av infrastruktur spänner över flera år. Att stärka den organisatoriska 
grunden för arbetet ses därför som nödvändigt och naturligt.  
 
Efter att nuvarande pandemi med utbrott av Covid-19 smitta har avtagit bör en av de mest 
prioriterade verksamheterna en kommun kan ägna sig åt vara att få fart på ekonomin och 
tillväxten igen. En viktig del av detta är infrastrukturella satsningar och det finns indikationer 
på att man på EU nivå och nationell nivå kommer att öka satsningarna på regional, nationell 
och internationell infrastruktur. Förbättrad järnvägsinfrastruktur med dess miljömässiga 
fördelar både för gods och persontrafik bör ligga väl till vid dessa satsningar och konsortiets 
huvudsakliga arbetsområde kommer att vara att ta fram underlag och rapporter för att locka 
investerare till att snabba upp genomförandet av en förbättrad transportkorridor. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Enligt Trafikplan 2017 (KS2016/2282) ska kommunen främja hållbart resande som genererar mindre 
utsläpp.  
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Att verka för bättre järnvägskommunikationer kan också ansluta till kommunfullmäktiges mål 
att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen. Med bättre 
kommunikationer främjas också regionens totala ekonomi vilket bidrar till 
kommunfullmäktiges mål om att Kungälv ska ha Sveriges lägsta arbetslöshet. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Planen kan ge bättre förutsättningar att arbeta i linje med målen 9 och 13  enligt Agenda 2030 som 
bland annat handlar om bättre hållbar infrastruktur och bekämpa klimatförändringarna genom bättre 
förutsättningar att resa kollektivt. Om en stor del av godstrafiken som idag går på E6:an kan styras över 
till fungerande järnvägstransporter ansluter även det till nämnda Agenda 2030 mål.  

  
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Enligt Trafikplan 2017 (KS2016/2282) ska kommunen främja hållbart resande som genererar mindre 
utsläpp.  
 
Att verka för bättre järnvägskommunikationer kan också ansluta till kommunfullmäktiges mål 
att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen. Med bättre 
kommunikationer främjas också regionens totala ekonomi vilket bidrar till 
kommunfullmäktiges mål om att Kungälv ska ha Sveriges lägsta arbetslöshet. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Medborgarnyttan av förbättrade och hållbara transporter kan inte underskattas. Dels kan en 
framtida förbättrad järnvägsinfrastruktur bidra till att godstrafik som idag sker på E6:an via 
dieseldrivna lastbilar kan minskas ned betydligt vilket bidrar till ett bättre klimat, dels 
möjliggörs kollektivtrafik via järnväg med en betydligt bättre turtäthet än idag. Möjligheterna 
att bo och verka i Kungälvs kommun förbättras med bättre infrastruktur vilket aktivt bidrar till 
ett förbättrat näringslivsklimat.  

 
 

Ekonomisk bedömning 

Gemensamt beslutade åtgärder och finansiering av konsortiets utvecklingsarbeten, 
belastas deltagande aktörer med proportionell kostnad. Konkret innebär åtagandet att 
varje kommun bidrar inför uppstarten av samarbetsavtalet per januari 2020, med att 
delfinansiera en ekonomisk insats som ska användas för konsultativa insatser samt 
marknadsföring av samarbetet. Referens- och styrgruppen, eller den av gruppen utsedd 
representant, beslutar om dessa medel. Kommunernas insatser fördelas proportionellt efter 
invånarantalet i varje kommun. 
 
Eventuellt ytterligare, framtida, finansiering inom ramen för samarbetet, sker efter 
separata beslut. Det fortsatta konsortiearbetet föreslås finansieras genom att varje deltagande 
kommun betalar en krona per invånare per år.  
 
Den totala kostnaden för Kungälvs kommun uppgår till 83 409 kr t o m 2022.  
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Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen 
 
 

 
Anders Holm Martin Hollertz 
Sektorschef Samhälle & Utveckling  Verksamhetschef Teknik 
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  

  



8 Samhällsbetalda resor -   :

Denna behandling '8 Samhällsbetalda resor' har inget tjänsteutlåtande.



9 Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 - KS2020/1788-4 Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 : Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788

Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

PLAN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(6)  

Handläggarens namn 
Anna Dahlén  

2021-03-01 

 
 
 
 

Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer för västerhavet (Dnr KS2020/1788–4) 

Sammanfattning 

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har för perioden 2021–2027 upprättat Förslag 
till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer, Förslag till åtgärdsprogram med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt Delförvaltningsplan med åtgärder för torka och 
vattenbrist. Samrådsperioden pågår mellan den 1 november 2020 till den 30 april 2021. 
Att genomföra åtgärderna är bindande för kommuner och myndigheter. Detta innebär att 
Kungälvs kommun har en skyldighet att genomföra åtgärder för att förbättra och bibehålla en 
god vattenkvalitet. För att kommunen ska kunna arbeta effektivt och framgångsrikt med 
vattenkvalitetsfrågor behöver flera enheter inom Sektor samhälle och utveckling ha en 
gemensam syn och arbeta mot samma mål.  

Kungälvs kommun har länge arbetat med frågor kopplade till vattenförvaltning för att uppnå 

en god vattenkvalitet i kommunens vatten. Den näst intill heltäckande VA-planen fungerar 

bra, handlingsplanen för förorenade områden är påbörjad samt inom en snar framtid fastställd 

och i tillsynsarbetet på miljöområdet är relevanta åtgärdskrav inarbetade.  

 

Kungälvs kommun är en stark tillväxtkommun. För det framtida arbetet med åtgärder för 

vatten innebär det att följande områden har hög prioritet i kommunen: 

- arbete med förorenade områden, särskilt fastställande av handlingsplanen och dess 

efterlevnad 

- strategisk planering vad gäller vattenförsörjning och kommunens utveckling  
- att mindre vattentäkter skyddas 
 
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för 
samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga 
vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande generationer. 
Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i ekonomiska 
termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer. En god 
vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att vattenvårdande åtgärder ofta lönar sig för 
samhället. I praktiken innebär detta att kommunerna genom att arbeta förebyggande sparar tid 
och pengar i ett senare skede, t. ex vid framtagande av detaljplaner.  
 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar som presenteras i bilaga daterad 2021–02–
19 och antas som Kungälvs kommuns yttrande. Senaste dag att svara på remissen är 2021-04-
30. 
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Juridisk bedömning  

Remissen är kopplad till EU:s vattendirektiv som införts i svensk lagstiftning.  
Ett direktiv är en typ av EU-lag som innehåller mål som EU-länderna ska följa, men varje land 
avgör hur det ska gå till genom nationell lagstiftning. I Sverige är EU-direktivet till största 
delen infört i miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen och länsstyrelsernas instruktioner. 
Det innebär att det behövs en helhetssyn i arbetet med att bevara och förbättra situationen i 
sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter, 
organisationer, företag och privatpersoner, är delaktiga i arbetet.  
EU:s vattendirektiv gäller alla sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära hav. Öppet hav 
förvaltas enligt EU:s havsmiljödirektiv. 

 

Bakgrund 

Vattenförvaltningen i Sverige, som bygger på att arbeta enligt EU:s vattendirektiv, sker i 
sexårscykler. Västerhavets Vattenmyndighet ansvarar för att ta fram förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för distriktet inför varje ny förvaltningscykel. 
Den vattenförvaltningsplan som nu är ute på samråd ska samla in behov och synpunkter från 
olika aktörer så att beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt. Detta är tredje 
gången ett sådant samråd genomförs. Liknande dokument togs tidigare fram för perioden 
2006–2015 och 2015–2021. 

 
Samrådet omfattar: 
1. Förvaltningsplan: Innehåller en sammanfattande redogörelse för vattenförhållandena och 
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också riktningen 
för kommande arbete i vattendistriktet. Förvaltningsplanen pekar ut dessa tre punkter som 
de största utmaningarna i Västerhavets vattendistrikt: 

• Fysisk påverkan i våra vattendrag som leder till att fisk och andra vattenlevande 
organismer inte kan vandra fritt. Två tredjedelar av alla vattendrag i distriktet har 
problem med fysisk påverkan. 

• Miljögifter från gamla och nya industrier samt hushåll, där ett stort problem är den 
brist på kunskap som fortfarande råder kring både problemets omfattning och 
effekter för människor och vattenmiljöer. 

• Övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten som leder till igenväxning, algblomningar 
samt förändrad artsammansättning av växter och djur. Ungefär hälften 
av ytvattenförekomsterna i distriktet har problem med övergödning på grund av 
utsläpp från jordbruket, enskilda avlopp, reningsverk och industrin. 
 
2. Förslag till miljökvalitetsnormer: Innehåller tabeller med klassificering av olika 
vattenförekomster idag och målsättning för 2027. 
 
3. Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för perioden 
2021–2027 för Västerhavets Vattendistrikt. Detta dokument innehåller förslag på 
åtgärdsplan för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet riktar sig 
till statliga myndigheter och till kommuner. I åtgärdsprogrammet beskrivs 
samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärdsprogrammet, som också har en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
Åtgärdsprogrammet behandlar i huvudsak åtgärder som krävs för att klara de tre 
utmaningarna som anges i Förvaltningsplanen. Sex åtgärder i förslaget berör kommunerna. 
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4. Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och torka i 
distriktet 
 

 

Verksamhetens bedömning 

En kommunal arbetsgrupp med representanter från sektor Samhälle och utvecklings olika 
berörda enheter (plan, VA-teknik, miljö) har arbetat fram ett förslag till remissvar som framgår 
i bilaga. I förslaget rörande remissvar kommenteras innehållet i Förslag till åtgärdsprogram med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för 
torka och vattenbrist. Dessa dokument innehåller de slutsatser som dras av beskrivningarna i 
de övriga dokumenten och direkt berör kommunens arbetsinsatser. 
När det gäller det föreslagna åtgärdsprogrammet har Vattenmyndigheten inte någon formell 
möjlighet att ställa krav på kommuner att genomföra åtgärder. Det förekommer alltså inga 
sanktioner om kommuner inte uppfyller åtgärdsprogrammet. Genom vattendirektivet är 
Sverige förpliktigat att genomföra dessa åtgärder vilket innebär att Kungälvs kommun har en 
skyldighet att genomdriva åtgärder för att förbättra och bibehålla en god vattenkvalitet.  
Vattenmyndigheten skickar årligen ut en webenkät där kommuner (och myndigheter) får 
redovisa hur man jobbat för att uppfylla kraven i åtgärdsprogrammet.  
 
Åtgärderna i förslaget till åtgärdsprogram är delvis samma som tidigare men åtgärderna har i 
flera fall omformulerats och är nu mer precisa. Vissa åtgärder har tillkommit. Till exempel 
finns en ny åtgärd angående planering som berör alla centrala myndigheter, länsstyrelser, 
regioner och kommuner: 
- ”Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 

åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera för att genomföra sina 
åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie 
verksamheten, i syfte att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.  
Berörda myndigheter ska även i så stor utsträckning som möjligt samverka med varandra i 
syfte att åstadkomma en ändamålsenlig och strukturerad planering för 
åtgärdsprogrammets genomförande, samt för att tillgodose att 
avrinningsområdesperspektivet beaktas där så är viktigt. Åtgärden ska påbörjas omgående 
och genomföras löpande.” 

 

Förvaltningen har vidare noterat att de remitterade dokumenten är väl genomarbetade och 

välskrivna och att de till stora delar kommer att vara till gott stöd i kommunernas arbete med 

vattenförvalting och åtgärder. Ytterligare noteringar bland åtgärdsförslagen är att det finns ett 

stort behov av att kraven skärps på centrala myndigheter att ligga steget före kommunernas 

arbete. Detta bör ske genom att de centrala myndigheterna tar fram användbar vägledning och 

ger stöd åt kommunerna inom bland annat vattenförvaltning och samhällsplanering samt inom 

tillsyn och skydd av vattentäkter. Fler nationella riktlinjer behöver utarbetas och ansvaret 

preciseras eftersom det idag ligger åtgärdsansvar på många myndigheter, vilket försvårar 

arbetet.  

 

Kungälvs kommun har länge arbetat med frågor kopplade till vattenförvalting för att uppnå en 

god vattenkvalitet i kommunens vatten. Den näst intill heltäckande VA-planen fungerar bra, 

handlingsplanen för förorenade områden är påbörjad samt inom en snar framtid fastställd och 

i tillsynsarbetet på miljöområdet är relevanta åtgärdskrav inarbetade.  
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Kungälvs kommun är en stark tillväxtkommun. För det framtida arbetet med åtgärder för 

vatten innebär det att följande områden har hög prioritet i kommunen: 

- arbete med förorenade områden, särskilt fastställande av handlingsplanen och dess 

efterlevnad 

- strategisk planering vad gäller vattenförsörjning och kommunens utveckling  
- att mindre vattentäkter skyddas 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Området remissen behandlar berör främst Kommunfullmäktiges strategiska mål: 
- Ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
- Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
 
men även Kommunstyrelsens resultatmål: 
- Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag 
 
En god strategisk planering avseende vattenförvaltning är en förutsättning för att kunna 
utveckla kommunen och möjliggöra för exploatering. 
Arbete i enlighet med remissens intentioner bidrar till minskade utsläpp i vattenmiljön. 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Mål i Agenda 2030 som remissen behandlar berör främst: 
- Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla.  

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning 
och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.  
6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt 
säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa 
vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.  
6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när 
så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.  
6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, 
skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar. 

- Mål 11 – hållbara städer och samhällen 
- Mål 13 – bekämpa klimatförändringar 

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror 
och naturkatastrofer i alla länder. 
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella 
kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, 
begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning. 

- Mål 14 – hav och marina resurser 
14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 
14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt 
för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras 
motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och 
produktiva hav. 

- Mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald 
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15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten 
och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet 
med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. 
15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i 
nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för 
fattigdomsminskning samt räkenskaper. 
15.a Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara 
och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen. 

 
  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Remissen berör framförallt Göteborgs Regionens (GR) ”Fördjupad strukturbild för 
kustzonen”. I den framgår att kommunerna inom GR är överens om att använda havet och 
kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans genom att verka för: 
- Att kommunal och regional planering ska ta hänsyn till blå och grön infrastruktur samt 

prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster. 
- Att identifiera, vidta och följa upp åtgärder som bidrar till att uppnå relevanta 

miljökvalitetsnormer, exempelvis genom samarbeten kring avrinningsområden. 
 
De interna styrdokument som påverkas av remissen ingår i den kommunala VA-planen.  
 
Ett annat internt styrdokument som berörs i hög utsträckning är: 
- Tillsynsplan för miljöfarliga verksamheter 

 
Kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner berörs eftersom de är viktiga 
instrument för att kunna uppfylla MKN för vatten. 

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Allt arbete som syftar till minskad miljöpåverkan och en hållbar utveckling berör i högsta grad 
medborgarna i Kungälvs kommun och särskilt kommande generationer. Detta arbete har även 
bäring på besöksnäring och ett stort värde för näringslivet. 
 

Ekonomisk bedömning 

Kapitel 3 i åtgärdsprogrammet redogör för en övergripande ekonomisk analys av de 
konsekvenser som åtgärdsprogrammet kan leda till. Kapitlet innehåller beskrivningar av 
åtgärdsprogrammets förväntade kostnader och övergripande om de nyttor som uppkommer. 
Även fördelning av kostnader på olika aktörer i samhället beskrivs liksom nuvarande 
finansiering. 
Sammanfattningsvis ligger stora kostnader på staten med kostnader på drygt 10 miljarder 
kronor för fysiska åtgärder och cirka 730 miljoner kronor för administrativa åtgärder under 
förvaltningscykeln 2021–2027. De statliga kostnaderna hamnar på nationella myndigheter, 
länsstyrelser och regioner.  
Även kommunerna bär stora kostnader för åtgärdsprogrammets genomförande. Deras 
samlade kostnader uppgår till 2 750 miljoner kronor under förvaltningscykeln 2021–2027.  
Verksamhetsutövare och enskilda i form av hushåll belastas också av åtgärdsprogrammets 
åtgärder. Deras kostnader för fysiska åtgärder i vatten uppskattas till cirka 7 miljarder kronor 
(verksamhetsutövare) respektive 2 200 miljoner kronor (enskilda). Administrativa 



9 Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 - KS2020/1788-4 Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788 : Svar på remiss - Vattenmyndighetens förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för västerhavet KS2020/1788

 
 
 

 
 

6(6) 

åtgärdskostnader som drabbar dessa aktörer är tillsyns- och prövningskostnader. Dessa uppgår 
till 500 miljoner kronor (verksamhetsutövare) respektive 850 miljoner kronor (enskild). 
 
Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2021–2027 medför betydande positiva effekter för 
samhälle och miljö. Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma vattenresurser och livskraftiga 
vattenekosystem är en förutsättning för såväl samhällsutveckling som kommande generationer. 
Åtgärder för bättre vatten kan motiveras inte bara miljömässigt utan även i ekonomiska 
termer. Detta kan vi se även om vi inte kvantifierat alla nyttor i monetära termer. I litteraturen 
kan man tydligt se att en god vattenmiljö har stora ekonomiska värden och att vattenvårdande 
åtgärder ofta lönar sig för samhället. 
I praktiken innebär detta att kommunerna genom att arbeta förebyggande sparar tid och 
pengar i ett senare skede, t ex vid framtagande av detaljplaner.  

 
 

Förslag till beslut 

Remissvar enligt bilaga daterad 21–02–19 antas som Kungälvs kommuns yttrande på 
Förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Västerhavet 2021–
2027. 
 

 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

För kännedom till: Anna Dahlén, Linda Andreasson, Jenny Andersson, Maria Hübinette, Elisabeth Hansson 
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial

Bilaga svar remiss, Kungälvs kommun 2021 - 02 - 19

Tack för att du lämnar synpunkter på

vattenmyndigheternas samrådsmaterial !

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och delförvaltningsplan
med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera av Sveriges vattendistrikt.

Tillsammans värnar vi vattnets värden
Det här Word - dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun eller annan
organisation där synpunkter på samrådsmaterialet kan komma från flera personer. Vi ser helst att ni skickar in
s ynpunkterna på samråd smateriale t via webb enkäten. Genom att du använder webbenkät en underlättar du
hanteringen av inkomna samrådssvar och vi kan fokusera på att förbättra innehållet i dokumenten.
Webbenkäten hittar du på https://webropol.com/s/v attensamrad

Dina synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.

F ormuläret är uppdelat i flera avsnitt:
Uppgifter om dig som besvarar frågorna
Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller

1. Frågor om förslag till förvaltningsplan
2. Frågor om förslag till åtgärdsprogram
3. Frågor om föreskrift om miljökvalitetsnormer
4. Frågor om förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist
5. Frågor om tillhörande bilagor till samrådsmaterialet
6. Fråga om miljökonsekvensbeskrivning
7. Övriga synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för dessa kan
du göra det direkt i Vatten Informations System Sverige, VI SS .

Instruktioner
Du kan lämna synpunkter på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor för att
kunna skicka in svar. Välj ut de delar som du eller din organisation är berörda av. Som ett stöd för att
underlätta processen med att ta fram sy npunkter finns alla frågor samlade i d ett a Word - dokument. Ett tips är
att arbeta i Word - dokumentet och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. På
www.vattenmyndigheterna.se/samrad h ittar ni webb enkäten, adresser samt allt samrådsmaterial.

För kännedom så visar denna Word - enkät samtliga frågor för samtliga vattendistrikt. I webbenkäten kommer
endast de frågor visa s som hör till det eller de vattendistrikt som du valt att svara för.

Me r information om hur vi hanterar personuppgifter och handlingar som kommer in till vattenmyndigheterna
finns på vattenmyndigheternas webbplats ( länk ).
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial

Bilaga svar remiss, Kungälvs kommun 2021 - 02 - 19

U ppgifter om dig som besvarar frågorna

Ange vilken typ av organisation du representerar: *

Kommun
Länsstyrelse
Central myndighet
Vattenorganisation (vattenråd/vattenvårdsförbund)
Region
Intresseorganisation
Branschorganisation
Företag
Privatperson
Övriga

Ange typ av övrig organisation:

Namn på organisation: Kungälvs kommun, Sektor samhälle och utveckling

Kontaktperson: Anna Dahlén

E - post: anna.dahlen@kungalv.se

Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial

Bilaga svar remiss, Kungälvs kommun 2021 - 02 - 19

Sveriges fem vattendistrikt .

Ange vilket/vilka vattendistrikt synpunkterna gäller *

Bottenvikens vattendistrikt

Bottenhavets vattendistrikt

Norra Östersjöns vattendistrikt

Södra Östersjöns vattendistrikt

Västerhavets vattendistrikt
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial

Bilaga svar remiss, Kungälvs kommun 2021 - 02 - 19

1. Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021 – 2027
Ange dina synpunkter per kapitel i förvaltningsplanen under respektive rubrik.

Förvaltningen har inga synpunkter .

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021 – 2027
Ange dina synpunkter på åtgärdsprogrammet.

Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner

Här finns möjlighet att lämna förslag till förbättringar, förändringar kring respektive åtgärd riktad till
myndigheter och kommuner. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet,
men det är inte nödvändigt att svara på al la frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation
känner er berörda av.

De synpunkter som lämnas blir en del i den fortsatta dialogen med kommuner och myndigheter. Vi
önskar särskilt att länsstyrelser, kommuner och Försvarsinspektören för hälsa och miljö kommenterar
på åtgärder om vägledning (tillsyn och rådgivning), inom de områden som är relevanta för sin
myndighet.

2.1 Motsvarar åtgärden behovet?

Lämna synpunkter på de åtgärder som berör din organisation/verksamhet. Välj ett av tre
svarsalternati v och motivering när åtgärden inte motsvarar behovet .

Svarsalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet) , Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som
behövs eller Nej, viktiga delar saknas i åtgärden .

Motivering: Motivera svaret när åtgärden inte motsvarar behovet (10 000 tecken)

Åtgärderna är:

1. Alla åtgärdsmyndigheter 1

Ja (och nej).

Bra som övergripande mål men kräver också uppföljning, annars bli r det inte förpliktigande .

2. Alla åtgärdsmyndigheter 2
3. Boverket 1

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.

”Boverket behöver särskilt följa upp och vid behov utveckla vägledning och stöd” – vad menas med behov? Vid
behov borde tas bort eftersom åtgärden beskriver att boverket ska arbeta med vägl edning. Om bedömning
gjort s att b ehov saknas behövs ju inte heller åtgärden?!

4. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1
5. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2
6. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3
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7. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4
8. Havs - och vattenmyndigheten 1

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.

Tillsynsvägledning små avlopp framtagen men det räcker inte för att effektivisera hanteringen av
avloppen och komma framåt snabbare. Genom åren har många varit inne på att det krävs
lagstiftning/föreskrifter för att d els snabba på åtgärdsarbetet, dels få till en likvärdighet i landet i
prövningen . Nu blir det olika eftersom olika tolkningar görs och det t.ex saknas krav på
reningsnivå, inte bara ett allmänt råd. I förra å tgärds programmet fanns utvecklande av styrmedel
med, varför inte kvar?

Skrivfel i följande mening: ”Av dessa små avloppsanläggningar har fortfarande närmare 26 procent enbart
slamavskiljare, till dessa tillkommer också 9 procent små avloppsanläggningar där reningen är okänd
(Olshammar, 2018).”

9. Havs - och vattenmyndigheten 2
10. Havs - och vattenmyndigheten 3
11. Havs - och vattenmyndigheten 4
12. Havs - och vattenmyndigheten 5

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.
För att kommunerna ska kunna jobba på ett resurseffektivt och snabbare sätt med bildande och
revidering av vattenskyddsområden behöver HaV ta fram vägledande dokument.

Ur Skydd av vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter En vägledning Rapport 2010:61
Länsstyrelsen Västra Götaland :
” Att inrätta skyddsområden med lokala hälsoskyddsföreskrifter beskrivs i bland felaktigt som en
enklare metod att skydda vattentäkter än att tillämpa 7 kap. MB. Erfarenheterna från detta arbete
visar emellertid att metoden inte är enklare, den ser bara lite annorlunda ut. Erfarenheterna visar
bl.a att precis samma målkonflikter kan uppstå mellan allmänna och enskilda intressen vid denna
process som vid fastställande av ett traditionellt vattenskyddsområde. Det ska dock tilläggas att inom
ramen för lokala hälsoskyddsföreskrifter finns inga verktyg att lösa dessa målkonflikter sås om t.ex.
ersättningsprövningar. Det är därför viktigt att inte ha orealistiska förhoppningar på att möjligheten
att inrätta skyddsområden med lokala hälsoskyddsföreskrifter ska lösa svårigheten att uppnå de av
samhället mycket högt ställda målen om vattens kyddsområden. Mål som ofta uppfattas som
mycket svåra att nå. Ibland är metoden emellertid alldeles utmärkt att använda.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter bedöms inte vara en ändamålsenlig metod:
• Att skydda ytvattentäkter. Det finns förvisso ett utrymme i l agen att även skydda ytvattentäkter
med lokala hälsoskyddsföreskrifter, men på grund av att enbart sådan markanvändning som kan ha
en direkt negativ påverkan på människans hälsa kan regleras inom ramen för
hälsoskyddsföreskrifterna bedöms metoden inte vara ändamålsenlig för att skydda ytvattentäkter.
Alltför många långsiktiga risker för vattentäkten kan inte fångas upp och regleras inom ramen för
beslutet och därmed är det heller inte möjligt att uppnå skyddssyftet. Ytvattentäkter bör därför
generellt skydd as med stöd av 7 kapitlet MB.
• Att skydda enskilda större grundvattentäkter (medeluttaget från brunnen överstiger 100 m3/dag).
Dessa vattentäkter kommer generellt att vara mycket svåra att ersätta om vattentäkten skulle slås ut.
Skyddsbestämmelserna inom området bör därför kunna regle ra både kort - och långsiktiga hot mot
vattentäkten.
• Att skydda allmänna grundvattentäkter. Lagen begränsar möjligheterna att inrätta skyddsområden
och lokala hälsoskyddsföreskrifter för allmänna grundvattentäkter.
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• Då det finns tydliga intressekonflik ter inom det tilltänka skyddsområdet som inte går att lösa på
annat sätt än genom begränsning av någon annan verksamhet t.ex. industri etc. ”

En uppföljning bör göras i Sveriges kommuner ang om vattenskyddsområden för 50 pers och/ eller 10
m2/dygn ( kommuner nas åtgärdspunkt 3. a) har inrättats och hur resultatet har blivit.
Om arbetet med bildande av vattenskyddsområde n för dessa halvstora vattentäkter ska kunna
genomföras på ett meningsfullt sätt så behöv er lagstiftningen ses över . För att kommunerna ska
kunna jobba med skydd av dessa vattentäkter behövs mycket mer stöd och goda exempel.
Varje gång ett nytt skyddsområde ska in i de lokala skyddsföreskrifterna måste hela dokumentet
Lokala hälsoskyddsföreskrifter tas upp till beslut i KF.

13. Havs - och vattenmy ndigheten 6
14. Havs - och vattenmyndigheten 7
15. Havs - och vattenmyndigheten 8

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden .

Tillsyn vattenverksamhet och vattenuttag: Med tanke på ökande problem med tillgången på
dricksvatten, både kvantitativ och kvalitativt så ger dag ens lagstiftning inte många möjligheter att
styra uttag m.m. för täkter 1 – 2 h ushåll annat än vid risk för saltvattenpåverkan. Och denna
behöver då vara utredd/konstaterad för området ifråga. Förslag att överväga att nationellt införa
anmälningsplikt för enskilda dricksvattenbrunnar i områden där frekvent vattenbrist råder. Syftet
är att få kunskap angående dricksvattenuttag.

16. Havs - och vattenmyndigheten 9
17. Jordbruksverket 1 Ja
18. Jordbruksverket 2 Ja
19. Jordbruksverket 3 Ej aktuellt för vår verksamhet
20. Jordbruksve rket 4 Ej aktuellt för vår verksamhet
21. Jordbruksverket 5 Ej aktuellt för vår verksamhet
22. Jordbruksverket 6 Mer kompetensutveckling önskas
23. Kammarkollegiet 1
24. Kemikalieinspektionen 1

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden .

Här behöver mycket göras. Ny EU - lagstiftning gör att nya ämnen tillkommer till listan av
prioriterade och särskil t förorenande ämnen . Hur ser bakgrundshalteran ut i yt - och grundvatten
idag? Det vet vi inte då dessa ämnen ej provtagits. Kommunerna måste få bättre vägledning vad
gäller vilka krav vi kan ställa vid provtagning både kopplat till miljöfarliga verksamheter och vid
risk för att ett område är förorenat. Önskemål finns att en tillfredsställande vägledning för
tillsynen ska finnas.

25. Läkemedelsverket 1

” Ska arbeta för att minska risken för negativ påverkan från läkemedel ” – lös formulering, borde
det inte kunna vara lite mer förpliktigande?

26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1
27. Naturvårdsverket 1
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Nej, viktiga delar saknas i åtgärden .

Bra vägledningsmaterial från de nationella myndigheterna saknas. De nationella myndigheterna
behöver ha ett tydligare samarbete så att informationen till Länsstyrelser och vidare ned till
kommunerna blir tydligt om vad som gäller och hur vi ska jobba med d etta. Vad har vi för
utgångsläge idag vad gäller t.ex. prioriterade - och särskilt förorenande ämnen? NV ska stödja LST
i sitt arbete med att vägleda kommunerna . Under genomförande finns tre punkter om bl.a. hur
kommuner kan jobba med vägledning om hur vi j obbar med behovsstyrd tillsynsplanering.

28. Naturvårdsverket 2

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden .

Vägledning om tillsyn miljöfarlig verksamhet , bra om de genomför det som står. Nationell
vägledning behövs särskilt med vilka krav kommuner kan ställa på ve rksamhetsutövare gällande
tillkommande prioriterade ämnen och särskilt farliga ämnen som man tidigare ej ställt krav på att
provta.

29. Naturvårdsverket 3

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden .

Vägledning förorenade områden, synpunkter? Ta fram ny branschkartläggning där det tydligt
framgår vilka branscher som hanterat även de nya prioriterade ämnena och särskilt farliga
ämnena. Det kanske finns branscher vi ej ställt krav på tidigare. NV måste ta fram nya riktvärden
för alla aktuella äm nen så tillsynsmyndigheten vet om det finns förhöjda halter i mark, ytvatten,
grundvatten, sediment eller byggnad. Måste bli tydligt när krav på avhjälpandeåtgärd kan krävas.
Vad mena s med denna mening?: ” Beräkningsmodellen kan användas för att ta fram
pla tsspecifika riktvärden för förorenad mark för de fall de generella riktvärdena inte är giltiga. ”
När de generella kriterierna ej är uppfyllda SKA man ta fram platsspecifika riktvärden. Detta går
bara för de ämnen som finns inlagda och det saknas många ämne n samt även
beräkningsmodeller för att ta fram platsspecifika riktvärden för grundvatten och ytvatten

30. Naturvårdsverket 4
31. Naturvårdsverket 5
32. Naturvårdsverket 6 Här borde även Giftfri miljö ingå med avseende på förorenat område.
33. Naturvårdsverket 7

Nej, v iktiga delar saknas i åtgärden .

Tillsynsvägledning om dagvatten och om bl.a. behovet av tydligare ansvarsfördelning på alla
nivåer . Bra om det som det står att NV ska ta fram tas fram. Här behövs verkstad och ta fram det
material som behövs och efterfrågas.

34. Na turvårdsverket 8

Ja , detta behöver tas fram skyndsamt så det blir likvärdiga bedömningar i S verige och inte olika
från fall till fall. Idag är det mer kommuner som hjälper kommuner då ingen tydlig vägledning fås
från varken NV eller länsstyrelser
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35. Naturvårdsverket 9 Provtagning och sammanställningar måste utföras
36. Skogsstyrelsen 1

Här borde Skogss tyrelsen tillsammans med bl.a. NV ta fram vilken typ av massor som lämpar sig
att använda vid vägar som uppförs i samband med skogsverksamhet.

37. Skogsstyrelsen 2
38. Skogsstyrelsen 3
39. Statens geotekniska institut 1
40. Sveriges geologiska undersökning 1
41. Trafikver ket 1
42. Länsstyrelserna 1

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden .

Vattenplanering, vägleda kommuner gällande ÖP - arbete, tillsyn miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden m.m. Bra om det står utförs, men viktigast av allt att de olika enheterna
inom Länsstyrelsen rådgör med varandra särskilt vad gäller vattenverksamhet och förorenade
områden.

Vägledning till kommuner är en mycket viktig åtgärd att få igång.

43. Länsstyrelserna 2
44. Lä nsstyrelserna 3
45. Länsstyrelserna 4

Nej, viktiga delar saknas i åtgärden

Tillsynsvägledning till kommuner om miljöfarlig verksamhet, förorenade omr., djurhållande
verksamheter och andra som påverkar vattenmiljön behövs, bra om det tas fram snarast.

46. Länsst yrelserna 5

Vattenskydd, se ovan om HaV 5.

47. Länsstyrelserna 6
48. Länsstyrelserna 7

Viktigt att Boverket levererar stöd till länsstyrelserna med både att formulera åtgärder kring hur
och vad så att kommunerna ska kunna arbetat mer effektivt i sitt planarbete.

49. Länsstyrelserna 8
50. Länsstyrelserna 9
51. Länsstyrelserna 10
52. Länsstyrelserna 11
53. Länsstyrelserna 12
54. Regionerna 1

Borde inte alla regioner ta fram en regionplan?

55. Kommunerna 1
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Ja . Det är dock svårt för den enskilda kommunen då de bygger på avrinningsområden, vilket
sällan ligger hel och hållet inom den egna kommunen

56. Kommunerna 2

Ja – en förutsättning för att kunna uppnå kravet är att det finns föreskrifter för enskilda avlopp.
Bra om vattenförekomster med särskilda problem tydligt pekas ut av t.ex. Länsstyrelsen så
kommunerna vet hur de ska prioritera inom kommunen. Här måste kommunerna ges extra
resurser om detta ska kunna efterlevas, då de redan är underbemannade, särskilt MIFO - klassning
kräver stora resurser.

57. Kommunerna 3

Vägledning från centrala myndigheter brister fortfarande i alla åtgärds punkter .

Lagstiftningen kan behöva ses över för åtgärd 3. a).

58. Kommunerna 4

Ja

59. Kommunerna 5

Ja

60. Kommunerna 6

Nej – viktiga delar saknas i åtgärden

Genomförande:

- Att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt /tätbebyggt område bör starkt begränsas och på
sikt bör ett förbud införas.

- Krav på utfasning av gamla pannor behöver införas

”erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och/eller tätbebyggt område ett
par gånger per år” - förslag att ta bort denna punkt. Ej kommunal angelägenhet.

2 . 2 Övriga synpunkter på åtgärder:

Förvaltningen har inga synpunkte r
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2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021 – 2027
Frågorna 2.3 – 2.10 rör åtgärdsprogrammets kapitel 3.

Förvaltningen har inga synpunkter

3. Föreskrift om miljökvalitetsnormer
Denna del innehåller frågorna 3.1 – 3. 3 och rör föreskriften om miljökvalitetsnormer (MKN).

Förvaltningen har inga synpunkter .
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4. Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka

Här kan du lämna synpunkter för den eller de vattendistrikt som valt s att lämna synpunkter för enligt
sidan 3 i detta Word - dokument.

4.1e Synpunkter på Västerhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:

Generellt är delförvaltningsplanen väl genomarbetad dokument , välskriven med korrekt
text och välstrukturerad.

Stycke 1.2, sid 6, tredje punkten
- Utveckla varningssystem för att upptäcka och förutsäga torka vilket kan omfatta …. Meningen är
ofullständig

Stycke 5.5 sid 40, gå igenom för rättning av språk, ord osv.

Det nämns inget kring ihopblandning av olika dagvattenkvaliteter.
Inte utgå från att kvittbliva dagvatten, viktigt att ta vara på dagvatten som en resurs för att
återskapa grundvatten.
Saknas kartering av risker kopplat till varje punkt under stycke 2.2, sid 8. Mer åtgärder
krävs för att höja kunskape n om detta i samband med framtagande av ÖP.

Enskilda vattentäkter är helt oreglerade. Kan leda till problem med vattenbrist och skulle
behöva regleras i hållbara system, bl a återcirkulera vatten till grundvatten. Detta framgår
inte i förvaltningsplanen. Borde vara anmälningspli ktigt att borra enskild brunn. Vi
behöver höja kunskapen om de enskilda vattenuttagens effekter på
grundvattenreservoarerna.

En taxa skulle kunna införas för konsumtion av kommunalt vatten som skrider över en
normalförbrukning.

Viktigt att det fortsättningsvis finns statliga bidrag för projekt med syfte att göra åtgärder
för bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Bidrag lämnas till
Förordning 2019:556. En utvärdering av de projekt som har genomförts är viktigt för
andra kommuner som vill göra liknande.

Stycke 1.3, sid 7
”I framtiden förväntas extremväder bli allt vanligare och både översvämningar och torka
kommer att innebära stora tekniska utmaningar. Att utveckla frågor rörande den tekniska
infrastrukturen ligger utanf ör den här delförvaltningsplanens räckvidd men frågan är av
stor vikt för samhället. Behovet av effektivare vattenanvändning inom kommunala VA -
system är inte annorlunda än inom andra områden. Planen berör därför ändå denna
sektor ” . - konstig kommentar att p lanen berör denna sektor, detta behöver utvecklas eller
tas bort.
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5. Bilagor till samrådsmaterialet
I frågorna 5.1 – 5.5 anger du dina synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 1 – 5 .

Förvaltningen har inga synpunkter .

5. Bilagor till samrådsmaterialet
På frågorna 5.6a – 5.10 anger du synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 6 – 10. Här kan du lämna
synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt sidan 3 i detta
Word - dokument.

Förvaltningen har inga synpunkter .

5. Bila gor till samrådsmaterialet
Här anger du synpunkter på bilagor som hör till åtgärdsprogram och föreskrift om
miljökvalitetsnorm .

Förvaltningen har inga synpunkter .
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6. Miljökonsekvensbeskrivning av vattenförvaltningens
åtgärdsprogram 2021 – 2027
Här kan d u lämna övriga synpunkter och kommentarer på miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att ändras efter samrådet. Vattenmyndigheten kommer
att ta hänsyn till synpunkter som kommit in vid beslut om att fastställa åtgärdsprogram,
f örvaltningsplan och miljökonsekvensnormer.

6.1 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen :

Generellt är MKBn väl genomarbetad och ett bra användbart dokument för oss på
kommunerna. Välskriven med korrekt text och välstrukturerad.

Sid 21
Övergödning , sista meningen:
” ….. Utsläpp från andra källor, så som mindre
djurhållning och jordbruk, små avlopp, dagvatten och skogsbruk regleras inte via tillstånd

och brukar också kallas diffusa källor ” . Se över meningen eftersom små avlopp regleras med tillstånd.
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Vattenmyndigheternas samrådsmaterial

Bilaga svar remiss, Kungälvs kommun 2021 - 02 - 19

7. Övriga synpunkter
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet,
föreskriften om miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och
bilagorna.

7.1 Ger förvaltningsplanen, åtgärds programmet, bilagor och VISS dig den information du behöver
för ditt arbete?
Vad borde kompletteras?

Skriv text här som du kopierar in i webbenkät

( 10 000 tecken )

7.2 Övriga synpunkter på samrådsmaterialet:

Generellt saknas tydliga nationella riktlinjer i samrådsmaterialet. F ör många har ansvaret och för få
som tar det.

Det saknas övergripande kompetens inom statliga organisationer som förstår hur allt hänger ihop. De
flesta har spetskompetenser.

Webbseminarierna levde inte upp till förväntningar och behov pga. bristande kompetens hos
föredragshållarna.

Åtgärdsprogrammet

Många av åtgärderna ligger parallellt mellan kommuner och statliga myndigheter. Ett behov finns att
vägledningen från statliga mynd igheter ligger före hela tiden så att kommunerna kan arbeta på ett
effektivt sätt med åtgärder som de åläggs.
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Handläggarens namn 
Anna Dahlén  

2021-03-01 

 
 
 
 

Svar på remiss -Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands 
län (Dnr KS2020/2005–6) 

Sammanfattning 
Regeringens tio friluftslivsmål ligger till grund för den regionala handlingsplanen för friluftsliv 
som nu går ut på remiss. Syftet med handlingsplanen är att strukturera det fortsatta arbetet 
med friluftslivsmålen så att rätt insatser och prioriteringar för att nå målen kan ske framöver.  
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till remissvar som presenteras i bilagan.  
Förvaltningen bedömer att handlingsplanen visar goda och viktiga exempel på hur olika 
instanser i samhället kan arbeta för att verka för ett tillgängligt och hållbart friluftsliv för att nå 
de friluftspolitiska målen. Förvaltningen har gett förslag till ytterligare åtgärder för att nå 
målen, beskrivit vilka åtgärder som kommunen kan tänka sig att tillämpa och har vissa 
kommentarer angående formuleringar. Förvaltningen beskriver även Kungälvs arbetet med att 
kartlägga skolnaturområden samt projektet ”att cykla från fästning till fästning”.  
Förvaltningen gör bedömningen att kommunen ska fortsätta utveckla arbetet med friluftsliv 
för att kunna nå fler av de friluftspolitiska målen, göra kommunen än mer attraktiv för 
nyinflyttning och besöksnäring samt för att stärka folkhälsan.  
Kungälvs kommun svarar på remissen ”Regional handlingsplan för friluftsliv” enligt bilaga 
daterat 2021-02-18. Senaste svarsdag på remissen är 2021-03-31. 
 

Juridisk bedömning  

Handlingsplanen är inte juridiskt bindande. 
 

Bakgrund 

År 2012 fastställde regeringen tio mål för friluftslivspolitikens genomförande. Friluftslivsmålen 
handlar i stort om att utveckla och bedriva åtgärder för att förutsättningarna för 
friluftslivsutövandet ska förbättras. Uppföljningen 2019 visar att olika aktörer i samhället har 
genomfört många insatser för friluftslivet som har gett resultat, men att det kvarstår flera 
utmaningar.  
 
De tio friluftlivsmålen och utvecklingsriktningen (från uppföljningen 2019, Naturvårdsverket):  
1. Tillgänglig natur för alla – Positiv utveckling  
2. Starkt engagemang och samverkan – Positiv utveckling  
3. Allemansrätten – Neutral utveckling  
4. Tillgång till natur för friluftsliv – Oklar utveckling  
5. Attraktiv tätortsnära natur – Oklar utveckling  
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling – Oklar utveckling  
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet – Positiv utveckling  
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8. Ett rikt friluftsliv i skolan – Negativ utveckling  
9. Friluftsliv för god folkhälsa – Neutral utveckling 
10. God kunskap om friluftslivet – Neutral utveckling  
 
Länsstyrelsen har under flera år genomfört olika åtgärder för att stärka arbetet med 
friluftslivsmålen för att de ska få ett ökat genomslag inom bland annat samhällsplanering, 
utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. Stora insatser har lagts på bland annat 
temadagar, regionala tankesmedjor, delregionala träffar, nyhetsbrev, samverkan med andra län 
och centrala myndigheter. Det förslag till Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län 
är framtagen tillsammans med kommuner, föreningar och regionalt friluftsråd.  
 
Syftet med handlingsplanen är att strukturera det fortsatta arbetet så att rätt insatser och 
prioriteringar kan ske framöver. I förslag till handlingsplan presenteras varje friluftspolitiskt 
mål för sig tillsammans med åtgärdsförslag och förslag på ansvarig organisation som kommun, 
länsstyrelse, region och myndighet samt ideella organisationer.  
 
En uppmaning från Länsstyrelsen har varit att fundera på följande frågor i remissvaret:  
-Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen?  
-Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?  
-Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i?  
-Om flera av de åtgärder som föreslås redan har genomförts i din organisation är det värdefullt 
att ta med det i ert svar. 
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen bedömer att handlingsplanen visar goda och viktiga exempel på hur olika 
instanser i samhället kan arbeta för att verka för ett tillgängligt och hållbart friluftsliv för att nå 
de friluftspolitiska målen. Åtgärdsförslagen förordar att ett helhetsgrepp tas inom området 
friluftsliv genom att bl.a. tillgänglig natur ska finnas, resurser för samordning och samverkan 
mellan förvaltningar och enheter ska finnas, digital information om hur och var friluftsliv kan 
bedrivas ska finnas, underhåll av vandrings- och cykelleder behöver ske osv.  
Ledorden att sträva mot bör vara attraktivt boende, ökad folkhälsa, social samvaro, 
miljömedvetenhet, ökad besöksfrekvens, nya arbetstillfällen och att värna allemansrätten.  
Några av målen och åtgärdsförslagen i remissen har kommunen redan börjat arbeta med som 
t. ex:  
 
Mål 1 - Tillgänglig natur för alla  
Med hjälp av LONA bidrag kartläggs och digitaliseras friluftslivet i Kungälv genom att 
områden och vissa leder markeras ut. Skolnaturområden ingår i denna kartläggning.  
 
Mål 7 – Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Kungälvs kommun har ett kommunalt naturreservat, Fontin, och ett flertal statliga 
naturreservat. Fontin är ett viktigt närströvområde som är välbesökt och omtyckt av 
Kungälvsbor. Det tätortsnära läget visar vilken stor betydelse detta har för det rörliga 
friluftslivet. 
 
Mål 6 - Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  
Med cykelbanan längs med väg 168 kan vi öka kommuninvånarnas möjlighet till friluftsliv och 
hälsa, öka besöksnäringen, utveckla landsbygden och näringslivet. Att cykla ”från fästning till 
fästning” blir även ett fantastiskt bidrag till flera av våra kommunala mål.  
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Mål 10 - God kunskap om friluftslivet  
Kungälvs kommun ingår i forskningsprojektet Mistra Sports & Outdoor inom delprojektet vid 
GU ”Hållbar användning av mark och vatten” (speciellt kustvatten). Förvaltningen ingår i en 
lärandegrupp som arbetar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställningar:  
Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i 
planering och förvaltning? Hur påverkar idrott- och friluftslivsanläggningar och aktiviteter 
mark- och vattenmiljöer i olika landskap? Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov 
av tillgänglighet och samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap? 
 
Vidare gör förvaltningen en bedömning att Kungälvs kommun ska fortsätta utveckla arbetet 
med friluftsliv för att kunna nå fler av de friluftspolitiska målen, göra kommunen än mer 
attraktiv för nyinflyttning och besöksnäring samt för att stärka folkhälsan. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Handlingsplanen för friluftsliv berör följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:  
1.Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande  
3.Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar  
 
Handlingsplanen för friluftsliv berör följande av kommunstyrelsens resultatmål:  
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med 
landets bästa kommuner.  
8. Fler barn, unga och äldre -inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Handlingsplanen för friluftsliv anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling, 
Agenda 2030:  
- Friluftsliv är en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3 om 

God hälsa och välbefinnande) 
- Tillgången till gröna miljöer uppmärksammas i mål 11 om Hållbara städer och samhällen, 

mål 14 om Hav och marina resurser och mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. 
- Arbetet med friluftsliv bidrar även till mål 4 - God utbildning för alla, mål 5 -  

Jämställdhet, mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10 - Minskad 
ojämlikhet, mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion samt mål 16 - Fredliga och 
inkluderande samhällen.  
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
I Naturvårds- och friluftslivsplan, Kungälvs kommun (2005-01-31), finns en åtgärdsplan för  
dels naturvård och dels för friluftsliv. Följande åtgärder berör friluftslivet i kommunen som 
stämmer överens med mål och åtgärder i aktuell remiss:  
3) Vid fysisk planering och i tillståndsärenden som rör exploatering av naturmark, t. ex  
bygglov, skall hänsyn till naturvärden och friluftslivet enligt vad som anges i kapitel 6  
tillämpas.  
21) Utarbeta en åtgärdsplan för definiering och säkerställande av närströvområden.  
Kommentar hämtad ur naturvårdsplanen: I kommunens översiktsplan finns flera områden 
klassade som närströvområden för tätortsbefolkningen. Dessa områden är till största delen 
oreglerade och i många fall privatägda. De hot som finns mot områdena är framförallt att 
avverkningar kan spoliera viktiga områden och att områden kan aktualiseras för byggnation. 
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En plan bör tas fram som värderar de olika områdena med hänsyn till den vikt de har för 
friluftslivet, samt att en prioritering av vilka åtgärder som är viktigast för säkerställande även 
bör göras. För vissa närströvområden kan det också bli aktuellt med ändrade gränsdragningar, 
som tydligt skall motiveras från naturvårds- och friluftslivssynpunkt. Åtgärder som bedöms 
kunna bli aktuella är kommunala inköp av vissa skogsområden samt reglering av vissa 
markområdens användning genom detaljplan alternativt reservatsbildning. 
 
22) Kommunen samverkar med ideella organisationer för att få till stånd regelbundna natur-
och kulturvandringar för allmänheten med poängpromenad, orientering, naturstig eller 
motsvarande.  
Kommentar hämtad ur naturvårdsplanen: Idag finns flera exempel på samverkan, bl. a 
naturstigar vid Fästningsholmen och Fontin, den s k Hälsans stig i Kungälvs stad samt 
kulturvandringar. Förvaltningen samarbetar dessutom med orienteringsklubben i det s k 
Fritidspasset.  
 
Tilläggen till Naturvårds- och friluftslivsplanen:  
”Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd” och ”Närströvområden i Kungälv och 
Ytterby”, pekar ut och beskriver de närströvområden som kommunen anser viktiga att bevara, 
och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa detta. Dokumenten och intentionerna stämmer 
väl med föreliggande remiss. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Det övergripande syftet med friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas 
ute i naturen och utöva friluftsliv, där allemansrätten är en grund för friluftslivet (prop. 
2009/10:238). Alla människor ska få möjlighet att uppleva naturen. 
 
Undersökningar visar att många människor sällan eller aldrig tar steget ut i naturen. Det blir 
därför viktigt att skapa förutsättningar för friluftsliv på olika sätt. Viktiga grundläggande 
förutsättningar för friluftsliv i vardag som gynnar folkhälsan är att naturområden ligger nära 
(bostadsnära), är tillgängliga och har hög kvalitet. Friluftslivet spelar en viktig roll för 
folkhälsan och en frisk befolkning har stora ekonomiska vinster för en kommun. Det finns t. 
ex en stark koppling mellan att låg fysisk aktivitet i unga år kan resultera i en ökad risk för 
välfärdssjukdomar som bl. a fetma och hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. 

Möjligheten till friluftsliv gör att medborgarna får ökade insikter om samspelet i naturen och 
en känsla av att själva vara en del av den när de vistas i naturen. Dessa erfarenheter främjar 
miljömedvetenheten hos medborgarna. Att lära in ute ger naturförståelse vilket sker när skolan 
använder sig av friluftsliv för inlärning (utomhuspedagogik).  

Naturkvaliteterna är en av många faktorer som förstärker möjligheterna till starkt näringsliv 
och en attraktiv kommun. Vid sidan av möjligheterna till sysselsättning och inkomst har 
tillgången till natur i allmänhet, och kanske skyddade områden i synnerhet, betydelse för 
kommunens attraktivitet för boende och företagsutveckling. Inflyttning underlättas i många 
fall av de fördelar som en god tillgång på fin natur kan ge. Naturkvaliteterna i en kommun har 
även stor dragningskraft på turismen som i sin tur skapar sysselsättning och inkomst för 
medborgarna. 
Våra vardagsvanor och konsumtionsmönster påverkar en hållbar utveckling. Egna 
naturupplevelser och känsla av tillhörighet, t. ex genom allemansrätten, kan ha stor betydelse 
för demokratin och viljan att ställa upp för en mer hållbar utveckling. 

 
 



10 Svar remiss -Regional Handlingsplan för friluftsliv - KS2020/2005-6 Svar remiss -Regional Handlingsplan för friluftsliv : Svar remiss -Regional Handlingsplan för friluftsliv

 
 
 

 
 

5(5) 

Ekonomisk bedömning 

De åtgärder som föreslås i Regional Handlingsplan för friluftsliv kan leda till ökade kostnader för 
kommunen. Ett starkt friluftsliv kan även bidra till en attraktiv kommun att bo i, verka i och att 
besöka.  
 

Förslag till beslut 

Kungälvs kommun svarar på remissen ”Regional Handlingsplan för friluftsliv” enligt 
bilaga daterad 2021-02-18. 

 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   vastragotaland@lansstyrelsen.se 

För kännedom till: Anna Dahlén, Erik Liedner 
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ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 vx 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

Bilaga  
KS2020/2005 – Svar remiss Regional handlingsplan för friluftslivet – förslag 2020, Västra Götalands 
län 
 
Kungälvs kommun har följande synpunkter på remissen: 
 
Mål 1. Tillgänglig natur för alla 
”Tillgänglig natur för alla” definieras i handlingsplanen: 
Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras föreställningar om hur 
tillgängliga områdena är. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden 
ska användas. 
 
Ordet tillgänglighet kan även ha andra betydelser och beskriva ett område avseende t ex 
handikappanpassning, ledat/rösat, området kan nås med kollektivtrafik, där finns parkeringsplatser osv. 
Men Naturvårdsverket har alltså ytterligare en definition – det handlar om kunskap/föreställningar och 
att känna sig (välkommen/lockad/stimulerad).  
 
Här kan det finnas en risk för missförstånd. Åtgärdsförslag som listas i dokumentet följer iallafall rätt väl 
den definition som ges av Naturvårdsverket.  
 
Följande åtgärd kan läggas till (står även under mål 4): 

- Samarbeta med Västtrafik för att busslinjer ska trafikera i närheten av naturreservat och andra 

attraktiva friluftsområden samt att busshållplatser ska finnas i anslutning till dessa områden. (ansvar 

kommun och regionen). 
 
Två av åtgärdsförslagen följer inte definitionen av målet (nr 8 och 10). 

- Åtgärdsplan för tillgänglighetsanpassning i skyddade områden.  

- Ta fram strategi för säkring av tysta områden. 
 
Kommentar: 

- Kungälvs kommun har ett pågående LONA-projekt som går ut på att kartlägga och digitalisera 

friluftslivet i kommunen. Underlaget ska kunna användas i planeringssammanhang men även mynna i 

en kommunal friluftslivskarta. 

- För att tillgängligöra friluftslivet i kommunen kan den digitala informationen om var och hur friluftsliv kan 

bedrivas förbättras.  
 
Mål 2. Starkt engagemang och samverkan 
 
Åtgärd nr 1: 

- Idén med Lokala fritidsråd med föreningar kan underlätta arbetet med att utveckla det lokala 

friluftslivet.  

Åtgärd nr 5: 

- ”Förankra föreliggande regionala friluftsplan” är fundamental för dokumentet. Även kommunerna bör 

vara med i detta arbete och ta ansvar. Ett X saknas i kolumnen för kommun.  



10 Svar remiss -Regional Handlingsplan för friluftsliv - KS2020/2005-6 Svar remiss -Regional Handlingsplan för friluftsliv : Bilaga svar remiss KS2020_2005 967387_787819_0

 
 

2(4) 

Åtgärd nr 7: 

- Att bilda en intern samordningsgrupp på kommunen för friluftsfrågor kan vara ett sätt att stärka arbetet 

med friluftslivet i kommunen.  

Åtgärd nr 22: 

- Sista punkten, ”Bilda medborgarråd eller lokalt friluftsråd i kommunen”, är i stort sett en upprepning av 

första punkten och kan tas bort. 

 
Kommentar:  
Kungälvs kommun instämmer med att samverkan både internt och externt är en förutsättning för att nå de 
friluftspolitiska målen. 
 
 
Mål 4. Tillgång till natur för friluftsliv 
 
Åtgärd nr 2 behöver förtydligas: 

- ”Synliggör natur- och friluftsområden i tätortsnära natur. Det finns mycket att göra på hemmaplan. Alla 

har inte råd att åka iväg.” känns lite otydlig. Här kan digitala kartverktyg, information på kommunernas 

hemsidor, uppmärksamma områden i lokala tidningar, informationsbroschyrer med kartor, 

informationsskyltar, anlägga strövstigar mm vara åtgärder som kan öka uppmärksamheten kring dessa 

områden. 
 
 
Mål 5. Attraktiv tätortsnära natur 
 
Åtgärd nr 3 behöver förtydligas: 

- Vad menas med ”Kartläggning av infrastrukturer i länet för friluftslivet”? Det sägs vidare att det är 

kommunen som är ensamt ansvarig men åtgärden handlar om länet. 
 
Förslag på ny åtgärd: 

- Det är viktigt att det finns naturområden av varierande karaktär och storlek både bostadsnära och i 
kommunen som helhet. Viktigt att detta finns med i strategiska markförvärv, översiktlig planering och 
detaljplanering samt att bilda naturreservat och att inrätta naturvårdsavtal. 

 
Kommentar: 

- Med hjälp av Kungälvs arbetsmarknadsåtgärd finns ett miljölag som underhåller vissa leder, stigar 
och områden för friluftsliv. 

- Med hjälp av LONA bidrag kartläggs och digitaliseras friluftslivet i Kungälv. 

- Kungälv kommer att använda sig av handlingsplanen för grön infrasturktur i arbetet med det nya 
naturvårdsprogrammet som är pågående. 

 
 
Mål 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
 
Förslag på ny åtgärd:  

- Förstärka förutsättningarna för besöksnäringen och kulturturismen i närheten av befintliga och 
planerade leder. 

Bakgrund:  
- Bakgrund till denna föreslagna åtgärd är ett intressant konkret fall i Kungälvs kommun. Formuleringen 

ovan (Förslag på åtgärd) är ett försök att generalisera detta Kungälvs-exempel. Kungälvs-exemplet 
handlar om att det inom ett par år finns en GC-bana på hela sträckan mellan Kungälv och Marstrand. 
Den cykelled som därmed uppkommer har stor potential att bli en attraktion som lockar cyklister från 
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när och fjärran. Såväl för boende på cykelavstånd och nationellt/internationellt. 2011 färdigställdes ett 
projekt benämnt ”Cykla från fästning till fästning – en pilotstudie om hur cykelleder kan dras mellan 
fästningarna i Kungälvs kommun och ge exempel på hur man kan lyfta fram kulturhistoriska besöksmål 
och naturvärden som finns längs leden”. Projektet finansierades av EU, Leader Terra et Mare och 
Kungälvs kommun. Organisationen som ingick var omfattande. Projektet resulterade i en rapport full 
med idéer med hur man skulle gå vidare. Av någon anledning avstannade projektet därefter, oklart 
varför. Idag är förutsättningarna för en attraktiv cykelled mellan fästningarna fullständigt förändrade 
jämfört med 2011 – till det bättre. När rapporten togs fram 2011 byggde den på att ledens sträckning 
skulle gå omvägar, huvudsakligen på bilvägar utan separat cykelbana. Efter 2011 har beslut tagits att 
bygga en cykelbana längs väg 168 mellan Kungälv och Marstrand. Delar av cykelbanan är färdigställd 
och projektering pågår på de resterande delavsnitten. Därmed kommer en cykelbana mellan 
fästningarna vara färdigställd inom ett par år. Tankar finns nu på att väcka till liv det insomnade 
projektet ”Cykla från fästning till fästning”. Detta i ett läge med väsentligt bättre förutsättningar än 
2011 pga av den snart färdigbyggda cykelvägen.  

 
 
Förslag på ny åtgärd: 

- Kommuner har en tillväxtsamordnare/näringslivsstrateg med kunskaper om friluftsliv, turism,  

landsbygdsutveckling och hållbart nyttjande av land och vatten. (ansvar kommun) 
 
 
Mål 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Definitionen av skyddade områden behöver förtydligas. Det finns lagligt skyddade områden och även övriga 
områden som behöver skyddas som t ex tysta områden. Detta bör framgå i texten. 
 
Förslag på ny åtgärd: 

- Strandskyddade områden ska lyftas upp inom varje kommun som viktiga områden för det rörliga 

friluftslivet och naturvård. Kommunernas tillsynsarbete ska öka inom dessa områden. (ansvar kommun) 
 

Åtgärd nr 5 bör flyttas till mål 4. 
 
 
Mål 8. Ett rikt friluftsliv i skolan 
 
Förslag på ny åtgärd:  

- Uppmana kommunerna att peka ut s k skolnaturområden.  
Bakgrund:  

- Kungälv är på gång att peka ut vad vi valt att kalla skolnaturområden. Med skolnaturområden avses 
naturområden som används av förskolor och grundskolor i pedagogiskt syfte. Skolnaturområdena kan 
ligga på gångavstånd från skola men kan också utgöras av områden som besöks vid utflykter 
(cykel/buss/båt). För att peka ut (avgränsa och beskriva) skolnaturområden har vi tagit fram ett digitalt 
frågeformulär. Vi har bett rektorn på varje skola att, bland personalen, utse en kontaktperson. Denna 
kontaktperson har som uppgift att, med hjälp av det digitala frågeformuläret, avgränsa och beskriva sin 
skolas naturområde(n). I dagsläget har vi inte fått in namn på kontaktpersoner från alla skolor. När vi 
fått kontaktpersoner på alla skolor skickar vi en länk till det digitala frågeformuläret och inväntar svar. 
Därefter sammanställer vi resultaten och lägger ut det som ett kartskikt på vår databas. Kartskiktet ska i 
första hand vara ett underlag i den fysiska planeringen. Vidare kan kartskiktet, exempelvis, ge skolor 
tips på lämpliga utflyktsmål. 

 
Förslag på ny åtgärd: 
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- Kommuner ska tillse att varje skola har tillgång till närnatur där friluftsliv och utomhuspedagogik kan 

bedrivas. (ansvar kommun) 

- Tid för utomhusaktiviteter ska finnas i elevernas och lärarnas abetsdagar och ska vara en naturlig del i 

läroplaner och kursplaner. (ansvar kommun) 

- Kommuner kan utreda behov och möjligheter för att upprätta naturskolor. (ansvar kommun) 
 
 
Mål 10. God kunskap om friluftslivet 
 
Kommentar: 

- Kungälvs kommun ingår i forsningsprojektet Mistra Sports & Outdoor inom delprojektet vid GU ”Hållbar 
användning av mark och vatten” (speciellt kustvatten). Vi ingår i lärandegruppen som jobbar för att ta 
fram kunskap och lösningar inom följande frågeställining: Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets 
miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i planering och förvaltning?  Hur påverkar idrott- och 
friluftslivsanläggningar och aktiviteter mark- och vattenmiljöer i olika landskap? Hur kan miljöpåverkan 
hanteras i relation till behov av tillgänglighet och samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika 
landskap?  

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Särskilt viktiga frågeställningar att svara på i remissen är 
 

 Är det några åtgärder som saknas och bör läggas till i handlingsplanen?  

 

 Är det några åtgärder som bör prioriteras ner och inte ingå i handlingsplanen?  

 

 Vilka åtgärder är ni beredda att medverka i?  

 

 Om flera av de åtgärder som föreslås redan har genomförts i din organisation är det värdefullt att ta 

med det i ert svar. 
 
Svar önskas senast den 15 februari 2021 med e-post till: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Uppge ärendets diarienummer 507-53826-2020-1. 
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Handläggarens namn 
Jenny Bjönness Bergdahl  

2021-03-01 

 

Inriktningsbeslut för objekt Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv, Delen 
Tjuvkil (Dnr KS2014/782-58) 

Sammanfattning 

Objektet väg 168 Tjuvkil har under många år (sedan 2012) utretts och justerats både 
innehållsmässigt och budgetmässigt av Trafikverket. I mars 2020 i samband med framtagande 
av granskningshandlingen för vägplanen gjordes en osäkerhetskalkyl och produktionskalkyl 
som visade en fördyring. I Trafikverkets upprättade förslag till tilläggsavtal föreslås en 
fördelning på de ökade kostnaderna där Kungälvs kommun bär 2/3 i enlighet med 
ursprungsavtalet.  Förvaltningen är frågande till fördyringen och förslag på 
kostnadsfördelningen mellan parterna. 
 

Juridisk bedömning  

Det första avtalet om denna vägsträcka slöts 2015. 
 
Av § 6 i Avtal om medfinansiering och samverkan – objekt väg 168 Tjuvkil (”Avtalet”), framgår att 
Kungälvs kommun medfinansierar Objektet med 52 mkr i prisnivå 2015-10 av den totalt 
bedömda kostnaden om 79 mkr.  
 
Av § 8 i Avtalet framgår att kostnadsförändringar som part ensidigt önskar fördelas till 100 % 
på den parten. Övriga kostnadsförändringar fördelas med 34 % på Trafikverket och 66 % på 
kommunen. Om kostnaderna vid anbudstillfället överstiger 10 % av bedömd totalkostnad ska 
respektive part ges möjlighet till omförhandling.  
 
Den uppskattade kostnaden för objektet beräknas nu uppgå till ca 126 mkr (prisnivå 2020). En 
sådan kostnadsförändring, och det som nu planeras ingå i objektet, bedöms ligga utanför 
ramen för det nu gällande avtalet. Detta innebär att ett nytt avtal, alternativt ett tilläggsavtal, 
behöver tecknas om parterna vid omförhandling kommer överens om nya avtalsvillkor. 
 

Bakgrund 

Redan på 90-talet påbörjades projekt väg 168 förbifart Tjuvkil i och med ökat behov av 
framkomlighet och trafiksäkerhet för fordonstrafiken. Trafikverket upprättade ett 
beslutsunderlag under 2014 (109 Mkr) och beredningen för hållbar utveckling (BHU/VGR) 
meddelade kommunen att väg 168 förbifart Tjuvkil saknade medel i regional infrastrukturplan 
år 2010 - 2019 för att genomföra hela sträckan till år 2018. Kommunstyrelsen beslutade år 
2014 att både förskottera och medfinansiera objektet.  
 
Parallellt med detta projekt pågick också diskussioner om objektet Ekelöv-Kareby. 
Trafikverket meddelade VGR i mitten på mars 2015 om fördyringar för objekt Ekelöv-Kareby. 
Hösten 2015 antogs ett inriktningsbeslut av kommunstyrelsen för väg 168 Ekelöv-Kareby på 
grund av fördyringarna för aktuellt objekt. VGR informerade att objekt förbifart Tjuvkil ligger 
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kvar i regional infrastrukturplan åren 2014 - 2025, men utan medel för vägobjektet tills 
finansieringen är löst. 
 
År 2015 antogs i kommunstyrelsen ett medfinansieringsavtal för objekt väg 168 Tjuvkil som 
baserades på framtagen kalkyl (79 Mkr) av Trafikverket. Enligt Trafikverket är alternativet ett 
fullgott alternativ utifrån tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. 
 
År 2017 färdigställdes samrådsunderlag (82 Mkr) - En ny gång- och cykelbana byggs utmed 
väg 168. Busshållplatser på sträckan rustas upp och i anslutning till dessa anläggs gångpassager. 
Utbyggnaden medför även bullerskyddsåtgärder för de som bostäder som ligger över gällande 
riktvärden. Tidplan för produktion åren 2018 – 2020. 
 
År 2020 färdigställdes samrådshandling och granskningshandling (beräknad totalkostnad 117 
Mkr). Vägplanens åtgärder är liknade tidigare plus belysning som kommer att ägas av 
Trafikverket, samt breddning av befintlig körbana och förbättring av vägens linjeföring. Till 
samrådshandlingen bedömdes objektet som väsentlig ombyggnad. Det upprättades ett förslag 
till tilläggsavtal av Trafikverket i och med att de redan nu ser att anbudssumman kommer att 
överstiga 10% av totalsumman (bef. avtal). I avtalet föreslås det att kommunens ska finansiera 
ytterligare 30 miljoner kronor. 

 
I januari 2021 togs det fram en ny samlad effektbedömning (SEB) för objektet. I SEBen 
beskrivs objektet som gång- och cykelobjekt. Det slutliga resultatet är att objektet är olönsam 
och att bland annat att trafiksäkerhet, hälsa och restiden för gång och cykel påverkas positivt 
av åtgärderna samt effekter för fordonstrafiken bedöms som försumbara. 
  
I februari 2021 lyfte BHU/VGR upp kostnadsfördyringar för objektet väg 168 Tjuvkil (126 
Mkr) där VGR förslog att regional plan tar en kostnadsökning om 34 % vilket motsvarar ca 43 
miljoner kronor (prisnivå 2020). I BHUs/ VGR protokollet föreslås att beslut i regionstyrelsen 
krävs således innan nytt tilläggsavtal kan godkännas samt att kostnadsökningen tas ur medel 
för brister i regional plan 2018–2029. Beslut förväntas i regionstyrelsen i början av mars 2021. 

 
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att det är viktigt med fortsatt utveckling i sekundärstråket och i 
Marstrand. Trafikverket som väghållare såg redan på 90-talet behovet av att öka 
framkomligheten och trafiksäkerheten för fordonstrafiken i och med ökade trafikmängder på 
sommarhalvåret som beror på besökande och sommargäster från bland annat övriga regionen. 
Trafikverket tog initiativet till att objekt Väg 168 Förbifart Tjuvkil kom med i regional 
transportplan 2010 - 2021. Länsstyrelsens beslut år 2013 medförde att Trafikverket ändrade 
inriktning till trafiksäkerhetsåtgärd och förbifart blev genomfart. Trafikverket har sedan dess 
brottats med att beskriva varför man inte kommer att leda vägen förbi utan igenom Tjuvkil. 
Trafik PM har skrivits om ett flertal gånger, nya projektledare har tillkommit och en ny 
diskussion om väsentlig ombyggnad (en ombyggnad av större åtgärder då vägens karaktär 
väsentligt förändrats t. ex. fler körfält). Förvaltningens bedömning är att det har varit låg 
framdrift av objektet som skapat tidsförskjutningar samt att ny gång- och cykelväg inte är en 
väsentlig ombyggnad.  
I samrådshandlingen har Trafikverket konstaterat att många (cirka 40 st.) av de boende i 
Tjuvkil påverkas redan idag av höga bullervärden. Samt att man i Trafik PM (år 2019) räknat 
upp framtida trafik med Basprognos (då bostadsutveckling ingår) plus exploatering som 
underlag till Buller PM.  
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Förvaltningens bedömning gällande redan bullerutsatta fastigheter är att det är Trafikverkets 
ansvar och de bör också bekosta dessa åtgärder i enlighet med Trafikverkets Åtgärdsprogram för 
buller. 
 
Förvaltningen ställer sig frågande till varför ombyggnationen klassats som väsentlig 
ombyggnad i och med att åtgärden inte innebär nya körfält eller liknade. I befintligt avtal står 
det att - Kostnadsförändringar till följd av partens ensidigt önskade omfattningsändringar 
fördelas 100 % till den parten om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. Trafikverket 
har inte skriftligen meddelat deras bedömning om väsentlig ombyggnad och därmed bör de stå 
för kostnaderna i aktuella miljöåtgärder.  
 
Förvaltningens bedömning om att genomföra ett objekt som är olönsamt (enligt SEB) inte är 
rimligt i och med den enorma fördyringen.  
 

 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Utbyggnad av gång- och cykelväg är i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål:  
Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar och Att underlätta för invånare och företag 
som vill reducera klimatutsläppen samt Kommunstyrelsens mål om bidrar till hållbara och 
effektiva resor.  
 
Ny gång- och cykelväg innebär att fler medborgare, besökare unga som gamla kan röra sig 
oberoende av bil i vardagen och på fritiden, samt förenkla transport mellan hållplats och hem 
eller arbete/skolan. 

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 är att ny gång- och cykelväg bidrar 
till att följande mål följas - 4 God hälsa och välbefinnande och mål 7 Hållbara energi för alla, 
10 Minskad ojämlikhet och 11 Hållbara städer och samhällen  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Bedömning utifrån politiska styrdokument är att ny gång- och cykelväg är i linje med bland 
annat med kommunens översiktsplan 2010 och Trafikplan 2017samt Energiplan. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

En ny gång- och cykelväg genom Tjuvkil innebär att fler medborgare kan förflytta sig med 
cykel eller till fots, till från hållplatser och också förflytta sig längre sträckor längs med väg 168 
utan att vara beroende av bil. Fler medborgare kan också transportera sig till och från 
närliggande serviceorter samt att fler besökare kan cykelturista i kommunen. 
 

Ekonomisk bedömning 

Under år 2020 upprättade Trafikverket ett förslag till tilläggsavtal p g av att de redan nu ser att 
anbudssumman kommer att överstiga de 10% befintligt avtal stadgar. I nuvarande 
medfinansieringsavtal om totalt 79 Mkr från år 2015 är fördelningen 2/3 för Kungälvs 
kommun (53 Mkr) och 1/3 på Trafikverket/VGR. 
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I förslag till tilläggsavtal redovisas en fördyring om 47 miljoner kronor baserat på framtagen 
produktionskalkyl och det föreslås att ökade kostnader ska fördelas liknande som i befintligt 
avtal vilket innebär en ökning om 30 miljoner kronor för kommunen. Totalkostnaden för 
objektet är beräknad till 126 miljoner kronor som fördelas 43 miljoner kronor på 
Trafikverket/VGR och 83 miljoner kronor på kommunen. Trafikverket föreslår också att 
osäkerhetsmarginalen ökas från 10% till 30%, vilket kan ge kommunen en kostnad på upp till 
ytterligare cirka 25 miljoner kronor för objektets genomförande.  
 
Förvaltningens bedömning är att kostnadsökningen skett på grund av bland annat 
tidsförskjutning, klassning av väsentlig ombyggnad och trafiksäkerhetsåtgärder för 
motortrafiken (vägbreddning). Vår bedömning är att det är orimligt att betala cirka 60 % mer 
för liknade åtgärd. Snittet för en gång- och cykelväg är ca 8 miljoner kronor/ kilometer och i 
kalkylen visar närmare 37 miljoner kronor/ kilometer.  
Det är mer rimligt att Trafikverket/ VGR ska stå för samtliga kostnadsökningar alternativt 70 
% av ökningen. 
 
Enligt VGR behöver kommunen bidra eller garantera att det finns medel för dessa om 
kommunen vill att objektet ska genomföras. Förvaltningens bedömning är att Trafikverket 
flaggade in väg 168 Förbifart Tjuvkil som en brist redan på 90-talet alltså långt innan 
kommunens utvecklingsplaner. Trafikverket har i och med sina tidsförskjutningar och 
justeringar skapat en oacceptabel situation för kommunen.  

 
Trafikverket reglerar idag budgeten genom indexuppräkning minst varje år för att täcka för 
högre materialkostnader. Dessa kostnader beräknas tillkomma i objektet. 
 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen understryker vikten av tillsammans med VGR, GR och 
Trafikverket finna en ekonomisk lösning för objekt förbi Tjuvkil som främjar 
en fortsatt utveckling av tätorter längs med stråket.  
Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att i dialog med VGR och 
Kommundirektör tillsammans med Trafikverket upprätta ett 
avtal som innefattar ekonomi, samverkan och dialog mellan VGR, Trafikverket 
och kommunen.  
 
 

 
                    Anders Holm Martin Hollertz 

Sektorchef för Samhälle och Utveckling  Verksamhetschef för Teknik 
 
Mikael Svensson 
Chef för Trafik gata park 
 
Expedieras till:   Martin Hollertz, Jenny Bjönness Bergdahl 

För kännedom till: 
Anders Holm 
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Uppdrag att utreda lånecykelsystem (Dnr KS2020/1125-1) 

Sammanfattning 

Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda lånecykelsystem under 2020. I 
utredningen ges en sammanfattning om olika lånecykelsystem som finns på marknaden och en 
slutsats. Förhoppningen är att fler invånare väljer att införskaffa en el-cykel / el-lastcykel, och 
öka sitt hållbara resande. 
 
Utifrån de olika typer av lånecykelsystem som har beskrivits i utredningen så är slutsatsen att 
ett ”lånecykelbibliotek” skulle kunna fungera i Kungälvs kommun. Ett lånecykelbibliotek är att 
man erbjuder invånarna i Kungälvs kommun att låna el-cykel/el-lådcykel gratis i ca 2 - 3 
veckor, en period som är tillräckligt lång för att låntagaren ska kunna avgöra om det här är en 
cykel som passar låntagarens vardag.  
Kungälvs kommun har ett väl utbyggt cykelvägnät i centrala Kungälv/Ytterby och till 
serviceorterna. I andra kommuner som har lånecykelbibliotek har resultatet gett positiv effekt. 
I Helsingborg var det 25 % som köpte en el-cykel efter att ha testat el-cykel. 
 
Lånecykelbiblioteket kan införas i en liten skala till att börja med, för att sedan utökas om 
systemet faller väl ut. Förslagsvis gör Kungälvs kommun en upphandling för dessa el-cyklar, 
el-lådcyklar, cykelservicedagen, service/underhåll och tillbehör. 
 
 
 
 
   

Juridisk bedömning  

Ett lånecykelbibliotek liknar en form av näringsverksamhet, där kommunen skulle kunna slå ut 
privata aktörer på marknaden. Enligt SKR:s jurister kan det därmed finnas vissa tveksamheter 
med ett sådant upplägg. 
 
Kommunens jurister bedömer att det inte kan uteslutas att kostnadsfri utlåning av cyklar kan 
komma att bedömas som stöd till enskild eller otillåten offentlig säljverksamhet. Det finns 
emellertid ingen praxis avseende just denna typ av verksamhet. 
 

Bakgrund 

I budgetdirektivet 2020 finns uppdrag att utreda lånecykelsystem. Uppdraget innebär att 
förvaltningen skall utreda om Kungälvs kommun är redo att införa lånecykelsystem. Inom 
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uppdraget skall förvaltningen göra omvärldsanalys samt en ekonomisk bedömning. Uppdraget 
har föranletts av en motion; KS2014/752. 
 

Verksamhetens bedömning 

Ett lånecykelsystem kan se olika ut, beroende på vilken storlek staden har. De fasta och 
flytande system finns framför allt i större städer, där befolkningen har hög täthet. 
Omvärldsbevakningen rekommenderar att varje cykel lånas mellan 4 och 8 gånger per dag för 
att ett fast/flytande system ska anses vara effektivt utnyttjat utan att vara överutnyttjat. 
Göteborgs Stad och Mölndals kommun gjorde en gemensam upphandling och det nya ” Styr 
och Ställ” startades under sommaren 2020. Avtalet gäller i 6 år, med möjlig förlängning i 
ytterligare 3 år. 
I mindre städer används exempelvis ett lånecykelbibliotek, retursystem och hybridsystem. De 
kommuner som förvaltningen har varit kontakt med tex Mölndal, Skövde och Helsingborg så 
är deras lånecykelbibliotek mycket uppskattat bland invånarna.  
 
Verksamhetens bedömning är att utifrån de olika typer av lånecykelsystem som har behandlats 
i den här utredningen är ett” lånecykelbibliotek" ett alternativ som skulle kunna fungera bra i 
kommunen. Kungälvs kommun har ett väl utbyggt cykelvägnät i centrala Kungälv/Ytterby och 
till serviceorterna, det finns stora förutsättningar för invånarna att cykla. Vid en 
omvärldsanalys påvisas att liknande storlek av kommuner erbjuder lånecykelbibliotek.  
Verksamhetens bedömning är dock att det i dagsläget saknas organisation och budget för att 
verksamheten skall kunna hantera ett lånecykelbibliotek. 
 

 
 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Att införa ett lånecykelbibliotek skulle gå i linje med Kommunfullmäktiges strategiska mål: 

”Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”  
 
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Ett lånecykelbibliotek bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vilket kan kopplas till mål 11 
”Hållbara städer och samhällen” samt delmål 11.2 ” Tillgängliggör hållbara transportsystem för 
alla” 
 
 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Kommunens antagna Trafikplan som påvisar att andelen hållbara resor ska öka. Ett lånecykel 
bibliotek skulle bidra till viss del.  
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Ett lånecykelbibliotek skulle kunna erbjudas till alla som är 18 år eller äldre. Ett 
lånecykelbibliotek bidrar till en bättre folkhälsa, mindre klimatbelastning, mindre trängsel och 
tillgängligheten inom kommunen ökar. 
Barnfamiljer kan låna el-lastcyklar, där man kan transportera sina barn i.  
 
 

 
 

Ekonomisk bedömning 

 
Om Kungälvs Kommun vill införa ett lånecykelbibliotek så skulle kostnaden bli ungefär:  
 
 

 Inköp av el-cyklar, tex 6 st el-cyklar, totalt ca 120 000 kr, (ca 20 000 kr/st). 

 Inköp av tex 2 st el-last cyklar, totalt ca 70 000 kr, (ca 35 000 kr/st). 

 Inköp av lås och hjälm, totalt ca 20 000 - 30 000 kr. 

 Service/underhåll på cyklarna  

 25 % arbetstid från en samordnare på kommunen. 

 Bokningssystem via hemsidan. 

 Hyra av en lokal att förvara cyklarna. 

 Cykelservicedag 
 

Verksamheten föreslår att man upphandlar dessa tjänster och cykelservicedagen istället för att ha det i egen 
regi. Verksamheten har ingen budget för detta. 

 
 
 

 

Förslag till beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet. 
2. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att gå vidare med lånecykelbibliotek genom 

att göra en upphandling i mindre skala. Upphandlingen kan bestå av ett mindre 
antal el-cyklar och el-lådcyklar. I upphandlingen kan även cykelservicedagen ingå. 

 
 
  
 
 

 
Anders Holm Martin Hollertz 
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef 
 
 
Expedieras till: Andreas 
Rutgersson, Kristina 
Hellström, Jenny 
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Bjönnes Bergdahl, 
Marielle Månskär 

För kännedom till: 
Mikael svensson 

 

  



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby

Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

PLAN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

  

1(6)  

Handläggarens namn 
Linda Andreasson  

2021-03-01 

 
 
 
 

Fördjupad översiktsplan Ytterby beslut om antagande  

(Dnr KS2016/0329-138) 

Sammanfattning 

FÖP Ytterby har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 3:8), mellan den 
24 augusti och 16 oktober 2020. 
 
Granskningen har inte inneburit några större förändringar av FÖPen utan endast mindre 
förtydligande. Mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats med område för teknisk 
anläggning för Kungälvs energis anläggning i Sparrås. FÖPen har förtydligats avseende de 
områden som tidigare föreslogs för exploatering men som efter samrådet utgick och som nu 
anges som jordbruksmark i Mark- och vattenanvändningskartan. Viss komplettering har gjorts 
i text avseende kulturmiljö. Den Geotekniska utredningen har kompletterats efter synpunkter 
från SGI. 
 
Länsstyrelsen välkomnar i sitt yttrande att kommunen tagit fram ett förslag till ny fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Ytterby som är en av kommunens viktigaste serviceorter. Ytterby har 
stor potential för att bli ett attraktivt stationssamhälle längs ett av kommunens huvudstråk för 
kollektivtrafik. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
 
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet samt  
kommunikationer kan tillgodoses. Beträffande riksintresse för kulturmiljövård behöver FÖPen  
kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet för att säkerställa att 
det inte blir risk för en påtaglig skada på riksintressen. 
Planen bedöms inte medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet 
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge  
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter dock att kommunen 
följer de rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram. 

 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att Miljökvalitetsnormer (MKN) 
enligt 5 kap. MB följs.  
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår 
angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. 
 
Länsstyrelsen och Trafikverket (TRV) har lyft frågan om projekt Ekelöv- Kareby och 
konsekvenser för FÖPen.  
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TRV vill att Säkerhetsområde järnväg utökas till 40 meter för bostäder, skola och förskola. 
Därmed menar de säkerhetsställs även att tillräckligt med utrymme för att utföra själva 
byggnationen av det eventuella dubbelspåret. TRV vill fortsatt poängtera vikten av en 
övergripande trafikutredning, i vilken påverkan på närliggande vägnät avseende kapacitet, 
kölängder med mera presenteras 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande avseende att i bergtekniska risker 
saknas det underlag för att SGI ska kunna ta ställning kring vilka risker det finns med avseende 
på stabiliteten i bergsslänterna. 
 
Statens fastighetsverk (SFV) konstaterar och är positiva till att del av deras fastighet inte längre 
föreslås för exploatering utan anges nu som jordbruksmark i FÖPen. SFV anser dock att 
frågor som påverkar Statens fastighetsverks fastighet Kastellegården som till exempel 
dagvattenhantering och utveckling av gröna stråk m.m. längs Kyrkebäcken förutsätter 
ytterligare utredningar och samråd med Statens fastighetsverk. 

 
Bokab vidhåller sitt önskemål att bygga villor i Kastellegårdsbergen samt exploatering mellan 
Rollsbo och Tunge. 
 
Från privata fastighetsägare och boende har det främst kommit synpunkter på föreslagen 
byggnation på Porteberget både avseende hur byggnation kan påverka befintlig bebyggelse 
samt att området bebyggs och att delar av grönytan försvinner. 
Efter granskningstiden har det inkommit en protestlista avseende byggnation på Porteberget. 

 
Naturskyddsföreningen anser att planen behöver kompletteras med textdelar som lyfter fram 
det positiva med aktivt jordbruk i Ytterby. På vilket sätt jordbruket bidrar till hållbar 
samhällsutveckling: Betydelsen av biologisk mångfald och dess samband med 
ekosystemtjänster, betydelsen av skyddade biotoper som till exempel åkerholmar och 
stengärdsgårdar, variationen i landskapsbilden, bevarande av odlingsbar jord med näring och 
mikroliv. Yttrandet innehåller synpunkter om att betesmark samt livsmedelsproduktion ska 
lyftas fram. 
 
Kungälvs museivänner föreslår att kommunfullmäktige samtidigt med beslut om antagande av 
den fördjupade översiktsplanen lämnar tydliga direktiv till kommunstyrelsen och förvaltningen 
om att Ytterbys värdefulla kulturarv ska prioriteras och säkerställas i kommande program- och 
detaljplanearbete. De anser även att kommunen, bör belysa alternativa lösningar och dess 
konsekvenser till den vägdragning som föreslås väster om Bohusbanan inom riksintresse för 
kulturmiljö, innan FÖP Ytterby slutförs och förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.   

 
Förvaltningens bedömning är att delar av de centrala grönytorna som Porteberget behöver tas 
i anspråk för exploatering och att stora möjligheter till utveckling av andra grönytor finns i 
Ytterby. Bedömningen är även att kulturmiljön i Ytterby behöver lyftas fram för att göra 
kulturmiljön mer synlig och tillgänglig. 
 
Trafikverkets Projekt Ekelöv- Grokarebys påverkan på Ytterby är oklar utifrån att olika 
föreslagna vägkorridor och deras påverkan på trafikens vägval. Dock är bedömningen att en 
utebliven eller försenad vägdragning inte har någon större påverkan på FÖPens föreslagna 
utveckling då den avser utveckling vid Bohusbanan och vars mål är att möjliggöra för både nya 
och befintliga invånare att välja alternativ till bilen som buss och tåg samt gång- och cykel. 
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Den mark- och vattenanvändningskarta som tagits fram inom FÖP-området ersätter mark- 
och vattenanvändningskartan för ÖP2010 för det avgränsade området. Det innebär att tidigare 
ställningstagande kopplat till ÖP kan ändras t.ex. avseende planansökningar. 
 
Förvaltningens bedömning är att Ytterby kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt 
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och 
exploatering och andra projekt effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda.  
 
 

Juridisk bedömning  

En fördjupad översiktsplan (FÖP) hanteras enligt Plan- och bygglagen (PBL) med samråd och 
granskning. FÖPen är en del av översiktsplanen och är liksom ÖP inte juridiskt bindande. Den 
är ett övergripande styrdokument för kommunens arbete med utveckling och bevarande. Den 
förenklar kommunens arbete genom att den ger en samsyn samt att den samråds med 
medborgarna. En FÖP är en del i arbetet med en rullande ÖP. 
 

Bakgrund 

Förvaltningen fick 2016 i uppdrag av Kommunfullmäktige att arbeta fram en Fördjupad 
översiktsplan för Ytterby. 
Som ett första underlag till planarbetet ligger rapporten Hela Ytterby som togs fram internt 
2015 genom ett antal workshops där både tjänstemän och politiker deltog. Där togs bl.a. 
grunden till målen för FÖP Ytterby fram. 
Syftet var att läka tätorten fysiskt genom att se över möjligheterna att exploatera den centrala 
kommunala marken som frigörs av ridskolans flytt. Dessutom är Ytterby ett viktigt 
stationssamhälle och ligger i kommunens huvudstråk för kollektivtrafik samt utpekat i 
Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Detta innebar att Ytterby ansågs ha en stor potential 
att utvecklas till ett attraktivt stationssamhälle i regionen. Samtidigt fanns möjligheten att 
minska klimatpåverkan och segregationen av samhällsgrupper i enlighet med 
kommunfullmäktiges tidigare mål. 
Under processens gång har ett stort antal underlag tagits fram som ligger som bilagor till 
FÖPen. Det är bl.a. en rapport om Medborgardialogen, en s.k. Täthetsanalys, en 
Grönstrukturplan med en dagvattendel och ett flertal Kulturmiljörapporter. Konsekvenser av 
FÖPen beskrivs i de ekonomiska och sociala konsekvensanalyserna samt i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. Efter samrådet har FÖPen kompletterats med ett PM om 
Geoteknik och Bergteknik. 
I FÖPen anges ett antal mål och riktlinjer på både nationell, regional och kommunal nivå som 
FÖPen förhåller sig till. Det anges ett syfte, mål och vision. Det övergripande målet kan sägas 
vara ett hållbart och attraktivt stationssamhälle. 
Dessutom innehåller FÖPen en utvecklingsstrategi hur Ytterby ska utvecklas. Mark- och 
vattenanvändningskartan är den som kommer att ersätta gällande karta i ÖP för Ytterby. Där 
anges område för område hur utveckling ska ske. Förutsättningar och riktlinjer beskriver 
tematisk vilka förändringar som FÖPen innebär. 
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att Ytterby kan utvecklas till ett hållbart och attraktivt 
stationssamhälle. Genom FÖPen och dess riktlinjer kan kommande arbete med planering och 
exploatering effektiviseras då de övergripande ställningstagandena är gjorda. Stora delar av 
utvecklingen kan styras genom planläggning eller avtal både på kommunal och privat mark. 
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Sen finns det andra förutsättningar för ett attraktivt samhälle där kommunen inte har mandat 
eller rådighet över frågorna som t.ex. utveckling av Bohusbanan, kulturmiljö eller vissa 
naturområden, då krävs att kommunen verkar för eller deltar i dialoger för att påverka. 
 
De synpunkter som inkommit under Granskningen har inte inneburit några större 
förändringar av FÖPen utan mer förtydliganden. Bedömningen är att delar av de centrala 
grönytorna som Porteberget behöver tas i anspråk för exploatering och att stora möjligheter 
till utveckling av andra grönytor finns i Ytterby. Bedömningen är även att kulturmiljön i 
Ytterby behöver lyftas fram för att göra kulturmiljön mer synlig och tillgänglig. 
 
TRV:s Projekt Ekelöv och Grokarebys påverkan på Ytterby är oklar utifrån att olika föreslagna 
vägkorridor och deras påverkan på trafikens vägval. Dock är bedömningen att en utebliven 
eller försenad vägdragning inte har någon större påverkan på FÖPens föreslagna utveckling då 
den avser utveckling vid Bohusbanan och vars mål är att möjliggöra för både nya och 
befintliga invånare att välja alternativ till bilen som buss och tåg samt gång- och cykel. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
De nya av KF:s mål som bedöms relevant i FÖPen är: 
1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 
3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

FÖPen har bedömts innebära en betydande miljöpåverkan därav har en 
Miljökonsekvensanalys (MKB) tagits fram. 
 
Jämställdhet, Rent vatten och sanitet, Hållbar energi för alla, Minskad ojämlikhet, Hållbara 
städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biologisk 
mångfald, Fredliga och inkluderande samhällen är de mål som främst har betydelse för arbetet 
med hållbar samhällsplanering. 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljömål. De visar 
vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. 
De miljömål som främst har betydelse för arbetet med FÖP Ytterby är Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, God 
bebyggd miljö och ett rikt växt - och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap. 
När det gäller etappmålen så är det främst Biologisk mångfald och Hållbar stadsutveckling.  
 
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra 
beslut i samhället där så är relevant och skäligt. 
Under Hållbar stadsutveckling finns ytterligare delmål som är relevanta för FÖParbetet. 
Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 
procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och  
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och 
tätorter. 
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Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och 
förvaltning i städer och tätorter. 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
De viktigaste kommunala styrdokumenten för FÖParbetet har främst varit kommunens 
Dagvattenplan med riktlinjer för FÖParbetet samt kommunens Trafikplan som har utpekade 
mål avseende: 
Öka andelen hållbara resor. 
Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand 
utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter. 
Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer. Öka samnyttjande av trafikslag. 
Minskad miljö- och klimatpåverkan. 
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

En fördjupad översiktsplan som en del av den övergripande översiktsplanen berör alla 
medborgare och brukare både boende och besökande till Ytterby. Arbetet med FÖPen har 
inletts med en medborgardialog som har fortsatt under samrådsprocessen. För alla 
medborgare är det viktigt att kommunen genom ÖP och FÖP tydligt kan visa hur kommunen 
ska utvecklas mot en mer hållbar framtid. 
 

Ekonomisk bedömning 

En ekonomisk konsekvensanalys har gjorts för FÖPen som ligger som en bilaga. 

I Ytterby finns det relativt stora möjligheter att förtäta inom befintlig bebyggelse. Att förtäta är 
positivt ur ett ekonomiskt perspektiv då befintlig infrastruktur kan nyttjas. I de fall där 
kapaciteten överskrids krävs dock nya investeringar på gator, gång- och cykelbanor, vatten och 
avlopp etcetera. FÖPens vision är att stationssamhället Ytterby är en självklar del av 
Storgöteborg och en entrépunkt till Bohuslän. För att lyckas med detta krävs stora 
investeringar som på sikt resulterar i goda ekonomiska effekter för Ytterby. 

 

Förslag till beslut 

 
Förslag till Kommunstyrelsen 

Fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun godkänns inför 
antagande enligt plan- och bygglagen 3 kap 19 §. 

 
Förslag till Kommunfullmäktige 

Fördjupad översiktsplan för Ytterby i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen 3 kap 19 §. 

 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef Sektorschef 
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Expedieras till:   Linda Andreasson, Henrik Johansson SoU 

För kännedom till: Anders Holm, Fredric Norrå 

  



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : FÖP Ytterby koncept 210219

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERBY
ANTAGANDEHANDLING 210415

Koncept 210219 
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REFERENSGRUPPER FÖP

Politisk referensgrupp: Framtids- och utvecklingsbe-
redningen (FOU) nuvarande beredningen för Samhälle 
och Utveckling (BSU)

Förvaltningens referensgrupper: Gestaltningsgruppen, 
Sektorsamsyn, Strategmöte och Program Kungälv

STYRGRUPP FÖP
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Sammanfattning och Vision

Översiktsplanen (ÖP 2010) lyfter Ytterby som en del av 
Göteborgsregionens strukturbild där Ytterby som sta-
tionssamhälle ligger i ett av huvudstråken och är en del 
av en hållbar utveckling. 

Ytterby är både ett eget samhälle och en del av Kung-
älvs centralort. Ytterby är till stora delar omgiven av 
landsbygd och natur samt Nordre älv. I norr angränsar 
Ytterby till Rollsboindustriområde med stort underlag 
för arbetstillfällen. Förtätning föreslås i ÖP2010 i de 
centrala delarna öster om järnvägen men det är främst i 
utkanten av Ytterby i väster och söder som exploatering 
har föreslås och genomförs. Grönstrukturen har angetts 
som en lika viktig del som bebyggelse- och trafikstruk-
turen.

Denna fördjupade översiktsplan (FÖP) för Ytterby tar 
visionen om det hållbara stationssamhället längre ge-
nom att mer styra exploateringen till de centrala om-
rådet runt stationen. Mobiliteten lyfts fram genom 
koppling till kollektivtrafik och gena trygga gång- och 
cykelstråk. Samtidigt förtydligas grönstrukturen både 
centralt med parker och dagvattenhantering samt kopp-
ling till omgivande rekreations- och kulturmiljöer. För-
hoppningen är att Föpen mer i detalj ska kunna beskriva 
hur målsättningarna ska kunna infrias.

Vision 2050 

I FÖPens Vision är Stationssamhället Ytterby en självklar 
del av Storgöteborg och en entrépunkt till Bohuslän. Yt-
terby har 12 000 invånare och ett välutvecklat närings-
liv. Kungälv-Ytterby har växt samman till en samman-
hängande centralort för kommunen, men Ytterbys egen 
identitet är stark på den kulturhistoriskt betydelsefulla 
plats där bebyggelse, landsbygd och älv möts.

Hållbara kommunikationer präglar Ytterby där statio-
nen är hjärtat för tätorten, landsbygden och kustzonen. 

Ytterbys täta centrum på båda sidor av Bohusbanan är 
en kreativ blandning av bostäder, arbetsplatser, servi-
ce, spännande arkitektur, variationsrika rumsbildningar 
och grönska. 

Ytterby är en sammanhängande tätort med välintegre-
rade bostadsområden och mötesplatser för alla, där in-
vånarna är välmående och har nära till varandra. Natur-
områden som Kastellegården, Guddehjälm och Nordre 
älv förbinds via gröna stråk genom centrum och är po-
pulära för både kvällspromenader och söndagsutflykter. 
De boende i Ytterby vandrar eller cyklar gärna längs 
med älven. 

FÖP Ytterby

Den fördjupade översiktsplanen anger hur kommunen 
anser att mark- och vattenområden i Ytterby ska använ-
das, både avseende exploatering av de centrala delarna 
och bevarande av de yttre områdena, samt hur samhäl-
let ska knytas ihop med stråk för gående och cykel. Den 
anger även riktlinjer för hur denna utveckling ska ge-
nomföras.

Konsekvenserna av denna utveckling har analyserats ur 
tre hållbarhetsperspektiv; miljökonsekvenser, sociala 
konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Den sam-
lade bedömningen är att planeringen utgör goda förut-
sättningar för en hållbar utveckling på lång sikt.

Läsanvisningar

Den fördjupade översiktsplanen inleds med beskriv-
ningar vad en FÖP är, om bakgrund och vilka utgångs-

punkter som varit viktiga i arbetet samt vilka mål som 
ska uppnås.

En utvecklingsstrategi redovisas i text och karta 
som visar de stora dragen i utvecklingen av FÖP områ-
det. Den anger även vilka övergripande principer som 
ska gälla för det framtida arbetet.

Kapitlet om Användning av mark- och vatten-
områden anger hur av mark- och vattenområden av-
ses användas samt ger riktlinjer för genomförande av 
FÖPen. Här redovisa även ställningstagande avseende 
allmänna intressen.

Under kapitlet om Förutsättningar och Riktlinjer 
beskrivs alla aktuella ämnesområden med nuläge, för-
ändringar utifrån FÖPen samt med tillhörande riktlin-
jer där det bedöms viktigt för kommande utveckling.

Under kapitlet Konsekvenser sammanfattas miljö-, 
sociala- och ekonomiska konsekvenser för FÖPen. 
Konsekvensbeskrivningarna som helhet finns som bila-
gor.

Fortsatt planering anger vilka processer som behövs för 
genomförandet av FÖPen.

Organisation

Processen med att ta fram Planhandlingen och dess bila-
gor har letts av Planenheten under sektor Samhälle och 
utveckling, med en arbetsgrupp bestående av planarki-
tekter, samhällsplanerare och en trafikstrateg. I arbetet 
har även en större projektgrupp medverkat med kom-
petenser från miljöenheten, mark- och exploaterings-
enheten, va-enheten samt trafik-gata-park. Avstämning 
har även skett med kompetenser inom fritid, socialÖP, 
bygglov, lokalresursplanering.

Som referensgrupper inom förvaltningen har projektet 
haft möten som Sektorsamsyn samt Gestaltningsmöte.
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Beredningen för samhällsutveckling (f.d.FOU) har varit 
politisk referensgrupp under framtagandet av FÖPen.

Underlagsmaterial avseende Grönstrukturplan/Dag-
vatten samt Miljökonsekvensbeskrivning för FÖP Yt-
terby har tagits fram av Norconsult. PM för geoteknik 
och bergsteknik har tagits fram av COWI.

Underlagsmaterial

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Ytterby utgår 
till stor del från de utgångspunkter och övergripande 
inriktningar som anges i ÖP2010. Dock har vissa för-
utsättningar ändrats vilket kräver en ny utbyggnads-
strategi för Ytterby. Under kapitel om Bakgrund och 
Utgångspunkter anges ett stort antal mål, riktlinjer som 
styr samhällsplaneringen på nationell, regional samt 
kommunal nivå.

Som bilagor finns det material som varit underlag in-
för uppstart av FÖParbetet, t.ex. rapport Hela Ytterby, 
Medborgadialog samt en täthetsanalys. Dessutom finns 
underlag som tagits fram under arbetets gång avseende 
grönstruktur, dagvatten samt kulturmiljö. Dessutom 
ligger miljö-, social och ekonomiska konsekvensanaly-
ser som bilagor. Bilagorna anges sist i dokumentet. Ef-
ter samråd har ett underlag avseende geoteknik tagits 
fram.

Hela Ytterby 

Under 2015, arbetade en intern tjänstemannagrupp 
från planeringsenheten tillsammans med forskare och 
specialister från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), i 
en serie workshops med Hela Ytterby inom forsknings-
projektet SPECIAL. I arbetet deltog ett stor antal tjäns-
temän i förvaltningen samt politiker. Arbete samman-
ställdes i en rapport, som har varit ett viktigt underlag 

för framtagandet av FÖP Ytterby. 

Medborgardialog Ytterby

Våren 2017 inför arbetet med FÖPen hölls en medbor-
gardialog i Ytterby. Dialogarbetet samordnades med 
EU-projektet SMART-MR som Kungälvs kommun 
deltar i. SMART-MR syftar till att lokala och regionala 
myndigheter ska få stöd i att utforma styrdokument och 
få förslag på hur det hållbara resandet kan öka.

I dialogarbetet genomfördes workshops med två hög-
stadieklasser på Ytterbyskolan samt en mobilitetsvand-
ring i Ytterby med en av klasserna. Det utfördes även 
en workshop med PRO:s lokala förening i Ytterby samt 
en workshop med företrädare för Ytterbys näringsliv. 
Till näringslivet har också en enkät skickats ut. Vida-
re genomfördes intervjuer med människor på plats i 
Ytterby samtidigt som det fanns möjlighet att svara på 
en enkät på Kungälvs kommuns hemsida. Dialogen har 
sammanställs i en rapport som varit ett viktigt underlag 
i arbetet.

Täthetsanalys

Rapporten ”Hållbar täthet i Stationssamhällen Riktlin-
jer och indikatorer för hållbar täthet i stationsnära lägen 
i Göteborgsregionen Exempel på hållbar förtätning i 
Ytterby”,  togs fram i augusti 2017 av Spacecape. Kung-
älvs kommun och GR hade ett överenskommet samar-
bete i EU-projektet SMART-MR där stationssamhället 
Ytterby ingick som fallstudie i projektet. Detta arbete 
har haft en stor betydelse i arbetet med FÖPen.
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Vad är en översiktsplan

En översiktsplan är ett styrdokument som är vägle-
dande för kommunens planering som till exempel vid 
planbesked, framtagande av detaljplaner, hantering av 
bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också 
underlag för kommunen i dialog med statliga myndig-
heter, medborgare och övriga. 

I översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark-  
och vattenområden inom kommunen ska användas i 
framtiden och vilken målsättning kommunen har att 
utvecklas. 

Planbeskrivningen innehåller vision och viljeinriktning 
för kommunens mark- och vattenanvändning. Konse-
kvensbeskrivningen redovisar sociala, ekonomiska och 
ekologiska konsekvenser av översiktsplanen. 

Mark- och vattenanvändningskartan redovisar de ställ-
ningstaganden som kommunen gjort avseende bland 
annat bebyggelse och näringslivsutveckling samt riksin-
tressen som kommunen omfattas av.

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument 
och vägvisare mot en mer hållbar framtid.

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP)

För områden i kommunen som behöver en mer detal-
jerad redovisning av ställningstaganden, till exempel 
en tätort, kan en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) 
göras. En FÖP behandlar samma typ av frågor som en 
översiktsplan och tas fram på samma sätt. 

FÖP Ytterby utgår från i stort sett samma ställnings-
taganden som i gällande översiktsplan, ÖP2010, men 
förutsättningarna för markanvändning har förändrats 
sedan antagandet av ÖP2010. Kartan för mark- och vat-
tenanvändning har förändrats i förhållande till ÖP2010 
och ersätts därmed av en ny för FÖP-Ytterby området. 
Dessutom har flera ställningstaganden för ett hållbart 
attraktivt stationssamhälle förtydligats genom FÖPen.

Planprocess

Processen att upprätta en översiktsplan styrs av plan  
och bygglagen.  När ett förslag till ny översiktsplan el-
ler FÖP har upprättats hålls samråd med medborgare, 
myndigheter och andra berörda. Förslaget tillgänglig-
görs genom att allt material finns utställt på offentliga 
platser som bibliotek, i stadshuset och på kommunens 
hemsida. Efter samrådet tar kommunen ställning till de 
inkomna synpunkterna och besvarar dem i en samråds-
redogörelse. Planförslaget arbetas om och ställs ut på 
nytt under minst två månader. Synpunkter som kom-
mit in vid granskningen sammanfattas och besvaras i ett 
särskilt utlåtande. Efter granskningen kan mindre juste-
ringar göras innan FÖPen antas av kommunfullmäktige.
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Uppdrag

Förvaltningen fick 2016 (KS 2016/0329) i uppdrag av 
Kommunfullmäktige att arbeta fram en fördjupad över-
siktsplan(FÖP) för Ytterby. FÖP Ytterby utgår ifrån ge-
nomförandet av Översiktsplanen (ÖP) 2010.

Inledningsvis var projektnamnet för arbetet med ut-
veckling av Ytterby ”Hela Ytterby”. Det arbetet syftade 
till att läka tätorten fysiskt, genom att se över möjlig-
heterna att förtäta den centrala marken i västra Ytter-
by som skulle frigöras av ridskolans flytt. Hela Ytterby 

utvecklades och omfattade även stationen och de östra 
delarna av tätorten i enlighet med omvandlingsområde 
och intentioner för ÖP 2010.  Hela Ytterby som var ett 
internt arbete resulterade i en rapport som ligger som 
underlag för arbetet med FÖP Ytterby. 

Arbetet med Hela Ytterby tydliggjorde behovet av en 
FÖP för Ytterby. Ytterby är en av kommunens vikti-
gaste serviceorter och ligger i kommunens huvudstråk 
för kollektivtrafik. Tillsammans med ett stort kom-
munalt markinnehav ger det en stor potential för att 
utveckla orten och skapa ett attraktivt stationssamhäl-

le som kan hävda sig i regional konkurrens. Samtidigt 
finns möjligheter att minska klimatpåverkan och minska 
segregation av samhällsgrupper genom tidiga ställnings-
taganden i enlighet med kommunfullmäktiges mål.

Utvecklingen de senaste åren har inte skett helt i en-
lighet med översiktsplanens intentioner om förtätning, 
men förutsättningarna för förtätning har förbättrats ge-
nom beslut om flytt av ridskolan.

Planområdet - Ytterby

Ytterby är ett stationssamhälle beläget ca 5 km väster 
om centrala Kungälv men ingår tillsammans med Ka-
reby i kommunens centralort. Det är inom centralor-
ten som kommunens bostadstillskott huvudsakligen ska 
tillkomma.

Nuvarande markanvändning i centrala Ytterby består 
främst av bostäder, en del verksamheter utmed Bo-
husbanan samt mindre centrumverksamheter, en stor 
matvaruaffär och kommunal service. I södra Ytterby 
finns ett mindre industriområde. De yttre delarna i 
väster, söder och öster innehåller stora rekreationsom-
råden med höga natur och kulturvärden. I Norr grän-
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sar Ytterby mot Rollsbo som är ett omfattande indu-
striområde och viktigt avseende lokala arbetstillfällen.
Inom det område som begränsas av FÖP Ytterby-områ-
det bor i dag ca 6000 personer. 

Landskapsbilden i Ytterby domineras av en bred lerdal-
gång där Kyrkebäcken rinner ner mot Nordre älv. Dal-
gången omges av höjdpartier i nordväst och sydost. Vid 
dalgången ligger Ytterbycentrum på den västra sidan 
och bostadsområdet Enekullen på dess östra sida. Det 
är detta landskapsrum som både ytterbybor och besöka-
re i första hand kommer i kontakt med.

Längre västerut avgränsas Ytterby av en bergsrygg mot 
den omgivande landsbygden. Kastellegårdsbergsryggen 
löper längs dalgångens östra sida ända ner till Nordre 
älv. Den norra delen av bergsryggen blir en barriär 
mellan Ytterby och Kungälv.

Kyrkan utgör ett framträdande landmärke med sitt 
smäckra torn och är en betydelsefull del i Ytterbys 
identitet.

Tre vägar utgör huvudvägar i Ytterby: Marstrandsvä-
gen, Torsbyvägen och den nyligen utbyggda Sparråsvä-
gen. Tillsammans bildar de en ringväg runt Ytterby. Av 
särskild betydelse är de ”entréer” till Ytterby som finns 
kring dessa vägar, i synnerhet entrén från kungälvshål-
let. Marstrandsvägen och Torsbyvägen är kopplingar 
från omlandet och orterna Kärna, Kovikshamn, Tjuv-
kil och Marstrand till Ytterby. Bohusbanan skär genom 
området i nord-sydlig riktning med den gamla stations-
byggnaden som central punkt.

De kulturhistoriska värdena i Ytterby har en betydan-
de potential i ett framtida arbete med att levandegöra 
kulturmiljöerna i olika sammanhang. Området utgör en 
synnerligen spännande ”mix” av miljöer med koppling 

till bl.a. riksbildningsskedet under Skandinaviens äldsta 
historia. Flera för landet unika lämningar, såväl synliga 
som dolda under mark, återfinns här. De har dessut-
om i ovanligt hög grad varit föremål för arkeologiska 
undersökningar. Den naturliga inramningen, bl.a. läget 
intill älven och möjligheter till överblickar, skapar ock-
så ovanligt goda förutsättningar för information, levan-
degörande och identitetsskapande i olika former.

Flera äldre byggnader är en viktig del i Ytterbys iden-
titet och dess historia, varav vissa inte har ett skydd av-
seende förvanskning eller rivning. Några av dessa bygg-

nader är kyrkan, stationen, gamla skola samt även ett 
flertal villor från början av 1900-talet. Dessutom finns 
gårdar vars tillkomst går längre tillbaks i tiden. Även 
senare tillkommen bebyggelse har sin specifika karaktär 
och utgör viktiga historiska markeringar i Ytterby.

Under 1900-talet har Ytterby genomgått större föränd-
ringar. 1907 öppnade Ytterby station vid Bohusbanan 
1942 byggdes ABC-fabrikerna i Ytterby för tillverk-
ning av bland annat båtar. Från att tidigare ha varit ren 
landsbygd ökade byggandet och ett samhälle med eget 
centrum växte fram till följ av att stationen förlades till 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : FÖP Ytterby koncept 210219

 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR  YTTERBY - GRANSKNINGSHANDLING |13

Ytterby. Personalbostäder till stationen och skolbygg-
naden. Vid områdena Enekullen och Tunge byggdes 
mindre villaområden och däremellan utgjordes land-
skapet av åkermark. 

Nybyggandet sedan 1950-talet har varit omfattande 
och har fortsatt in på 2000-talet. 1971 blev Ytterby 
en del av Kungälvs kommun och i samband med tät-
ortsavgränsningen 1980 blev Ytterby en del av tätorten 
Kungälv.  Runt de centrala delarna av Ytterby byggdes 
i slutet på 1900-talet stora villaområden i framförallt 
Stället och Tega. 

Under de senaste 20 åren har inflyttningen och nybygg-
nationen i Ytterby ökat. City Gross öppnade butiker i 
Ytterby 1999 i ABC-fabrikernas gamla lokaler vilket 
flyttade centrum något söderut. 2006–2008 byggdes 
till stor del nya Ytterby Centrum med flera byggna-
der på 4 till 5 våningar. Det byggdes ny busstation och 
järnvägsstationen restaurerades. I samband med nyin-
vigningen av Ytterby Torg 2008, utplacerades konstver-
ket ”För stor för sitt bo” av Karin Schmid som skapats 
på uppdrag av byggföretagen, Kungälvs kommun och 
Statens Kulturråd. År 2012 och 2014 revs Folkets hus 
respektive det gamla centrumhuset. På dessa tomter  
har uppförts byggnader på upp till 5 våningar med både 
lägenheter och kommersiella lokaler.
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BEFINTLIG BEBYGGELSE INOM FÖP OMRÅDET

Bebyggelse

Ytterbys bebyggelse karaktäriseras av en gles och funk-
tionsuppdelad struktur uppdelad i olika enklaver. I de 
centrala delarna ligger större delen av den offentliga 
och privata servicen, blandat med bostäder, medan de 
omkringliggande bebyggelseområdena i stora drag är 
renodlade småhusområden. Flerbostadshus är koncen-
trerade till framförallt centrum och områdena närmast 
väster om centrum. Två mindre industriområden 
finns i Ytterby, belägna i anslutning till järnvägen. Ett 
beläget i centrala Ytterby i Västra Porten, det andra i 
Valnäs. Större delen av bebyggelsen i Ytterby är upp-
förd från 50-talet fram till idag.

I områdesbeskrivningarna på följande sidor ingår inte 
områden vars uppförande påbörjades efter att arbe-
tet med FÖPen startade, såsom Västra Tega och Tega 
Ängar.  
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Centrum

Bebyggelsen i denna del av Ytterby har karaktären av en 
centrummiljö med småbutiker, kommunal och privat 
service, men även ett stort inslag av bostäder, framfö-
rallt i flerbostadshus. Bebyggelsen närmast järnvägssta-
tionen är relativt tät, för att bli glesare längre bort från 
stationen. Närmast stationen är bebyggelsen även högst 
med upp till fem våningar, för att sedan bli lägre, längre 
bort från stationen. I södra delen av centrum ligger City 
Gross butik som kan upplevas som gräns söderut för 
centrumområdet, även om ett antal villor ligger söder 
om butiksområdet. Bebyggelsens utseende är mycket 
varierad i denna del av Ytterby, gammalt blandas med 
nytt i olika arkitekturstilar med olika fasadmaterial. I 
södra delen av centrum är gatunätet relativt samman-
hängande, vilket kan jämföras med den norra delen där 
gatunätet är uppbyggt kring återvändsgator.

Östra Centrum

I Östra Centrum dominerar ett antal större offentliga 
institutioner stadslandskapet, såsom äldreboende, skola 
och idrottshall. Längst i norr mot Marstrandsvägen lig-
ger ett antal verksamhetsbyggnader och en bensinsta-
tion. Mellan byggnaderna ligger stora öppna ytor vilket 
bidrar till att ge ett mer storskaligt intryck jämfört med 
bebyggelsen väster om Torsbyvägen. Längst söderut 
mot jordbruksmarken ligger ett bostadsområde, som 
skapar ett ”vasst” hörn i det öppna landskapet.  Upp-
delningen mellan offentliga institutioner, verksamheter 
och bostäder är tydlig och området har en starkt funk-
tionsuppdelad prägel. Byggnaderna är låga, envånings-
hus dominerar, endast en tillbyggnad till äldreboendet 
(två våningar) och Kastellegårdshallen är högre. Då be-
byggelsen är låg smälter den in i det öppna, flacka, land-
skapet. Trafiken leds in till området via återvändsgator 
med markparkeringar placerade mellan bebyggelsen 
och Torsbyvägen.

Östra Tunge

Östra Tunge består av blandad villabebyggelse med oli-
ka uttryck, från olika tidsepoker. Den äldre, sydvästra 
delen av området karaktäriseras av en stor blandning av 
stilar. Bebyggelsen i denna del är till största del uppförd 
mellan slutet av 30-talet och 50-talet. Denna del av om-
rådet har ett gatunät av trädgårdsstadstyp, där gatunätet 
har drag av rutnätsstruktur. Detta till trots finns bara 
en anslutning till Marstrandsvägen. I nordöstra delen är 
bebyggelsen mer enhetlig och i huvudsak byggd under 
tidigt 60-tal respektive tidigt 70-tal. Gatustrukturen ut-
görs av återvändsgator, vilka ansluter till gatunätet i den 
sydvästra delen av området.
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Tunge

Tunge består av villor, radhus och kedjehus uppförda 
under andra halvan av 60-talet. Det norra delområdet 
består av kedjehus och röda, tidstypiska tegelvillor. Det 
sydöstra delområdet, i hörnet Marstrandsvägen/Läns-
mansvägen, domineras av rad- och kedjehus med varie-
rat utseende. Det västra delområdet domineras av en-
hetligt utformade kedjehus uppförda 1968, med typiskt 
utseende för tiden. Gatustrukturen i Tunge är uppbyggt 
kring återvändsgator med gång- och cykelbanor som 
knyter ihop de inre delarna av området. 

Enekullen

Enekullens bebyggelse består av småhus i 1-1,5 plan, till 
stor del uppförda under 50- och 60-talen, vilka är pla-
cerade mellan Kastellegårdsberget och Norra Storäng-
ens dalgång. På detta sätt har bebyggelsen anpassats till 
landskapet och villaområdet smälter in som en del av 
det skogsklädda berget och framstår inte som bebyggel-
se som landat på åkern. Enekullsvägen är dragen längs 
med bergskanten så att åkermarken i dalgången inte de-
las itu. Sådan vägdragning var vanlig förr, och ledde till 
slingrande vägar. Raka återvändsgator ansluter till Ene-
kullsvägen och går upp längs sluttningen. Dessa gator 
ger en lätt klättrande bebyggelse med fria siktlinjer ut 
över dalgången och Ytterby centrum. 

Västra Porten

Västra Porten, beläget sydväst om stationen, innehåll-
er en blandning av industri och bostäder. Närmast 
järnvägen ligger ett antal större industribyggnader, 
där gamla ABC-fabrikens byggnad (idag lager) utmär-
ker sig. Längre in i området längs bergssluttningarna 
är bostäder uppförda, mestadels trähus i 1-2 våningar. 
Bebyggelsen ligger längs återvändsgator, vilka ansluts 
till Ytterby centrums gatunät via en plankorsning över 
järnvägen.
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Östra Porten

Precis väster om stationsområdet ligger Östra Porten 
som domineras av ett antal flerbostadshus och radhus 
uppförda under 80-talet. Runt dessa ligger ytterligare 
ett antal radhus och villor. Bebyggelsen är relativt små-
skalig med en höjd på max två våningar. Flerbostadshu-
sens gula tegelfasader är utmärkande i området, men 
småhusens blandade utseenden ger ändå en variation i 
området. Bebyggelsen ligger längs återvändsgator, som 
ansluter till Hällebergsgatan norrut. Genom en gång- 
och cykelväg kopplas området till Ytterby centrum, 
vilken passerar under järnvägen i en tunnel.

Björkås

Björkås, beläget nordväst om Östra Porten, består 
av ett flertal loftgångshus i 2-3 våningar uppförda 
runt 1970. De är alla likadana och placerade i samma 
nordost/sydvästliga riktning upp på en bergsplatå. Par-
kering sker längs återvändsgatan Hällebergsgatan vil-
ket skapar bilfria bostadsgårdar. Björkås är ett typiskt 
område från miljonprogramsåren avseende utseende, 
bebyggelse- och trafikplanering. Parkering sker i par-
keringsanläggningar placerade ut mot Hällebergsgatan, 
vilken ansluter till Marstrandsvägen. Björkås är ett av 
de större sammanhängande flerbostadshusområdena i 
Kungälvs kommun från denna tidsperiod, och det enda 
i Ytterby.

Tornhaga

Tornhaga småhusområde, uppfört 1970, är beläget norr 
om Björkås. Området ger ett varierat uttryck i fråga om 
t.ex. kulör och fasadmaterial, även om byggnaderna är 
byggda under samma epok och till stor del är lika stora, 
bortsett från östra och norra delens något större villor. 
Bebyggelsen ansluter till återvändsgator som ansluter 
till större gator, som i sin tur ansluter till Marstrandsvä-
gen. Gång- och cykelbanor kopplar samman Tornhaga 
med andra kringliggande bostadsområden och vidare 
mot Ytterby centrum. En typisk trafikplanering för pe-
rioden då området byggdes. 
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Stället

Stället byggdes ut under första halvan av 90-talet med 
mindre flerbostadshus och villor. Flerbostadshusen är 
i två plan och till största del belägna i områdets nor-
ra del, närmast Sparråsvägen. I södra delen av områ-
det dominerar småhus 1 - 1,5 plan. Gemensamt för 
bebyggelsen är ett utseende som till stor del hämtar 
inspiration från förfunktionalistiska stilar med träfasad 
och sadeltak. Gatustrukturen är organisk och följer ter-
rängen. I södra delen där villabebyggelse dominerar är 
gatorna mycket smala.

Sparrås

Sparrås, beläget sydväst om Stället, byggdes under för-
sta halvan av 00-talet och består av villor och parhus. 
Området är inspirerat av trädgårdsstaden i bebyggelse- 
och gatustruktur. Husen står tätt längs gatorna samti-
digt som små grönytor lämnats mellan de olika tom-
terna inne i kvarteren. Området består till stor del av 
olika enhetliga typhus i 1 - 2 plan, vilket ger respektive 
delområde en tydlig karaktär. Likt Stället är byggna-
derna stilmässigt till stor del inspirerade av förfunktio-
nalistiska stilar med träfasad och sadeltak eller valmat 
tak.  Området har en gatustruktur som är uppbyggd av 
smala återvänds- och rundkörningsgator, vilka ansluter 
till huvudgator för biltrafiken. Gatorna rör sig organiskt 
genom området, trots att terrängen är platt, vilket ska-
par intressanta gaturum. Gång- och cykelvägar kopplar 
ihop de inre delarna av området. 

Nedre Tega

Bebyggelsen i nedre Tega består i huvudsak av småhus 
i 1 - 1,5 plan. En stor del av småhusbebyggelsen upp-
fördes under första halvan av 70-talet, men nya del-
områden har tillkommit under 80- och 00-talen. Även 
inslag av äldre bebyggelse finns i området. Tillsammans 
ger detta en utseendemässigt varierad villabebyggelse i 
olika form, färg och fasadmaterial. Husen är placerade 
kring återvändsgator som ansluter till större gator och 
vägar. Gång- och cykelvägar korsar områdena vilket gör 
att det är lätt att röra sig igenom området till fots eller 
med cykel. 
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Valnäs

Mellan nedre Tegas villabebyggelse i väst och järnvä-
gen i öst ligger Valnäs industriområde. Området är ett 
relativt småskaligt industriområde med byggnader i 
måttlig skala.

Övre Tega

Övre Tega byggdes till största del ut under andra halvan 
av 70-talet och består i huvudsak av villor i 1 - 1,5 plan. 
Området är likt nedre Tega varierat i fråga om form, 
färg och fasadmaterial. Gatustrukturen är uppbyggd 
kring återvändsgator i en organisk struktur som följer 
den kuperade terrängen.

Klockarebolet

Klockarebolet, som kan ses som en fortsättning väster-
ut från övre Tega, består av villor, radhus och mindre 
flerbostadshus. Flerbostadshusen i två våningar är pla-
cerade i nordöstra delen av området, ”inkilat” mellan 
kullar och berg. Österut mot övre Tega ligger ett antal 
radhus som tillsammans med höjdskillnad och vegeta-
tion skapar en förhållandevis tydlig avgränsning mellan 
områdena. I västra och norra delen domineras området 
av villor, till stor del  i 1 plan, vilket har givit en ”mjuk” 
övergång till det öppna landskapet västerut (som idags-
läget dock bebyggs). Bebyggelsen i området är förhål-
landevis enhetligt utformat i fråga om form och färg, 
jämfört med Tega. De norra och östra delarna består av 
för 80-talet tidstypiska hus i orange/rosa tegel.
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Utgångspunkter för planeringen

Plan- och bygglagen (PBL)

Planeringen utgår från plan  och bygglagen som syftar 
till att främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och lång-
siktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens sam-
hälle och för kommande generationer. Enligt plan  och 
bygglagen ska mark - och vattenområden användas för 
det eller de ändamål som de är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning med resurser.

Nedan anges ett antal relevanta nationella och regionala 
samt kommunala mål, planer och program av betydelse 
för en hållbar utveckling inom kommunen och som är 
applicerbara på FÖParbetet.

Globala Hållbarhetsmål

Läs mer: globalamalen.se

FN har antagit, en Agenda 2030 för hållbar utveckling, 
med 17 stycken globala mål.

Jämställdhet, rent vatten och sanitet, Hållbar energi för 
alla, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, 

Bekämpa klimatförändringarna, Ekosystem och biolo-
gisk mångfald, fredliga och inkluderande samhällen är 
de mål som främst har betydelse för arbetet med hållbar 
samhällsplanering.

Nationella ställningstaganden

Riksdagens mål     

Läs mer: regeringen.se

Riksdagen har ett stort antal mål som ska vara vägledan-
de för samhällsplaneringen i kommunen. Följande mål 
har lyfts fram som viktiga i arbetet med FÖPen:

• Miljömålen

Generationsmålet, miljömålen och etappmålen är väg-
ledande för miljöarbetet i Sverige.

Generationsmålet anger inriktningen för den sam-
hällsomställning som behöver ske inom en generation 
för att miljömålen ska nås.

Miljömålen beskriver det tillstånd i miljön som arbe-
tet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.

Etappmålen är steg på vägen för att nå generations-
målet och ett eller flera miljömål. De visar vad Sverige 
kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

De miljömål som främst har betydelse för arbe-
tet med FÖP Ytterby är Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Levan-
de sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och ett 
rikt växt - och djurliv samt Ett rikt odlingslandksap.
När det gäller etappmålen så är det främst Biolo-
gisk mångfald och Hållbar stadsutveckling.

Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden

Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända 
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, poli-
tiska avväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt.
Under Hållbar stadsutveckling finns ytterligare 
delmål som är relevanta för FÖParbetet.

Andelen gång-, cykel- och kollektivtra k

Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel 
och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, 
uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt 
fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer

En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta till-
vara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster 
i urbana miljöer vid planering, byggande och förvalt-
ning i städer och tätorter.

Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana mil-
jöer

Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en 
utvecklad metod för att ta tillvara och integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer 
vid planering, byggande och förvaltning i städer och 
tätorter.

• Kulturpolitiska mål

Läs mer: kulturradet.se

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obun-
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GÖTEBORGSREGIONENS STRUKTURBILD

den kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald 
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveck-
ling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken bl.a.:

främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utveck-
las,särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

• Arkitektur- form och design politik
       ”Gestaltad livsmiljö”

Läs mer: regeringen.se

Regering och riksdag anser att arkitektur, form och 
design har avgörande betydelse i samhällsbygget efter-
som den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor 
i deras vardag. 2018 antog riksdagen politiska mål för 
arkitektur-, form- och designområdet

Det ska uppnås genom att:

Hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden

Kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och 
sprids

Det offentliga agerar förebildligt

Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas 
till vara och utvecklas

Miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och

Samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
internationellt.

• Bostadspolitiska mål

”Målet för bostadspolitiken är att alla ska ges förutsätt-
ningar för att leva i goda bostäder till rimliga kostnader 
och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt 

hållbara ramar. Boende och bebyggelsemiljön ska bidra 
till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt 
främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid pla-
nering och förvaltning ska en ekologisk, ekonomisk och 
socialt hållbar utvecklig vara grund för verksamheten”

Regionala ställningstaganden

Vision Västra Götaland – Det goda Livet
Framtagen i samarbete mellan VGR och kom-
munerna

Visionens fem fokusområden

• Ett livskraftigt och hållbart näringsliv

• Ledande i kompetens- och kunskapsutveckling

• Infrastruktur och kommunikationer med hög standard

• En lednade kulturregion

• En god hälsa

Göteborgsregionens strukturbild

Göteborgsregionens strukturbild är en överenskom-
melse om ett gemensamt ansvar för en långsiktigt håll-
bar regional struktur. Strukturbilden visar på samspelet 
mellan kärnan (centrala Göteborg) det sammanhängan-
de stadsområdet, huvudstråken för infrastruktur, kust-
zonen, de gröna kilarna och Göta älv.

I framtagen strukturbilden fastslås huvudstråk för regi-
onens utveckling som utgör ryggraden i Göteborgsregi-
onen. I ett av regionens huvudstråk innefattar Bohusba-
nan och E6 som utgår från Regionens kärna, Göteborg. I 
denna strukturbild ligger Bohusbanan går genom Ytter-
by centrum. Utvecklingen av huvudstråken i regionen 
ska ske med stöd av en attraktiv och kraftfull pendel- och 
regiontågstrafik. I stationslägen är det särskilt attraktivt 
att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- 
och cykel, etablera handel-, service och arbetsplatser 
med ett större upptagningsområde än den egna orten

Regionala miljömål för Västra Götaland

Läs mer:  Länsstyrelsens hemsida

Generationsmålet, miljömålen och etappmålen ska 
tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägle-
dande för miljöarbetet i Västra Götaland. Målen kallas 
tillsammans Västra Götalands regionala miljömål.  
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Hållbar tillväxt   

Läs mer:  GR:s hemsida

Syftet med mål- och strategidokument är att lägga 
en stabil grund för vårt gemensamma arbete inom 
GR-kommunerna med att utveckla Göteborgsregionen 
till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en re-
gion som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. 
Genom ett gemensamt målinriktat arbete vill vi stärka 
regionens kvaliteter och aktivt arbeta för att möta fram-
tidens utmaningar.

Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt 
ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring 
ger 

Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i 
samt besöka Göteborgsregionen

Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur 
som utgår från storstadsområdets möjligheter

Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med 
en attraktiv kollektivtrafik

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Läs mer: GR:s hemsida

2009 antogs ett regionalt klimatmål att Västra

Götaland ska vara en fossiloberoende region senast

2030. Det har sedan preciserats med regionala

tilläggsmål:

- Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland

ska minska med 80 procent till år 2030 från

1990-års nivå.

- Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas

konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska

minska med 30 procent jämfört med 2010.

K2020 – Målbild för kollektivtrafi ken i Göte-
borgsregionen

Läs mer: GR:s hemsida

Denna omfattar förutom Göteborg, Mölndal och Par-
tille också struktur och resande i Göteborgs lokala ar-
betsmarknadsområde, vilket i princip innebär området 
med en timmes pendlingsavstånd till Göteborg. Viktiga 
utgångspunkter är dels visionen för utveckling av Västra 
Götaland, ”det goda livet”, dels den långsiktiga struktu-
ren för den regionala tågtrafiken. Minst lika viktiga är 
de av GRs förbundsstyrelse antagna målen och strate-
gierna för uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.

Trafi kförsörjningsprogrammet – Så utvecklas 
kollektivtrafi ken

Läs mer: VGR:s hemsida

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste do-
kumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra 
Götaland. Det är här det beskrivs hur kollektivtrafiken 
ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar 
ska ligga. Nuvarande program sträcker sig från år 2017 
till år 2020 med utblick till år 2035. Nu pågår arbetet 
med att ta fram ett program för åren 2021 - 2024.

Kommunala ställningstaganden

Översiktsplan ÖP2010

GR:s strukturbild efterföljs i ÖP 2010 och Ytterby är 

där, och i andra styrdokument, utpekat som en priorite-
rad ort för bebyggelseutveckling på grund av dess stra-
tegiska läge. För Ytterby anger ÖP 2010 att  Ytterby i 
första hand bör växa genom kompletterande bebyggelse 
i de centrala delarna. I närhet till stationsområdet bör 
en hög bebyggelsetäthet eftersträvas. Nya områden ska 
tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
och i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintlig 
infrastruktur. En utbyggnadsordning eftersträvas som 
innebär att nya områden tas i anspråk inifrån och ut. 
ÖP anger även ambitionen att Kungälv-Ytterby-Kare-
by ska växa samma till en huvudort. Sammantaget finns 
det i Ytterby potential för långsiktig hållbar utveckling 
och att nå kommunens strategiska mål och tillväxtmål.

Natur- och friluftslivsplan

Läs mer: kungalv.se

Här beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden som 
klassas som skyddsvärda. Planen innehåller också mål 
och åtgärder för hur kommunen ska skydda naturen och 
underlätta för friluftslivet. Naturvårds- och friluftslivs-
planen beslutades av fullmäktige 2005. 

Närströvområden i Kungälv-Ytterby Inventering och 
åtgärdsplan antagen av KS 2008 är en underlagsrapport.

Grönplan

Läs mer: kungalv.se

Grönplanen för Kungälvs kommun antogs av fullmäk-
tige 2006. Det är en handlingsplan för hur kommunen 
ska bygga och sköta parker i tätorterna.
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Kommunfullmäktiges strategiska mål         

  Läs mer:kungalv.se                 

Arbetet med FÖPen har utgått från KF:s tidigare strate-
giska mål och då framför allt Attraktivt boende,Minskad 
segregation, Minskad miljö- och klimatpåverkan samt gör 
rätt från början investera i barn och unga.

De nya av KF:s mål som bedöms relevant i FÖPen är:

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela 
livet

3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldra

4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett 
rikt och aktivt kulturliv

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat för-
troende för kommunen

6. En ökad samordning mellan infrastruktur och bygg-
nation i hela kommunen

7. Att underlätta för invånare och företag som vill re-
ducera klimatutsläppen

8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, 
arbete, sysselsättning för de som står längst från 
arbetsmarknaden                                                                                       

Miljöpolitiskt program    

Läs mer kungälv.se

Det miljöpolitiska programmet pekar ut fem program-
områden där kommunfullmäktige vill se ökade aktivi-
teter och förbättrad miljö under perioden 2016-2019.   

Bidra till hållbara och klimateffektiva resor

Kungälvs kommun vill att resandet ska vara hållbart, 
med miljöanpassade fordon och en hög andel cykel- 
och kollektivtrafik. Hållbara resvanor hos dem som bor 
och arbetar i kommunen kan stödjas genom att fort-
sätta investera i cykelbanor och laddstationer, utveckla 
tåg- och busstrafik, främja bil- och cykelpooler, gynna 
cykling och kollektivtrafik i detaljplaner, stötta samå-
kning och sprida information om effektiva fordon och 
förnybara drivmedel. 

Utveckla naturvård och friluftsliv för en att-
raktiv kommun

Kungälvs kommun vill att den biologiska mångfalden 
ska vara hög och att naturen ska vara tillgänglig för alla. 
Det kan uppnås genom att utveckla livsmiljöer för väx-
ter och djur i tätorter, bevara och utveckla värdefulla 
naturområden och stigsystem, samt miljöanpassa sköt-
seln av kommunens egna skogar. En rik och tillgänglig 
natur är en resurs för bättre folkhälsa, ökad attraktivitet 
för boende och utvecklat näringsliv och besöksnäring. 

Trafi kplan 2017

                                                                     Läs mer: kungalv.se

Den kommunala trafikplanens inriktning definieras av 
strategiska mål och resultatmål. Dessa utgår från styrande 
dokument dels på nationell och regional nivå men även på 
kommunal nivå, det vill säga inriktningar som Kungälvs 
kommun har tagit fram. 

Trafikplanens strategiska mål är de utpekade mål som 
trafikplanens strategier ska verka mot. De är definiera-
de utifrån övergripande mål som nämns ovan. 

• Öka andelen hållbara resor. 

• Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och attrak-
tiv kollektivtrafik genom att i första hand utvecklas 
i huvud- och sekundärstråk samt i serviceorter. 

• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafik-
miljöer. 

• Öka samnyttjande av trafikslag. 

• Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Lokala miljömål

Läs mer: kungalv.se

För att styra den kommunala verksamheten inom oli-
ka miljöområden har kommunen flera politiskt antagna 
styrdokument. I skrivande stund finns naturvårds- och 
friluftslivsplan, grönplan, energiplan, vattenöversikt, 
renhållningsordning, översiktsplan och årlig tillsyns-
plan.

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2019

Läs mer: kungalv.se

Bostadsförsörjningsprogrammet baseras av KF:s mål 
främst på målet Attraktivt boende – Attraktiv kommun 
som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveck-
ling:

Kommunen ska ha ett attraktivt boende. Kommunen är 
Attraktiv och växer genom en aktiv och hållbar sam-
hällsutveckling. Det finns god tillgång till bostäder i oli-
ka upplåtelseformer för livets alla faser.

Bostadsbyggnation och samhällsplanering ska präglas av 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

En utveckling av såväl centrala Kungälv som våra servi-
ceorter. Serviceorter ska vara så stora att de skapar ett 
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underlag för en bra samhällsservice. Möjlighet ska ska-
pas att ha funktionella och billiga bostäder i alla kom-
munens delar.

Boendet är bostaden, en trygg boendemiljö, tillgången 
till varierat utbud av service, en dynamisk stadskärna, 
bra skolor, god omsorg, närhet till havet och natur samt 
ett rikt kultur- och föreningsliv samt god tillgång till 
infrastruktur och till kollektivtrafik.

Den sociala dimensionen har under kommande år 
har ett särskilt fokus. Ett attraktivt boende integrerar 
människor. Kommunen är aktiv för samordning av hela 
miljöer. Ett attraktivt boende integrerar människor.

Kommunen erbjuder ett varierat utbud utifrån efterfrå-
gan av bostäder för att kunna skapa flyttkedjor.

Befolkningstillväxt i Kungälvs kommun ska i genom-
snitt vara ca 1,5–2,0 % under ett 15-årigt perspektiv 
(2020-2035).

Kulturpolicy  2018    

Läs mer på kommunens hemsida            

I Kungälvs kommun vill vi främja allas möjlighet till kul-
turupplevelse och eget skapande, främja ett levande kul-
turarv samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt 
till kultur. I Kungälv vill vi lyfta fram vårt rika kulturhisto-
riska arv och värna om att ta vara på våra nysvenska med-
borgares kultur och deras historia. Vi behöver gränsöver-
skridande kulturell samverkan för att skapa ett tryggt och 
bra samhälle.

Lokalbehovsanalys 2016-2019  

En del i Kungälvs kommunplanering är det årliga arbe-

tet med lokalresursplanering, LRP, för att få fram ett 
tydligt underlag för förvaltningens framtida lokalbehov 
till den rullande investeringsbudgeten.

Social översiktsplan (SÖP)

Läs mer på kungalv.se

Utifrån kommunfullmäktiges  tidigare strategiska mål 
att minska segregationen har kommunstyrelsen fastsla-
git resultatmålen om minskad barnfattigdom och mins-
kat utanförskap. För att uppnå detta gav kommunsty-
relsen inför 2015 förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
social översiktsplan. Syftet med social översiktsplan är 
att, utifrån resultatmålen, analysera den sociala hållbar-
heten och i ett första steg presentera en översikt över 
social utsatthet.

I den sociala översiktsplanen analyseras olika indikato-
rer, som kan påvisa sociala risker/sårbarhet, exempelvis 
arbetslöshetstid, försörjningsstöd, meritvärde årskurs 9 
och sjukskrivningar. Metoden innebär att olika indika-
torer hänförs till olika nyckelkodsområdena i Kungälvs 
kommun och hur de förhåller sig till kommunens ge-
nomsnittliga värde. Fokus för analysen är de områden, 
som utifrån olika indikatorer ligger dubbelt så högt jäm-
fört med det genomsnittliga värdet.

I arbetet med FÖP Ytterby och kommande fysisk pla-
nering handlar det framför allt om att planera för ett 
attraktivt samhälle för alla d.v.s. både för de som bor i 
Ytterby idag och de som kommer att flytta dit.

I samband med förtätning och utbyggnation av servi-
ceorter är det särskilt angeläget att investera i de mjuka 
värdena, såsom livet mellan husen, lekplatser, mötes-
platser etc.    

Vid nyproduktion, förtätning eller ändrade upplåtel-

seformer av bostäder ska det finnas ett tydligt socialt 
ansvarstagande. I samband med markexploatering sät-
ter Kungälvs kommun ett krav på engagemang i sociala 
hållbarhetsfrågor.
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RIKTLINJER FÖR HÅLLBAR TÄTHET FRÅN RAPPORTEN ”HÅLLBAR TÄTHET I 
STATIONSSAMHÄLLEN”

EXEMPEL PÅ EFFEKTIV FÖRDELNING AV MARKANVÄNDNING

Forskning och samverkan

Hela Ytterby

                 Läs mer  ”Hela Ytterby + SPECIAL”  Bilaga 6

Under 2015 var Ytterby ett ”case” i det internationel-
la forskningsprojektet SPECIAL, med stöd av bland 
annat Kungliga tekniska Högskolan (KTH) och i sam-
verkansprojektet Det urbana stationssamhället som har 
fokus på stationssamhällen i Göteborgsregionen (med 
GR, Trafikverket och Mistra urban futures). Under 
dessa arbeten har mycket betydande underlagsmateri-
al tagits fram i tvärsektoriella och blocköverskridande 
workshops med förtroendevalda och tjänstemän inom 
kommunen. Resultaten från dessa workshops har varit 
ett viktigt underlag i FÖParbetet avseeende främst mål 
och visioner.

Täthetsanalysen  

Läs mer  ”Hållbar täthet i Stationssamhällen” Riktlinjer och 
indikatorer för hållbar täthet i stationsnära lägen i Göte-

borgsregionen. Exempel på hållbar förtätning i Ytterby augusti 
2017 (Spacescape) Bilaga 5

Under uppstart av arbetet med FÖP Ytterby tog kom-
munen i samarbetet med SMART MR fram en täthets-
analys där Ytterby användes som exempel. 

I rapporten har riktlinjer och indikatorer för hållbar 
täthet i stationsnära lägen i Göteborgsregionen sam-
manställts. Riktlinjerna och indikatorerna baseras på 
rekommendationer från UN-Habitat och tidigare un-
dersökningar av markanvändning och täthet i ett nord-
isk sammanhang.

Kartläggningen av täthet och service i regionens sta-
tionssamhällen visar på att sambandet mellan mängden 
boende och arbetande och utbudet av urbana verksam-
heter är starkt.

Men för att uppnå hållbar täthet behövs också en viss 
fördelning av markanvändning så att inte förtätningen 
går ut över behovet av tillgänglig offentlig grönyta, 
trafikyta etc. Riktlinjerna för hållbar täthet innehåller 
därför också i grova drag indikatorer för markanvänd-
ningen i stort inom de stationsnära områdena.

Täta, men också gröna och tillgängliga städer kan bidra 
till att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra 
luftkvalitet. De kan minska bilberoendet och förbättra 
folkhälsan då fler stimuleras till att gå, cykla och använ-
da kollektivtrafik.

Exempel Ytterby

Täthetsanalysen illustrerar markanvändningen idag i 
Ytterby samt markanvändningen i ett framtidsscenario 
med möjlig förtätning.

En fjärdedel av marken inom 500m från stationen har 
stor förtätningspotential enligt täthetsanalysen.

En blandning av boyta och lokalyta understöder en lo-
kal arbetsmarknad, lokalt serviceunderlag och mindre 
bilberoende.

Tähetsanalysen menar att det är av stor vikt att priori-
tera en hög andel lokalyta inom nära avstånd från statio-
ner, dvs 500 meter. Likväl behövs en viss andel lokalyta 
inom 1 000 meter, inte minst för att ge närhet till nöd-
vändig samhällsservice.
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WALK & TALK (2017)

NULÄGE OCH  FRAMTIDSSCENARIO I  YTTERBY FRÅN TÄTHETSANALYSEN. LJUSGUL  YTA VISAR KVARTERSMARK, GRÖN ALLMÄNPLATSMARK, 
GRÅ GATUMARK OCH  VIT ÖVRIG MARK.

Smart-MR - Hållbara åtgärder för att uppnå 
fl exibla/elastiskt hållbara transporter i stor-
stadsregioner

Kungälvs kommun har medverkat i EU-projektet 
SMART MR (Sustainable Measures for Achieving Resi-
lient Transportation in Metropolitan Regions) som star-
tade upp under 2016. I projektet var fokus det centrala 
stationsområdet i Ytterby samt kopplingen till resecen-
trum i Kungälv för att skapa ökad delaktighet, mobili-
tet och energieffektivitet i arbetet med transportnoder. 
Inom ramen för FÖP  Ytterby har samverkan skett med 
SMART MR-projektet så att dessa berikat varandra ge-
nom att behandla olika perspektiv av Ytterby som sta-
tionssamhälle. 

Att  Ytterby fortsatt ingår i olika samverkansprojekt och 
forskningsbaserade plattformar säkerställer att FÖP 
Ytterby blir ett användbart planeringsinstrument och 
innebär en regional och global uppmärksamhet kring 

orten ur ett planeringsperspektiv. Genom projektet har 
lokala och regionala myndigheter få stöd i att utforma 

styrdokument samt förslag på hur det hållbara resandet 
kan öka. På så sätt kan storstadsregionerna växa på ett 
sätt som gynnar både invånare och näringsliv.

Den 12-13 december 2017 genomfördes en Workshop 
i Kungälv där medlemmar från de andra storstadsregi-
onerna i SMART MR deltog. Bland annat diskuterades 
förtätningsanalysen för Ytterby samt att det genomför-
des en walk and talktur på plats i Ytterby. Resultatet från 
detta arbete var ytterligare ett underlag i FÖP arbetet.

Deltagande i walk & talk var ett stort antal samhällspla-
nerare, trafikplanerare, miljöstrateger samt ekonomer 
m.fl., från olika EU-länders storstadsregioner. De del-
tagande vandrade i 3 olika områden i Ytterby och kom-
menterade på förutbestämde platser enligt en mall.

Denna metod är värdefull för att få en bred analys över 

ett större eller mindre område. Metoden har fördelen 
att den kan fånga upp olika intressenters subjektiva    

erfarenheter och uppfattningar om den fysiska miljön. 
Detta leder till helt nya inspel och idéer för området 
samt en validering i fall FÖParbetet är på rätt väg. Den-
na metod är ett viktigt komplement till den mer mätba-
ra analysmetoden som täthetsstudien gav.
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WORKSHOP MEDBORGARDIALOG

RESULTAT FRÅN  WALK &  TALK GRÖN  POSITIV MARKERING, RÖD NEGATIV , GUL 
UTVECKLINGSPOTENTIAL

Resultat Walk & talk

Resultatet av walk&talkpromenaden diskuterades och 
sammanställdes tillsamman med deltagrna i SMART 
MR projektet.

De synpunkter som framkom var till stora delar i enlig-
het med det som framkommer i den s.k. täthetsanalysen, 
d.v.s.  högre täthet,  attraktivare arkitektur och utemiljöer.

Ett urval av de synpunkter som framkom:

• Förtäta centralt på Porteberget

• Bygg på delar av jordbruksmark

• Byggpå befintliga byggnader t.ex. Citygross eller 
befintliga flerbostadshus

• Förtäta runt stationen

• Fortsätt att utveckla arkitekturen

• Utveckla för gång och cykel för att minska bilå-
kandet för att uppnå minskad klimatpåverkan

• Begränsa parkering, endast Park&Ride inom 500m 
från stationen

• Utveckla multifunktionella ytor nära stationen och 
skolor

• Förtäta för att kunna uppnå en livligare stad, där 
människor stannar, snarare än enbart bor i

• Jordbruksmark bör bevaras både ur ett land-
skapsperspektiv samt livsmedelsproduktion

• Utveckla grönytorna

Medborgardialog Ytterby

Läs mer Rapport Medborgardialog bilaga 7

En medborgardialog hölls våren 2017 inför arbetet med 
FÖP Ytterby. Dialogarbetet samordnades med EU-pro-
jektet SMART-MR som Kungälvs kommun deltar i. 

I dialogarbetet genomfördes workshops med två hög-
stadieklasser på Ytterbyskolan samt en mobilitetsvand-
ring i Ytterby med en av klasserna. Det utfördes även en 
workshop med PRO:s lokala förening i Ytterby samt en 
workshop med företrädare för Ytterbys näringsliv. Till 
näringslivet har också en enkät skickats ut. Vidare ge-
nomfördes intervjuer med människor på plats i Ytterby 
samtidigt som det fanns möjlighet att svara på en enkät 
på Kungälvs kommuns hemsida.

I dialogen framkom att många ser positivt på att Ytterby 
kompletteras med nya verksamheter och bostäder men 
att hänsyn måste tas till grönområden och att tillgäng-
ligheten till dessa för befintliga invånare inte försämras. 
Många värnade också den lantliga känslan som Ytterby 
idag förmedlar. Flera synpunkter rörde den ansträngda 
trafiksituationen, som behöver lösas inför framtida ny-
byggnation. Många framhäver även de snabba kollektiva 
förbindelserna från Ytterby centrum till Göteborg som 
något mycket positivt. För att fler ska resa kollektivt 
behövs dock tätare turer, framförallt för tågen, samt 
fler kollektiva förbindelser in till Ytterby centrum från 
omlandet. Brist på pendelparkeringsplatser lyftes upp 
som en faktor som gör kollektivtrafiken till ett mindre 
attraktivt alternativ än bilen.
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4| SYFTE, MÅL OCH 
AVGRÄNSNING
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Syfte

FÖP Ytterbys syfte är att för det avgränsade geogra-
fiska området, ersätta ÖP2010 avseende mark- och 
vattenanvändningskartan samt utveckla och förtydliga 
översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart sta-
tionssamhälle. Syftet är ochså att få ett mer detaljerat 
underlag som är vägledande och förenklar processen i 
kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut. 

Mål och Vision FÖP Ytterby

Vision för FÖP Ytterby 2050

Visionen har sitt ursprung i projekt Hela Ytterby

Stationssamhället Ytterby är en självklar del av Stor-
göteborg och en entrépunkt till Bohuslän. Ytterby har 
12 000 invånare och ett välutvecklat näringsliv. Kung-
älv-Ytterby-Kareby har växt samman till en samman-
hängande centralort för kommunen, men Ytterbys 
egen identitet är stark på den kulturhistoriskt betydel-
sefulla plats där bebyggelse, landsbygd och älv möts.

Hållbara kommunikationer präglar Ytterby där statio-
nen är hjärtat för tätorten, landsbygden och kustzonen. 
Attraktionskraften för boende och företag är stor då 
Ytterby station och Kungälvs resecentrum samspelar 
effektivt och ger utmärkta valmöjligheter för resande. 
Ytterbys täta centrum på båda sidor av järnvägen är en 
kreativ blandning av bostäder, arbetsplatser, service, 
spännande arkitektur, variationsrika rumsbildningar 
och grönska. Liv och rörelse i gaturummet karaktäri-
serar de tidigare trafiklederna som omvandlas till stads-
gator. 

Ytterby är en sammanhängande tätort med välintegre-
rade bostadsområden och mötesplatser för alla, där in-

vånarna är välmående och har nära till varandra. Natur-
områden som Kastellegården, Guddehjälm och Nordre 
älv förbinds via gröna stråk genom centrum och är po-
pulära för både kvällspromenader och söndagsutflykter. 
De boende i Ytterby vandrar eller cyklar gärna längs 
med älven. 

Vision utifrån medborgardialog om ett 
framtida Ytterby          

De äldre i Ytterby tycker om att träffas för en förmid-
dagsfika innan de tillsammans spelar Boule och umgås. 
Dagar då det är sämre väder träffas de i den centrala 
samlingslokalen. 

Kvällar när Eivor har mer energi tycker hon om att 
möta upp sina vänner på krogen i centrala Ytterby. Där 
är alla välkomna. 

De äldre träffas gärna för gemensamma promenader 
längs Kyrkebäcken och ner till älven. De trivs som äld-
re i Ytterby eftersom orten tillhandahåller all servis de 
behöver. 

Ali tycker om att spela fotboll efter skolan, han cyk-
lar tillsammans med Adam till träningarna och efter-
åt handlar de träningskläder i den lokala sportaffären, 
sedan möter de upp Lisa och Sherin för att fika. Så ser 
en optimal dag ut för Ali när han inte behöver kondi-
tionsträna i Elljusspåret. Lisa och Sherin brukar också 
springa eller promenera i de populära slingorna. 

Småbarnspapporna Lars och Gunnar trivs i sitt hus, där 
de har gångavstånd till stationen. De har tid att fokusera 
på sina karriärer samtidigt som de snabbt kan åka kol-
lektivt för att hämta och lämna barnen. De tycker om 
att leka med dem i parken efter arbetet för att sedan 
handla på det lokala bageriet för att kunna bjuda de ny-
inflyttade grannarna på middag. 

Familjeföretaget ____ är nöjda med Ytterby som ar-
betsmarknad där de lätt kan locka de bästa unga webb-
designers till sitt företag. De brukar locka genom de 
korta pendeltiderna från Storstaden Göteborg och lug-
net ute vid havet, där företaget gärna har sina verksam-
hetsmöten.  

Turisten Javier tycker om att känna historian under 
fötterna när han besöker Kungälvs födelseplats. Vand-
ringen startade när han anlände med tåget, Javier som 
är trött efter resan tycker om att kunna pusta ut på det 
trendiga fiket, där han kan insupa den lokala Ytterby 
atmosfären. Efter påfyllning lockar fågelskådning längs 
med älven, där träffar han på de lokala flugfiskarna som 
lätt når vattnet genom bryggor. Fiskarna vill gärna visa 
Javier deras favorit stråk i Kungälvs andra största mo-
tionsområde.
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MÅL FÖP Ytterby - Med utgångspunkt från Rapport Hela Ytterby

Sociala frågor

2035 ska det finnas ett utökat utbud av mötesplatser 
både i Ytterbys centrum och i befintliga bostadsområ-
den. Mötesplatser och utemiljöer ska vara trygga, in-
bjudande och inkluderande. Ytterbys identitet ska ha 
förtydligats.

2050 ska Ytterby ha, en välplanerad urban miljö, för 
alla dess invånare i bostadsområden och gemensamma 
utemiljöer, där alla känner sig trygga och trivs. Ytterby 
har en tydlig egen identitet.

Socioekonomiska skillnader ska inte vara synliga i be-
byggelsestrukturen

Näringsliv & Centrum

2035 ska omfattningen av verksamhetslokaler och kon-
tor i centrum ha utökats i linje med det utökade bo-
stadsbeståndet och en god servicenivå för vardag och 
fritid. De centrala verksamheterna ska vara av den art 
som kräver begränsade transporter.

2050 ska centrum vara fullt utbyggt på bägge sidor av 
Bohusbanan och goda förutsättningar ska finnas för ett 
levande näringsliv med nyskapande verksamheter och 
kontor. Centrum ska ha en stark koppling till Rollsbo, 
centrala Kungälv och omlandet genom tydliga tillgäng-
liga stråk.

Mobilitet & Infrastruktur

2035 ska stationsområdet vara utbyggt med mycket 
god pendlarservice inom kommunen.  Gång- och cy-
kelvägnätet ska vara välutbyggt med gena och tryg-
ga kopplingar till stationen och centrum samt Rolls-
bo. Utbyggnad sker av pålitligt infrastruktursystem. 
2050 ska det självklara transportsättet vara gång-, cy-
kel-, och kollektivtrafik i Ytterby och till/från Kung-
älv/Rollsbo och i regionen. Ytterby är ett tydligt sta-
tionssamhälle i sin helhet med ett Resecentrum och ett 
pålitligt och hållbart transportsystem och infrastruktur.
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Bostäder

2035 ska Ytterbys invånarantal ha växt med 50 % i de 
centrala delarna, inom 500m från stationen, genom 
nybyggnation och förtätning. Nya bostäder har även 
tillskapats i befintliga områden som bidrar till att 
bostadsutbud blir lokalt diversifierat men med fokus 
på flerbostadshus. Boendemiljöerna ska vara attraktiva 
med omsorgsfull gestaltning och kvalitativa grönytor.
2050 ska invånarantalet fördubblats i Ytterby som hel-
het men med fokus på området ca 1000m från statio-
nen. Det ska finnas möjlighet att bo i Ytterby genom 
livets alla skeden.

Nya bostadsområden ska ha medfört att tätorten växt 
samman, och Ytterby ska upprätthålla en god service-
nivå.

Natur, Kultur, Rekreation

2035 ska parker och grönska tydligt vara integrerade 
i bebyggelsestrukturen i de centrala delarna av tätor-
ten. Det ska vara lätt att ta sig till naturområden och 
Nordre älv. Den biologiska mångfalden värnas på land 
och i vatten. Kända kulturmiljöer och objekt ska ha 
lyfts fram och tillgängliggjorts som en del av tätor-
tens identitet. Det kulturella intresset har utvecklats i 
samarbete med Ytterbyborna och andra intressenter. 
2050 ska ett nätverk av parker och grönska ha tillska-
pats som sammanbinds med naturområden och Nordre 
älv. Naturområdena som helhet finns en rik biologisk 
mångfald. Ortens kulturmiljöer ska liksom grönskan 
vara identitetsbärare och tillgängliga i vardagen samt 
locka besökare.

Omvärlden

2035 ska Ytterby vara en attraktiv pendlingsort för 
Ytterbys omland, Kungälv, Göteborg (Hisingen), 
Stenungsund och Uddevalla.
2050 ska Ytterby vara en tydlig entré till Bohuslän 
och en attraktiv pendlingsort i regionen för boende, 
besökare och företag. 
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Avgränsning och lokalisering

I översiktsplanen (ÖP2010) redovisas en tätortsavgräns-
ning kring varje tätort. Syftet med den är att tydliggöra 
översiktsplanens inriktning mot en mer koncentrerad  
bebyggelse och hållbar planering. Avgränsningen utgår 
från en ca 1-2 km radie från ortens centrumpunkt. 

Tätortsgränsen innebär att utbyggnadsbehovet för bo-
städer och verksamheter för respektive tätort ska kun-
na tillgodoses innanför gränsen. Den gräns som anges 
som tätortsavgränsning i ÖP2010 för Ytterby, utgör till 
stor del den geografiska avgränsning av FÖPområdet, 
förutom att en avgränsning mot nordost mot Rollsbo 
och Komarken har gjorts. Tätortsavgränsningen fyller 
samma syfte som i ÖP2010, d.v.s. inom tätortsavgräns-
ningen gäller krav på detaljplan för all ny bebyggelse för 
att säkerställa att marken används på ett så effektivt sätt 
som möjligt i enlighet med strukturbilden och FÖPen.

Planeringshorisont och befolkningstillväxt

Planeringshorisonten, det tidsperspektiv som avses för 
planeringen med FÖP Ytterby, är satt till år 2035 och 
med utblick till 2050. 

Målet för planeringen är att befolkningen i Ytterby ska 
växa till drygt 12 000 invånare från dagens (2018) 6000 
invånare, inom FÖPområdet. Som en första etapp till 
omkring 2035 ska invånarantalet växa till 9 000. Till-
växttakten är anpassad efter att Ytterby, som en del av 
kommunens centralort, ska utvecklas i enlighet med 
gällande översiktsplan.

I ursprungsförslaget ingick cirka 2 000 nya bostäder  
vilket beräknades ge cirka  4500 nya invånare. FÖPens 
mål är dock 6 000 nya invånare, differensen beror på 

att FÖPen har räknat med detaljplaner i byggnations-
skede som nyligen har vunnit laga kraft.
Den pågående byggnationen inom FÖPområdet beräk-
nades ge en ökning med ca 1600 personer samt ca 760 
bostäder.

Efter samrådsskedet tog politiken beslut om att de om-
råden som föreslogs för byggnation på jordbruksmark 
och som idag ägs av Statens fastigverk ska utgå ur FÖ-
Pen. Detta innebar en minskning med ca 360 bostäder 
och ett uppskattat antal invånare på 820.

Därmed sänktes FÖPens beräknade 2000 nya bostäder 
istället sänkts till 1640 bostäder och 4500 invånare 
sänkts till 3680. Dock har det i exploateringen av de 
sen tidigare pågående projekten i Ytterby skett en ök-
ning av antalet bostäder och invånare. Detta innbär att 
möjligehetn att på sikt nå målet med en fördubbling av 
antalet ivånare kan nås.

Genomförandetiden för utbyggnaden av FÖPen be-
döms till cirka 30 år, vilket medför en utbyggnadstakt 
på cirka 55 bostäder per år.

Befolkningstillväxt i Kungälvs kommun som helhet ska 
i genomsnitt vara ca 1,5–2,0 % under ett 15-årigt per-
spektiv (2020-2035). 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING FÖPOMRÅDET
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5| UTVECKLINGS-
STRATEGI
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STRATEGISK KARTA
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Bakgrund

Utvecklingsstrategin för Ytterby utgår från gällande 
översiktsplan (ÖP2010) som i sin tur bygger på Göte-
borgsregionens (GR) strukturbild.

Göteborgsregionens strukturbild är en överenskom-
melse om ett gemensamt ansvar för en långsiktigt håll-
bar regional struktur. I det gemensamma ansvaret ingår 
att utveckla samspelet mellan bebyggelseutveckling och 
transportinfrastruktur.

Strukturbilden utgör stöd för kommunernas egna ar-
beten med översiktsplaner och läggs till grund för 
mellankommunala frågor. Den utgör också underlag i 
dialogen med statliga verk och myndigheter ifråga om 
åtgärder i infrastrukturen m.m.   

ÖP 2010 anger att Ytterby i första hand bör växa ge-
nom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna 
och eftersträva en hög bebyggelsetäthet i de stationsnä-
ra lägena. Exploateringen i Ytterby ska ske inifrån och 
ut. De centrala delarna av Ytterby är markerade i ÖP 
som ett områden som kan förtätas och omvandlas. 

Vidare anger ÖP 2010, ”Nya områden ska tillkomma i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttja befintlig infrastruk-
tur. ”

STRATEGI FÖR FÖP YTTERBY

FÖPens utvecklingsstrategi är att tydligare lyfta fram 
en utveckling som sker inifrån och ut, med tåg- och 
busstation som nod.  Ytterby ska utvecklas till ett mer 
attraktivt stationssamhälle och utnyttja sitt strategiska 
läge i regionen. Det är som en tät, tillgänglig och grön 
tätort som en hållbar utveckling kan ske och bilbero-
endet minska. Gång- och cykelstråk ska utvecklas. Idag 
splittrar järnvägen Ytterby i två delar. Dessa behöver 

sammanlänkas för att utveckla både ortens struktur och 
identitet. Att ridskolan i Ytterby flyttas möjliggör ex-
ploatering av stora arealer centralt belägen kommunal 
mark. Ytterbys natur- och kulturmiljö ska tillgängliggö-
ras och utvecklas. Föpen vidareutvecklar ÖP:s mål att 
Ytterby och Kungälv ska växa ihop till att Ytterby och 
Kungälv ska sammanlänkas samtidigt som Ytterbys egna 
identitet utvecklas.

Strategi och delstrategier

Bebyggelsestruktur

Inom den Centrala urbana zonen, med ett avstånd 
på ca 500 m från stationen, ska inom området som idag 
är uppdelat av järnvägen i två separata områden, en ny 
sammanhängande bebyggelsestruktur skapas. Nybygg-
nation och förtätning med hög exploateringsgrad ska 
prioriteras.  En blandning av bostäder och olika funk-
tioner såsom service, kontor samt mötesplatser ska ge 
en attraktiv förtätning. Gestaltning av byggnader och 
allmänna ytor ska stärka Ytterbys identitet. Funktions-
blandningen ger förutom centrala arbetsplatser med bra 
pendlingsförutsättningar också liv och rörelse dagtid. 

Den yttre urbana zonen inom ett avstånd på ca 
500 - 1000 m från stationen ska utvecklas efter den 
centrala zonen med framför allt bostäder men även 
viss samhällsservice. Utbyggnaden ska kopplas direkt 
till den centrala urbana zonen med trygga gång- och 
cykelstråk. Exploateringsgraden ska vara lite lägre än 
den centrala urbana delen men med flerbostadshus 
eller stadsradhus och effektiv markanvändning. 

Sammanlänkningsstråket har som syfte att sam-
manlänka Ytterby med Kungälv längs med Marstrands-
vägen. På grund av bevarandeintressen och höjdskill-
nader är ett ihopbyggande av orterna i området mellan 

väg 168 och Nordre älv inte möjlig. En koppling via 
Rollsbo är inte heller lämplig. Det som återstår är att 
koppla samman orterna i ett stråk längs väg 168 – Sam-
manlänkningsstråket. Det stärker strategin eftersom 
det finns vinster med att bygga längs kollektivtrafik-
stråk. Sammanlänkningen kan enligt FÖPen ske genom 
utveckling av idrottsområdet Yttern (Multiarena) på 
norra sidan samt genom en utveckling av grönytor längs 
bägge sidor av vägen. Dessa grönytor består i dag till 
stor del av vildvuxen delvis sumpaktig skog. Syftet är att 
stråket ska vara mer av stadskaraktär samt ge tryggare 
gång- och cykelbanor.

Grön- och blåstruktur

Utveckling och bevarande av den gröna och blå struk-
turen är en viktig del att attraktiviteten i Ytterby. 
Grönstrukturen ska utvecklas till ett sammanhängande 
nät av natur- och friluftsområden, mindre närströvom-
råden och parker. Utgångspunkten är att utveckla en 
grönstruktur som tar hänsyn till och utvecklar de rekre-
ativa såväl som de ekologiska värdena. Grönstrukturen 
ska även bidra till att skapa lösningar för hantering av 
dagvatten, vilka kan bidra med upplevelsevärden t.ex. 
i form av dammar och dagvattenstråk i parkmark. Dag-
vattenlösningarna behövs även för att säkerställa att det 
nya tätare Ytterby får förutsättningar för att klara fram-
tida klimatförändringar med bl.a. fler skyfall. Kyrke-
bäcken samt Nordre älv lyfts fram och tillgängliggörs.

Kulturmiljö

Ytterby har en unik kulturmiljö av riksintresse med ett 
stort antal fornlämningar bl.a. ett av Bohusläns största 
gravfält, Stora smällen. De arkeologiska fynden spän-
ner över en bred tidsperiod. Vid Nordre älv har det 
medeltida Kungahälla, föregångare till Kungälv legat. 
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Ledord i planeringen

• Effektivt markutnyttjande

• Funktionsblandning

• Grönt

• Tryggt

• Tillgängligt

FÖPen lyfter fram den rika kulturmiljön som en sam-
hällsekonomisk resurs utifrån ett vetenskapligt, upple-
velsemässigt och identitetsskapande perspektiv.

Kommunikationsstruktur

Kommunikationsstrukturen ska vara tydlig och attrak-
tiv där Ytterbys bebyggelseutveckling ska bidra med 
att skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt att 
transportera sig hållbart inom Ytterby, till och från 
andra serviceorter men också inom regionen. Ytterby 
ska utveckla ett resecentrum som kopplar ihop järnväg 
med övrig kollektivtrafik samt bägge sidor av järnvägen 
som blir en nod för gång- och cykelstråk.

Gång- och cykelstråk

Cykel- och gångstråk inom Ytterby ska utvecklas till 
mer attraktiva stråk till och från kollektivtrafikpunk-
ter, mellan målpunkter, bostadsområden och service. 
Stråken ska utformas gena, trygga, breda och säkra. 
Cykelstråk mot Rollsbo och mot centrala Kungälv ska 
utvecklas till enkla och gena stråk samt sammanlänka 
stråk till och från omlandet som möjliggör fler hållbara 
pendlingsmöjligheter. Säker och trygg cykelparkering 
vid större hållplatser och vid buss- och tågstationen är 
av vikt.

Järnväg och väg

Järnväg och vägarna i och till/från Ytterby är viktiga kom-
munaktionsstråk i Ytterby, i kommun och inom regio-
nen. Utvecklingen av Ytterby ger förutsättningar att ut-
veckla kollektivtrafiken både kommunalt och regionalt. 
Järnvägen ska utvecklas till en attraktiv transport-
väg och integreras med väg och ytor för buss. Ge-
nom utbyggnad av spår och stationsområdet kan 
tåg- och busstrafik bli effektivare, få högre tur-

täthet  t.ex. genom ett framtida dubbelspår på 
Bohusbanan, samt ett resecentrum i Ytterby.
Vägstrukturen i Ytterby ska vara tydlig för längre resor 
och bidra till öka framkomligheten för kollektivtrafi-
ken.

Prioriteringsordning

För att Ytterby ska bli ett hållbart och attraktivt 
stationssamhälle krävs en prioritering av utvecklingen 
där byggnationen fram till 2035 främst sker inom den 
centrala urbana zonen. Det vill säga att byggnationen 
sker inifrån och ut.

På så sätt kan en välfungerande stadskärna på bäg-
ge sidor av Bohusbanan utvecklas innan en fortsatt 
utveckling  sker av den yttre delen av stationssamhället 
under tidsperioden 2035-2050.

Parallellt med byggnation och omvandling av de 
centrala delarna behöver både utveckling och till-
gängliggörande av natur- och kulturområden ske samt 
utbyggnad av gång- och cykelstråk och spår/ kollek-
tivtrafikkörfält och kommunal service behöver också 
ske tidigt för invånarna ska kunna anamma nya vanor 
avseende att välja dessa trafikslag före bil.

Huvudprinciper

För att uppnå målen för Ytterby och stödja pla-
neringen för ett attraktivt stationssamhälle, har 
principer för utformning av stadsmiljön formu-
lerats. Principerna utgår till stor del från Tät-
hetsanalysen och dess antagande och riktlinjer.
Planeringen av Ytterby ska sätta människan i fokus. En 
varierad och upplevelserik stadsmiljö ska locka till ute-
vistelse och möten. 
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Stationsnära utbyggnad

Ytterby ska utvecklas stationsnära. Detta möjliggör för 
boende, verksamma och besökande att välja kollektiv-
trafik. Bebyggelse inom en kilometer från stationslägen 
ger förutsättningar för att gå eller cykla till stationen. 
Handel, verksamheter och service i stationsnära lägen 
har ett större upptagningsområde än den egna orten vil-
ket ökar tillgängligheten för alla. Ytterby har ett unikt 
läge längs ett av GR:s huvudstråk. En koncentrerad tät-
het kring stationen ger också andra mervärden i form av 
minskade kostnader för nya väginvesteringar och beva-
rande av värdefulla rekreationsområden och jordbruk-
smarker. Genom koncentrerad täthet centralt i Ytterby 
skulle också kostnaden för lokal kollektivtrafik minska, 
relativt en mer utspridd framtida bebyggelseutveckling.

Social hållbarhet

Ytterby ska vara ett socialt hållbart stationssamhälle som 
välkomnar alla invånare och besökare. Stadsrum ska bju-
da in till besök och möjliggöra för olika former av social 
samvaro på lika villkor samt möjliggöra att invånarnas 
egna initiativ kan ta form. Det kan skapa samhällsmed-
borgare som bidrar till ett tryggt och integrerat samhälle.
I Ytterby ska det finnas ett integrerat system av bostä-
der, service, näringsliv och kvaliteter i det offentliga 
rummet för att vara attraktivt. Utvecklingen av plan-
området ska också bidra till att befintliga och nya bo-
stadsområden som varierar gällande sociala strukturer 
vävs samman för att skapa en tydligare identitet för 
Ytterby. Att bygga för social hållbarhet innebär även 
att eftersträva en blandning av olika upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlek i samma byggnad eller i sam-
ma kvarter.

Det ska finnas en struktur och orienterbarhet i staden 

som skapar förutsättningar som främjar social samvaro 
och en hållbar vardag för alla.

Tillgänglighet och utveckling av grönområden ska prio-
riteras utifrån att det har stor betydelse för människors 
vardagsliv, livskvalitet och hälsa. I  Ytterby ska miljöer 
utvecklas som tillgodoser barns och gamlas behov d.v.s. 
fungerar väl för människor i livets alla skeden bl.a. ge-
nom att beakta tillgänglighets- och trygghetsaspekter. 

Social hållbarhet handlar även om att skapa en egen 
identitet för Ytterby. Med identitet menas här det som  
är speciellt med  Ytterby avseende dess befintliga miljö, 
gestaltning av den nya urbana miljön och bevarande och 
utveckling av natur och kulturmiljö.

Mobilitet

Attraktivitet, komfort och orienterbarhet är tre aspek-
ter som är grundläggande för mobilitet.

En omdisponering måste genomföras i Ytterby så att 
cykel- och gångvägar blir gena i sin dragning, standar-
den blir hög i sin utformning, stråken blir sammanhåll-
na. Detta ska ge ökad möjlighet att förflytta sig till fots, 
med cykel och kollektivtrafik vilket innebär ett mer 
jämlikt transportsystem med större rörelsefrihet. Säker  
med cykel och kollektivtrafik, vilket innebär ett mer 
jämlikt transportsystem med större rörelsefrihet.

Näringsliv verksamheter service 

Utveckling av näringslivet i Ytterby är starkt kopplat 
till Rollsbo industriområde där ytkrävande och störan-
de verksamheter kan etableras. Dock behöver gång- 
och cykelstråken mellan centrala Ytterby och Rollsbo 
förbättras för att underlätta pendling. I den centrala 

urbana zonen finns inte utrymme för transportintensiva 
verksamheter utan här är strategin att locka kontor och 
nya typer av verksamheter. Att möjliggöra för en hög 
andel arbetande i de centrala delarna är en viktig del i 
den vidare utvecklingen av det attraktiva stationssam-
hället. I samband med förtätning i mer centrala lägen 
är det av stor vikt att få till lokaler i gatuplan i de mest 
kommersiellt gångbara lägena. En utveckling med kon-
tor i centrala Ytterby kan uppfylla efterfrågan på mo-
derna och flexibla, men även miljöriktiga lokaler i ett 
kommunikationsnära läge. 

Servicen i närområdet, såsom lunchrestauranger och 
butiker, är viktig för etablering av t.ex. kontor.

Attraktiva bostäder  

Studier har visat att efterfrågan av bostäder till stor del 
drivs av gångavståndet till såväl utbud av urbana verk-
samheter,  parker  och  snabb  kollektivtrafik. Attrak-
tivitet handlar även om utformning av bebyggelse och 
utemiljö. Ytterbys utveckling ska präglas av genom-
tänkt gestaltning och arkitektonisk kvalitet. Gestalt-
ningen ska stärka Ytterbys identitet och framhäva varje 
områdes karaktär och ge en variation och mångfald. Ex-
ploateringen ska ske med energieffektiva lösningar med 
minimerad påverkan på klimat och ekosystem.

För att skapa en attraktiv stad behövs en markanvänd-
ning som ger både tillräckligt med utrymme för kvar-
tersmark, parker och gator.

Natur, kultur och rekreation

Utgångspunkten är att i Ytterby ska boende i de cen-
trala delarna ha tillgång till natur- eller parkmark inom 
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300 meter utan att behöva korsa större barriärer. Ett 
nät av gröna stråk som utgör tydliga och lättnavigerade 
förbindelser till och från grönområdena. De gröna strå-
ken och kopplingarna har även en viktig roll i att skapa 
länkar mellan grönområdena, t.ex. för att skapa möj-
lighet till längre promenader i sammanhängande grö-
na miljöer. Den rika kulturmiljön ska lyftas fram som 
en samhällsekonomisk resurs utifrån ett vetenskapligt, 
upplevelsemässigt och identitetsskapande perspektiv. 
De gröna områdena ska vara en viktig kvalitet både för 
de som bor i Ytterby samt som besöksmål för alla i kom-
munen och regionen.

Omvärlden   

Den stationsnära utvecklingen ska stärka Ytterby och 
dess identitet både för dess invånare, övriga Kungälvs-
bor samt besökande. Identiteten med en blandning av 
historia och nyexploatering ska marknadsföra Ytter-
by. Ytterby ska kopplas till omlandet, orterna i väster, 
Rollsbo och centrala Kungälv genom utbyggnad av till-
gängliga, trygga gång- och cykelbanor. Ytterby ska lyf-
tas som en attraktiv ort i regionen för boende, besökare 
och företag.
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MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA
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Centrumbebyggelse förtätning
De centrala, redan bebyggda, delarna av Ytterby. 
Innehåller en blandning av bostäder, kontor, handel, 
kommunal och kommersiell service samt andra mindre 
störande verksamheter. En successiv förtätning av be-
byggelsen eftersträvas, exempelvis genom på- och om-
byggnation av befintlig bebyggelse och komplettering 
med nya byggnader. Störande verksamheter, såsom 
industri, ska ersättas av bostäder, kontor, handel och 
service. En högre nivå på exploateringen eftersträvas 
i förhållande till de mer perifert belägna områdena. 
Även grönytor ingår i dessa ytor. 

Centrumbebyggelse ny

Centrala, obebyggda områden, som bedöms vara lämp-
liga att exploatera. Dessa områden föreslås innehålla 
en blandning av bostäder, kontor, handel och service 
samt inslag av grönytor. En högre nivå på exploatering-
en eftersträvas i förhållande till de mer perifert belägna 
områdena.

Blandad bebyggelse befintlig

Redan bebyggda områden som i huvudsak innehåller 
bostadsbebyggelse. Dessa områden inkluderar områden 
som under år 2019 håller på att byggas ut. Även skolor, 
förskolor och mindre störande verksamheter och servi-
ce kan förekomma. I dessa områden kan ny bebyggelse 
tillkomma i mindre omfattning, om så prövas lämpligt. 
Pågående mark- och vattenanvändning fortsätter i hu-
vudsak som hittills. Inga större förändringar föreslås. 

Blandad bebyggelse ny
Områden som idag är obebyggda som i huvudsak fö-
reslås innehålla bostadsbebyggelse, med inslag av 
grönytor. Även skolor, förskolor och mindre störande 
verksamheter och service kan förekomma. 

Verksamheter
Områden som bl.a. innehåller störande verksamheter 
som inte bör blandas med bostäder.

Tekniska anläggningar

Område för tekniska anläggningar, t.ex. värmeverk.

Idrott

Område för i huvudsak större idrottsanläggningar. 

Natur- och rekreationsområde
Innefattar olika typer av grönytor såsom parker, ströv-
områden och skog. Mindre inslag av bebyggelse före-
kommer och mindre jordbruksområden. Ny bebyg-
gelse som inte är kopplad till natur- och friluftsliv och 
jordbruk ska i dessa områden undvikas. För mer detal-
jerade beskrivningar och förslag för respektive delom-
råde hänvisas till kapitlet Naturvärden och rekreation 
samt bilaga Grönstrukturplan.

Jordbruksmark
Områden som omfattas av i huvudsak jordbruksmark. 
Mindre inslag av bebyggelse förekommer. Ny bebyggel-
se som inte är kopplad till jordbruket ska i dessa områ-
den undvikas. 

Vatten

Visar sjöar och större vattendrag.

Säkerhetsområde järnväg

Område som visar en zon på 40 meter på var sin sida 
från järnvägens mitt. Inom denna zon ska bostäder och 
skolor inte byggas, men parkeringshus kan prövas. Ing-
en bebyggelse får tillkomma som hindrar framtida ut-
byggnad till dubbelspår.  

Järnväg, framtida dubbelspår
 Visar befintlig järnvägssträckning. Möjlighet för framti-
da utbyggnad till dubbelspår. 

Genomfartsväg
Visar de stora genomfartsvägarna i Ytterby som bildar 
en ringväg för trafiksystemet. Väg 168, Marstrandsvä-
gen (Marstrand-Kungälv) är sekundärstråket och en 
regional prioriterad länk med relativt stora trafikmäng-
der. Väg 604, Torsbyvägen (Ytterby-Kärna) är tertiär-
stråk och Sparråsvägen är länken mellan väg 168 och 
väg 604.

Huvudgata

Större gator i de olika delområdena som ansluts mot 
genomfartsvägarna. Placeringen av huvudgator till nya 
bebyggelseområden ska ses som principiell. Gatan är 
utformad i flesta fall med separat gångbana eller gång- 
och cykelbana. 

GC Huvudstråk

Huvudstråken i gång- och cykelnätet, visar både befint-
liga och framtida sträckningar. Dessa stråk ska ha god 
framkomlighet mellan viktiga målpunkter inom och ut-
anför FÖP-området. De mindre gång- och cykelbanor-
na ansluter till huvudstråken. 

Bussgata
Visar föreslagen framtida bussgata, direkt väster om Yt-
terby station samt en bussfil längs med väg 168 in mot 
Kungälv.

Ytterby Resecentrum
Visar läget för järnvägsstationen i Ytterby, vilken i fram-
tiden byggs om till ett resecentrum. 
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Områdesvisa riktlinjer – preciseringar

I detta kapitel presenteras för ett antal delområden mer 
detaljerade riktlinjer och förslag till markanvändning. 

1 Centrala Ytterby

2 Björkås - Östra Porten - Porteberget

3 Västra Porten

4 Västra Tunge

5 Östra Sparrås

6 Lilla Smällen

7 Yttern

8 Södra Tornhaga
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Centrum

Centrum föreslås fortsätta utvecklas med ny blandad 
bebyggelse där bostäder, kontor, centrumverksamhe-
ter och service blandas. Målsättningen är att skapa en 
stadsdel som är levande både dagtid och kvällstid. En 
stadsmässig karaktär ska eftersträvas, bl.a. genom att 
placera byggnader så att tydligt definierade gaturum 
skapas. Längs de större stråken ska verksamhetsloka-
ler i byggnadernas bottenvåningar eftersträvas och är 
ett krav längs Stationsgatan och Skolvägen. Verksam-
hetslokaler är en viktig del i att skapa levande gaturum. 
Värt att notera är att verksamhetslokaler kan nyttjas 
inte enbart för t.ex. butiker och restauranger, utan kan 
även inrymma kommunal och kommersiell service, 
föreningslokaler och kontor. 

I Centrum föreslås en högre exploateringsgrad jämfört 
med områdena längre bort från stationsområdet. Bygg-
nadshöjder upp mot 4-5 våningar föreslås och enstaka 
högre hus kan prövas där det bedöms lämpligt (idag är 
de högsta husen i Centrum 4 våningar + 1 indragen tak-
våning). Nya bostäder, kontor och verksamheter kan 
tillkomma genom att befintlig bebyggelse byggs på med 
fler våningar, befintlig bebyggelse ersätts med ny, ny 
bebyggelse byggs på markparkeringar som ersätts i par-
keringshus, eller att obebyggd mark utnyttjas. Enligt 
ett beslutat, men ännu inte påbörjat detaljplanearbete, 
kommer cirka 160 lägenheter att byggas norr om den 
befintliga pendelparkeringen. 

Ny bebyggelse föreslås utformas så att en småskalighet 
förmedlas, trots att bebyggelsens höjd föreslås öka, för 
att bibehålla identiteten av Ytterby som en mindre stad. 
Detta kan ske genom att variera byggnadshöjder, fasad-
material och formspråk inom kvarteren. 

1. Centrala Ytterby
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EXEMPEL PÅ BYGGNADSMILJÖ MED VARIATION I HÖJD, FASAMATERIAL OCH FORM-
SPRÅK. FOTO FRÅN  VALLASTADEN, LINKÖPING.

PARKYTA MED MÖJLIGHET ATT OMHÄNDERTA DAGVATTEN, BARCELONA. FOTO 
NORCONSULT. 

Ytterbyskolan föreslås vid behov utöka elevkapaciteten 
genom ombyggnad och påbyggnad inom befintligt om-
råde. Vid om- och påbyggnation bör skolan vända sig 
mot Skolvägen, vilket är ett av de större och viktigaste 
stråken i Ytterby, för att skapa ett mer inbjudande gatu-
rum. Förslagsvis kan biblioteket, eller liknande allmänt 
tillgänglig funktion, placeras ut mot gatan istället för att 
som idag ligga ”dolt” inne på skolområdet. Korsningen 
Torsbyvägen/Skolvägen är en strategiskt viktig punkt 
som bör markeras tydligare, med ny bebyggelse som 
vänder sig mot gatan. 

Grönytan norr om Ytterbyskolan, ”Lekporten”, fö-
reslås vidareutvecklas till en större park med mycket 
lekvärde, grillplatser och mer rumsligare planteringar 
med träd, buskar och perenner. Genom en omgestalt-
ning av bäcken kan den få ett högre upplevelsemässigt 
värde och kan användas för att omhänderta dagvatten. 
Parken bör utformas så att den kan ha funktion som 
översvämningsyta vid extremt regn. 

All ny bebyggelse måste hantera buller, risker och vi-
brationer från järnvägen och inga åtgärder får vidtas 
som kan försvåra trafikeringen av järnvägen, vilken är 
av riksintresse. Marken närmast kan lämpligen utnytt-
jas för parkeringsdäck och kontorsbyggnader. Dessa 
kan på så sätt fungera som skydd för bakomliggande bo-
stadsbebyggelse. 

City Gross är en viktig målpunkt i Ytterby och föreslås 
få möjligheter att utveckla sin verksamhet, exempelvis 
genom att kunna bygga på extra våninga på sina befint-
liga byggnader. 

I centrum finns ett antal äldre bevarandevärda byggna-
der, exempelvis Kyrkskolan och två villor i kvarteret 
Portmaden, norr om City Gross. Dessa byggnader bör 
bevaras då de utgör en stor del av den äldre bebyggels-
en som är förhållandevis välbevarad, och ger en bild av 

BEVARANDEVÄRDA VILLOR I KVARTERET PORTMADEN. 

hus bebyggelsen såg ut i Ytterby innan den mer sentida 
bebyggelsen uppfördes. 

Gång och cykelstråket längs skolvägen och vidare öst-
erut mot Kyrkebäcken utgör en central axel i Ytterbys 
gång- och cykelnät. Stråket fungerar som en länk mel-
lan östra och västra Ytterby. I västra änden ligger det 
framtida Västra Torget, där flera gång- och cykelstråk 
från de västra delarna av Ytterby går samman. I östra 
änden anläggs en ny park. En översyn av miljön kring 
detta stråk bör göras, exempelvis genom enhetlig ut-
formning av markbeläggning och belysningsarmatur.  
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EXEMPEL PÅ HUR EN FRAMTIDA BEBYGGELSE RUNT STATIONEN SKULLE KUNNA 
SE UT.

EXEMPEL PÅ BRED, TRYGG GÅNGPASSAGE VID HJALMAR BRANTINGSPLATSEN, GÖTE-
BORG.

EXEMPEL PÅ DAGVATTENDIKE MED FÖRDRÖJNING. FOTO: NORCONSULT. 

Stationsområdet

Stationsområdet är Ytterbys mest centrala del och spe-
lar en avgörande roll för att skapa en levande stadskär-
na. För att sammankoppla centrala Ytterby med områ-
dena väster om järnvägen är det även viktigt att stärka 
kopplingarna över järnvägen med trygga, välkomnande 
stråk. 

Väster om den befintliga gång- och cykelpassagen un-
der järnvägen vid stationen, föreslås en ny platsbild-
ning skapas – Västra Torget. Denna plats bedöms ha 
ett viktigt strategiskt läge, dels då ett av Ytterbys större 
gång- och cykelstråk passerar, dels platsens betydelse 
för att centrummiljön ska kunna växa väster om järn-
vägen. Runt Västra Torget föreslås byggnader innehål-
landes funktioner som publika offentliga verksamheter, 
centrumfunktioner och kontor. Då det är av vikt att 
platsen blir levande både dagtid och kvällstid skulle ett 
allaktivitetshus eller liknande skulle kunna byggas för 

att fungera som en stark publikdragande magnet. Ett 
framtida resecentrum bör integreras i bebyggelsen runt 
torget. Gång- och cykelpassagen under järnvägen bör 
breddas och ”rätas ut”, för att skapa längre siktlinjer och 
därmed tryggare miljö. Detta skulle också möjliggöra 
en förlängning västerut av det centrala gång- och cykel-
stråk som idag går längs skolvägen och vidare österut 
under Torsbyvägen mot Kungälv. Väster om järnvägs-
spåret föreslås en bussgata som möjliggör genomgående 
busstrafik, med hållplats invid stationen. 

Portebergets nordöstra fot pekas i dagvattenutredning-
en ut som lämplig plats för ett dagvattendike. Ett sådant 
dike bör ha en utformning som gör det till en del av en 
parkmiljö som kan ansluta till Västra Torget. 
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A B

EXEMPEL PÅ HUR BOSTÄDER, VERKSAMHETER OCH PARKERINGHUS KAN KOMBINE-
RAS INOM SAMMA KVARTER. KARL JOHANSGATAN, GÖTEBORG.

ALTERNATIV A -  BEFINTLIGA HÅLLPLATSELÄGEN FÖR BUSSAR LIGGER KVAR. ALTERNATIV B -  HÅLLPLATSELÄGENA FÖR BUSSAR FLYTTAS TILL STATIONSGATAN. 

Dagens pendelparkering, norr om busstationen, pekas 
ut som alternativ plats för ett parkeringshus i kombina-
tion med bostäder, kontor och centrumverksamhet.  På 
så sätt kan ett mer levande gaturum skapas, Ytterby torg 
få en tydlig inramning norrut och pendelparkeringar 
finns kvar centralt i Ytterby. Två alternativa utform-
ningar presenteras ovan. I alternativ A ligger nuvaran-
de hållplatslägen för bussar kvar i befintligt läge och en 
ny byggnadskropp placeras norr om dessa. I alternativ 
B placeras hållplatslägena längs Stationsgatan. Ett nytt 
byggnadskvarter kan då jämfört med alternativ A dels 

bli större, dels placeras närmare Ytterby Torg och på så 
sätt skapa en tydligare rumsbildning. Alternativ B inne-
bär att gatan endast trafikeras av busstrafik och stängs 
för biltrafik. Det bör även utredas om viss busstrafik, 
exempelvis skolbussar, skulle kunna stanna på annan 
plats i Ytterby.

Vid utformning av ett byggnadskvarter på platsen måste 
hänsyn tas till buller, risker m.m. från järnvägen. När-
mast järnvägen bör därför kontor eller liknande place-
ras, vilka då utgör ett skydd för bostäder som kan pla-
ceras i den östra delen av kvarteret. 

Det befintliga stationshuset, som idag innehåller bostä-
der, bör bevaras då det är en karaktäristisk byggnad och 
en viktig del i Ytterbys historia som stationssamhälle. 
Byggnaden bör dock i framtiden inrymma utåtriktade 
verksamheter, exempelvis café, restaurang eller butik. 

Ytterby torg bör utvecklas så att det får ett större inslag 
av grönska.  
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Riktlinjer för centrala Ytterby

• Funktionsblandad bebyggelse i stadsmässig 
karaktär, nya byggnader ska placeras så att 
tydliga gaturum skapas.

• Vid nybyggnation ska lokaler i bottenvåningar 
eftersträvas längs de större stråken och är ett 
krav längs Stationsgatan och Skolvägen. 

• Ny bebyggelse ska minska i skala i gränsen 
mot de öppna jordbrukslandskapen.

• Vid byggnation ska hänsyn tas till riksintresse-
na järnväg och kulturmiljö.

• Parkeringshus och kontorshus placeras när-
mast järnvägen.

• Buller, risker och vibrationer från Bohus-
banan och Marstrandsvägen ska utredas vid 
detaljplaneläggning. 

• Arkeologiska undersökningar kan komma att 
krävs vid detaljplaneläggning, framförallt i de 
södra delarna av området.

• Förorenad mark ska utredas i samband med 
planläggning inom utpekat område vid Bo-
husbanan samt enligt Länstyrelsens karta

PARKMILJÖ LÄNGS BÄCK, VALLASTADEN LINKÖPING. FOTO: NORCONSULT. 

TORSBYVÄGEN KAN I FRAMTIDEN UTFORMAS SOM EN EN STADSGATA MED BEBYG-
GELSE SOM KANTAR VÄGEN. FOTO FRÅN STRANDGATAN.   

KYRKEBÄCKSPARKENS STÖRRE PARKRUM KAN UTFORMAS MED PLANTERINGAR SOM 
SKAPAR RUM, LIKT STRANDPARKEN I CENTRALA KUNGÄLV.

Östra Centrum

Östra Centrum domineras av storskaliga offentliga in-
stitutioner, såsom skola, idrottshall och äldreboende. I 
norra delen finns i även verksamheter och i södra de-
len ett bostadsområde. Området föreslås kompletteras 
med  bostäder och verksamheter. Längs Marstrandsvä-
gen och Torsbyvägen bör verksamheter av icke störande 
karaktär lokaliseras, exempelvis kontor och handel, för 
att på sikt kunna omvandla nämnda vägar till mer le-
vande stadsgator. Framförallt Torsbyvägen har en stor 
potential att omvandlas till en gata med stadskaraktär. 
Kastellegårdsskolan föreslås behålla sina ytor för att ha 
möjlighet att byggas ut. På övriga ytor i östra delen av 
området, närmast Kyrkebäcken, byggs bostäder. 

Längs med Kyrkebäcken föreslås ett parkstråk och cen-
tralt i området, i skolvägens förlängning, föreslås  en 
ny park. Detta parkstråk kommer att utgöra ett stort 
tillskott av kvalitativ parkyta i de centrala delarna av  
Ytterby och kan även få större betydelse för bl.a. dag-
vattenhantering. Genom att omgestalta bäcken till ett 
mer slingrande lopp bidrar den både till högre natur-
värden och en förbättrad dagvattenrening då flödet 
bromsas upp. Parken får ett långsmalt ”naturligt” stråk 
med ett större ordnat parkrum i mittersta delen, där 
parken breder ut sig och blir mer ordnad med anlagda 
planteringar och träd.

Skalan på bebyggelsen bör längst söderut, mot Södra 
Storängens öppna jordbrukslandskap, hållas ner i skala 
för att skapa en mjuk övergång. I övriga delar av områ-
det kan bebyggelsen gå upp mot 4-5 våningar. Karak-
tären på ny bebyggelse bör bidra till att bryta upp den 
storskaliga miljön i området. 

För närvarande pågår i nordöstra delen av området, 
mot Marstrandsvägen, planläggning för cirka 80 bostä-
der och en kontorsbyggnad. 
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Riktlinjer Björkås

• Komplettering med i huvudsak bostäder i olika 
bostadstyper och upplåtelseformer. 

• Gena trygga stråk ska skapas mot stationsområdet

• Vid detaljplaneläggning ska utfarter mot Hälle-
bergsgatan och Hällebergsgatans anslutning till 
Marstrandsvägen särskilt studeras.

• Buller, risker och vibrationer från Bohusbanan ska 
utredas vid detaljplaneläggning. 

Björkås

Björkås består i dagsläget av likartade flerbostadshus i 2 
– 3 våningar. Området föreslås förtätas med i huvudsak 
nya bostäder, i strategiska lägen vid de större stråken 
kan lokaler för utåtriktade verksamheter etableras. Då 
handel och restauranger kan ha svårt att etablera sig i 
området kan lokaler innehålla exempelvis kontor för 
lokal service och samlingslokaler för de boende i om-
rådet. 

Björkås bör bebyggas så att området får en blandning av 
boendetyper och upplåtelseformer. Cirka 300 lägenhe-
ter eller boende för cirka 600 personer bedöms kun-
na skapas. Ny bebyggelse kan utseendemässigt bryta av 
mot befintlig bebyggelse och på lämpliga platser tillåtas 
gå upp i höjd. Detta för att skapa en mer variationsrik 
fysisk miljö i området och för att tydliggöra Ytterbys 
fortsättning väster om stationen. Hur ny bebyggelse an-
sluter till Hällebergsgatan ska särskilt beaktas i samband 
med detaljplaneläggning, då gatan kommer att mata 
trafik till föreslagen nybyggnation på bl.a. Porteberget. 
Ökade trafikmängder kommer att kräva att en cirkula-
tionsplats eller nytt vänstersvängfält behöver anläggas i 
korsningen Hällebergsgatan/Marstrandsvägen. 

2. Björkås - Östra Porten - Porteberget
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Riktlinjer – Östra Porten 

• Funktionsblandad bebyggelse närmast sta-
tionsområdet eftersträvas

• Ny bebyggelse i upp till 5 våningar.

• Ytan längs järnvägen föreslås som alternativ 
plats för ny parkeringsanläggning. 

• Buller, risker och vibrationer från Bohusba-
nan ska utredas vid detaljplaneläggning. 

• Dagvattenhantering ska särskilt utredas vid 
detaljplaneläggning. 

NY BEBYGGELSE SKULLE BIDRA TILL ATT TYDLIGARE KOPPLA SAMMAN DE VÄSTRA DELARNA AV YTTERBY MED CENTRUM.

Östra Porten

Områdets bebyggelse utgörs idag av bostäder i olika bo-
endeformer, i 1-2 våningar. 

Ytan längs med järnvägen föreslås som alternativ plats 
för en p-anläggning, med huvudsakligt syfte att nyttjas 
för pendelparkering. Längs med järnvägen föreslås även 
en bussgata anläggas, vilket delvis även kan utnyttjas för 
att leda ut trafik från befintliga bostäder.

För all ny bebyggelse måste risker, buller och vibratio-
ner från järnvägen särskilt beaktas, samt att tillräckligt 
utrymme reserveras för framtida dubbelspårsutbygg-
nad av Bohusbanan. 

Porteberget 

Platsen är idag naturområde, men föreslås delvis be-
byggas. Ett relativt högt exploateringstal är eftersträ-
vansvärt tack vare det stationsnära läget, vilket kan 
innebära byggnadshöjder upp mot 6-7 våningar, eller 
fler där det prövas lämpligt. Förslagsvis bör lägre be-
byggelse placeras närmast bergets kant och högre be-
byggelse längre in i området. På Porteberget föreslås 
skapas 200-250 nya bostäder, vilket innebär uppskatt-
ningsvis cirka 500 boende i området. Bostäder på denna 
plats kommer att få en imponerande utsikt över cen-
trala Ytterby, Kyrkebäckens dalgång och söderut över 
Nordre älv. Förutsättningar och lokalisering av andra 
funktioner än bostäder ska även prövas i framtida de-
taljplaneläggning. 

Då bebyggelsen dels kommer att vara ett domineran-
de inslag i rumsbildningen kring Ytterby Torg och dels 
kommer att synas på långt avstånd, är det viktigt med 
hög kvalitet på gestaltningen. Genom hög kvalitet kan 
bebyggelsen komma att fungera som nytt landmärke för 
Ytterby. Ett gestaltningsprogram ska tas fram i samband 
med detaljplaneläggning. Lär mer om dessa frågor i av-
snitten om Landskapsbild och Gestaltning. 

En yta i södra delen föreslås vara naturområde med 
parkkaraktär. En utsiktsplats vid det gamla vattentornet 
erbjuder vida utblickar över landskapet och säkerstäl-
ler att även allmänheten får tillgång till de upplevelse-
värden som kan skapas på platsen. Detta naturområde 
bidrar också till att skapa ett avstånd mellan ny bebyg-
gelse mot riksintresset Smällen. 

Trafiken till och från området föreslås ledas till Mar-
strandsvägen via en förlängning av Hällebergsgatan. 
Gång och cykelvägar ska anläggas för att skapa genare 
vägar till stationsområdet. 
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Riktlinjer – Porteberget 

• I huvudsak bostadsbebyggelse i upp till cirka 
7 våningar.  

• Gena trygga stråk ska skapas mot stationsom-
rådet

• Levande bottenvåningar eftersträvas längs 
huvudstråken

• Gestaltningsprogram ska tas fram i samband 
med detaljplaneläggning. 

• Dagvattenhantering och arkeologi ska särskilt 
utredas vid detaljplaneläggning. 

• Buller, risker och vibrationer från Bohusba-
nan ska utredas vid detaljplaneläggning. UTSIKTEN FRÅN PORTEBERGET GER VIDA UTBLICKAR ÖVER YTTERBY CENTRUM OCH LANDSKAPET. DOCK KRÄVS GALLRING AV VEGETATIONEN FÖR ATT UTSIKTEN SKA KOM-

MA TILL SIN FULLA RÄTT.

EXEMPEL PÅ BYGGNATION PÅ BERG. FOTO FRÅN NYA HOVÅS, GÖTEBORG. 

Vid detaljplaneläggning måste dagvattenfrågan hante-
ras särskilt noggrant, då ökad avrinning på grund av 
att stora ytor hårdgörs kan få stora konsekvenser för 
områdena nedanför berget. Detta kan ske exempelvis 
genom att natur sparas vid bergets fot och genom olika 
fördröjningslösningar. 

På platsen finns flera kända fornlämningar. Fördjupade 
arkeologiska undersökningar behöver genomföras för 
att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse. 
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Riktlinjer

• Funktionsblandad bebyggelse i upp till 5-6 
våningar

• Ny bebyggelse ska minska i skala i gränsen 
mot det öppna jordbrukslandskapet och 
kulturmiljöerna. 

• De äldre gårdsmiljöerna ska värnas och 
ABC-fabrikens gamla byggnad bevaras

• Levande bottenvåningar eftersträvas längs 
huvudstråken

• Buller, risker och vibrationer från Bohus-
banan samt dagvattenhantering ska särskilt 
utredas vid detaljplaneläggning. 

• Arkeologiska utredningar ska genomföras i 
samband med detaljplaneläggning. 

ABC-FABRIKENS GAMLA BYGGNAD ÄR KARAKTÄRISTISK OCH BÖR BEVARAS.

Områdets bebyggelse utgörs idag av verksamheter/in-
dustri av relativt storskalig karaktär närmast järnvägen 
i östra delen av området. Resterande bebyggelse utgörs 
av bostäder i villor och parhus. 

En ny vägförbindelse föreslås längs järnvägen söderut 
som ansluter till Torsbyvägen för att mata trafik till om-
rådet. Detta då järnvägstrafiken i framtiden planeras att 
utökas avsevärt, vilket leder till att vägen till och från 
Västra Porten kommer att vara blockerad betydligt of-
tare, jämfört med idag. En ny anslutning föreslås till 
Torsbyvägen i höjd med Valnäs. Detta innebär att delar 
av centrala Ytterby avlastas trafikmässigt. Dagens plan-
korsning vid City Gross kommer på sikt tas bort för att 
möjliggöra effektivare tågtrafik. Den ersätts av en plan-
skild passage för gång- och cykeltrafikanter. 

I den sydöstra delen av området föreslås att på sikt er-
sätta verksamheterna/industrierna med kontor, bostä-
der och centrumverksamheter. Tillsammans med cen-
trumbebyggelsen öster om järnvägen kan då skapas en 
sammanhängande bebyggelse av urban karaktär, som 
förenar bebyggelsen på båda sidor av järnvägen. Denna 
del av området bedöms även vara en lämplig alternativ 
plats för en framtida pendelparkeringsanläggning. Den-
na anläggning är beroende av att en ny vägförbindelse 
anläggs längs järnvägen söderut. 

Bostadsbebyggelsen, framförallt bebyggelsen längs 
Portebergets fot, skulle på sikt kunna omvandlas mot 
flervåningshus innehållandes bostäder, kontor och cen-
trumverksamhet. Genom en sådan omvandling kan ett 
mer levande stråk skapas från stationen i riktning mot 
västra Ytterby. 

Vid utformning av ny bebyggelse måste stor hänsyn tas 
till gravfältet Smällen, riksintresse för kulturmiljövår-
den. De äldre gårdsmiljöerna i sydvästra delen av om-

rådet är även de ett värdefullt inslag, som bidrar till en 
mjuk övergång från den bebyggda miljön till Smällen. I 
samband med detaljplaneläggning ska arkeologiska ut-
redningar genomföras, då det i området sannolikt finns 
fornlämningar. Detta är särskilt viktigt i området som 
den nya vägförbinelsen föreslås gå igenom. Då vägför-
bindelsen går igenom den gränsbestämda fornlämning-
en gravfältet Smällen, krävs även tillstånd enligt Kul-
turmiljölagen.  

Inom området ligger även en av Ytterbys mer karak-
täristiska byggnader, vilken ursprungligen var en del 
av ABC fabrikerna. Byggnaden bör bevaras, men dess 
innehåll kan ändras. 

3. Västra Porten
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Riktlinjer

• Byggnadshöjd mellan 2 och 5 våningar.

• Stor hänsyn ska visas ekskogen vid exploate-
ring.

• Ny bebyggelse ska ta hänsyn till framtida 
dubbelspårsutbyggnad av järnvägen. 

• Buller, risker och vibrationer från Bohus-
banan och Marstrandsvägen ska utredas vid 
detaljplaneläggning. 

• En dagvattendamm anläggs norr om Mar-
strandsvägen. 

• En ny gång- och cykelpassage anläggs under 
järnvägen längs Marstrandsvägen, då befint-
lig passage över järnvägen stängs. 

• Ytterligare arkelogiska utredningar kan krä-
vas vid detaljplaneläggning. 

FOTO ÖVER NORRA TUNGE, NORR OM HÄRADSVÄGEN. FLYGFOTO ÖVER VÄSTRA TUNGE, SOM SYNS I MITTEN AV FOTOT. 

För norra delen av området startades detaljplanearbete 
2016, vilket dock avbröts och återupptogs 2020. Om-
rådet föreslås bebyggas med 150 - 200 bostäder för cir-
ka 350-400 personer. Lämplig byggnadshöjd mellan 2 
och 5 våningar.   

Vid planering av området måste stor hänsyn visas buller 
och risker från järnvägen och att tillräcklig yta reserve-
ras för att ett framtida andra järnvägsspår kan placeras 
väster om järnvägen. En kraftledning passerar genom 
området, vilken vid exploatering aningen måste grävas 
ner, flyttas eller att bebyggelsen anpassas till denna. 

Ekskogen längs bergets fot i norra och västra delen av 
området klassas som nyckelbiotop med höga naturvär-
den. Denna ska visas stor hänsyn vid planläggning. Ett 
allmänt tillgängligt gångstråk anläggs längs med skogs-
brynet. Närmast Marstrandsvägen är marken låglänt 
och har i dagvattenutredningen identifierats som en 
lämplig plats för en dagvattendamm. 

I området har utredningar hittat fornlämningar och yt-
terligare lämningar tros finnas i området. Fördjupande 
arkeologiska utredningar kan därför kravas vid plan-
läggning.   

Biltrafiken leds ut till Marstrandsvägen. I samband med 

exploatering i Västra Tunge och i områden som ansluts 
till Hällebergsgatan söder om Marstrandsvägen kom-
mer en cirkulationsplats eller vänstersvängfält att behö-
va anläggas i korsningen. Vid en framtida dubbelspårs-
utbyggnad kan Häradsvägens befintliga passage över 
järnvägen komma att stängas. En ny gång- och cykelväg 
föreslås vid ett sådant scenario att anläggas längs Mar-
strandsvägen in mot Tunge och Centrum. 

4. Västra Tunge
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Riktlinjer 

• I huvudsak bostadsbebyggelse med en bygg-
nadshöjd mellan 2 och 5 våningar. 

• En stadsdelspark anläggs centralt i området. 

• I stadsdelsparken anläggs en dagvattendamm. 

• Viktigt att stråket mot centrala Ytterbyut-
formas stadsmässigt, med tydliga, trygga 
gaturum. 

• Möjligheter till verksamhetslokaler i strate-
giska lägen.

DAGVATTENDAMMAR KAN INLEMMAS I PARKMILJÖER OCH BIDRA TILL PARKENS 
UPPLEVELSEVÄRDEN.

FLYGFOTO ÖVER ÖSTRA SPARRÅS OCH ÄNGARNA SOM IDAG NYTTJAS AV RIDANLÄGG-
NINGEN.  

ETT TORG MED MINDRE VERKSAMHETER KAN SKAPAS LÄNGS HUVUDSTRÅKET IN 
MOT CENTRUM. FOTO FRÅN ERIKSBERG, GÖTEBORG. 

Området upptas idag till stor del av en ridanläggning, 
som är planerad att flyttas. Efter flytten blir området 
ett viktigt utbyggnadsområde för att koppla ihop cen-
trala Ytterby med de perifera bostadsområdena väster 
om centrum. 

Området är beläget i den yttre urbana zonen och fö-
reslås innehålla i huvudsak bostäder i blandade upplå-
telseformer i olika bostadstyper. Möjlighet finns att i 
strategiska punkter där huvudstråk korsar varandra eta-
blera verksamheter, t.ex. restaurang och servicebutik. 

Området bedöms kunna innehålla 350 - 400 bostäder 
för cirka 800 boende i en bebyggelse med våningshöjd 
mellan 2 och 5 våningar. Skalan föreslås vara högst i den 
sydöstra delen av området, närmast centrum. I denna 
del av området kan högre bebyggelse ta stöd i det bak-
omvarande kuperade landskapet och på så sätt smälta 
in. Bebyggelsen trappas ner i den nordvästra delen av 
området, närmast befintlig bebyggelse i Sparrås. En för-
utsättning för att kunna exploatera området fullt ut är 
att kraftledningarna som passerar genom området grävs 
ner.

En större stadsdelspark föreslås i området, där delar 
även ska kunna ha funktion som fördröjningsmagasin 
för dagvatten. Ett dagvattendike anläggs även i den 
nordöstra delen av området. 

Trafiken leds i nordvästra delen av området ut till Spar-
råsvägen via Bronsåldersgatan. Trafiken i sydvästra de-
len leds i huvudsak ut via Nordtag, men möjlighet finns 
även att leda viss trafik via en förlängning av Hollands-
gatan över Porteberget och vidare genom Björkås till 
Marstrandsvägen.  

5. Östra Sparrås
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Riktlinjer

• I huvudsak bostadsbebyggelse i en byggnads-
höjd mellan 2 och 5 våningar.

• Högre bebyggelse placeras i norra delen av 
området, lägre bebyggelse i södra delen. 

• Bebyggelsens skala och gestaltning ska visa 
stor hänsyn till Smällen. 

• Viktigt att bebyggelsen i anslutning till 
stråket in mot centrum ges en stadsmässig 
utformning. 

• Omfattande arkeologisk utredning ska ge-
nomföras i samband med detaljplaneläggning. 

• Risk för påverkan på riksintresse ska utredas 
i samband med planläggning

LILLA SMÄLLEN (DEN ÖPPNA  YTAN TILL HÖGER PÅ FOTOT) ÄR AVSKILJT FRÅN GRAVFÄLTET SMÄLLEN AV ETT SKOGSPARTI.  

Utbyggnadsområde beläget mellan centrum och de pe-
rifera bostadsområdena väster om centrum. Området 
föreslås för i huvudsak bostadsbebyggelse. Området 
ligger i den yttre urbana zonen, 500-1000 meter från 
stationen, och föreslås innehålla cirka 170 bostäder för 
runt 350 boende. 

I norra delen av området går ett viktigt gång- och cy-
kelstråk, som knyter samman centrala Ytterby med de 
västra stadsdelarna. Ny bebyggelse bör placeras så att 
trygga, tydliga gaturum längs stråket skapas. Ett nytt 
gång- och cykelhuvudstråk föreslås även anläggas ge-
nom området, men huvudsyftet att skapa en genare 
koppling mellan centrum och södra delen av Nordtag 
samt Övre Tega. Biltrafiken till och från området an-
sluts till huvudvägnätet västerut, via Nordtag till Spar-
råsvägen. 

I direkt anslutning öst/sydöst om området ligger Smäl-
len, riksintresse för kulturmiljövård, vilket måste visas 
stor hänsyn vid detaljplaneläggning. Närmast Smäl-
len föreslås naturmark finnas kvar som en buffertzon. 
Framtida bebyggelse närmast buffertzonen bör ha en 
lägre skala, exempelvis radhus. I norra delen av områ-
det föreslås bebyggelsen kunna öka i skala och bestå av 
flerbostadsbebyggelse i upp till 5 våningar.

Då det kan finnas okända fornlämningar i området 
krävs i samband med detaljplaneläggning omfattande 
arkeologisk utredningar.  

En förutsättning för att kunna exploatera hela området 
är att kraftledningarna som passerar genom området 
grävs ner. 

6. Lilla Smällen
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Riktlinjer

• Gestaltningen mot Marstrandsvägen viktig.

• Grönytorna längs Marstrandsvägen får park-
karaktär. 

• Arkeologiska utredningar krävs vid komman-
de detaljplaneläggning.

• Vid kommande detaljplaneläggning ska pla-
cering av en släckvattendamm utredas. 

TIDIG SKISS PÅ TÄNKBAR UTFORMNING AV MULTIARENA.

Inom området ligger idag Ytterns idrottsplats. I dagslä-
get (2020) diskuteras placering av en ”multiarena” i om-
rådet, vilken kan inrymma ytor för flera typer av idrot-
ter. Även möjlighet att anlägga idrottsgymnanasium 
eventuellt med boende diskuteras. Exakt placering får 
utredas i framtida detaljplaneprocess. De gröna ytorna 
längs Marstrandsvägen föreslås utvecklas till mer park-
karaktär, för att öka tryggheten och tillgängligheten till 
området, samt skapa en mer välkomnande entré till  Yt-
terby. 

Den nordöstra delen av området föreslås för ett nytt 
handels- och verksamhetsområde. Då denna plats är 
entré till Rollsbo bör stor vikt läggas på gestaltningen, 

särskilt ut mot Marstrandsvägen. 

Inom området finns kända fornlämningar sedan tidigare 
utredning. Vid borttagande av fornlämningar och vidare 
detaljplaneläggning krävs ytterligare utredningar.

Området har identifierats som lämpligt för placering av   
en damm som kan omhänderta släckvatten från Rolls-
bo. Läs mer i bilaga ”Översiktlig dagvattenutredning till 
Grönstrukturplan”.

7. Yttern 8. Södra Tornhaga

I dalen mellan Björkås och Tornhaga finns i gällande de-
taljplan från 1970 en outnyttjad byggrätt för ”allmänt 
ändamål”, ursprungligen avsedd för skola. Denna bygg-
rätt föreslås finnas kvar som en möjlig plats för framti-
da ny förskola. Platsen bedöms som lämplig för detta 
ändamål då den ligger inom gångavstånd från både be-
fintliga bostadsområden och nya utbyggnadsområden, 
samt ligger i anslutning till stora grönområden. En ny 
förskolebyggnad bör placeras så att ingreppet i dalgång-
ens grönstråk minimeras. En aktivitetspark planeras att 
anläggas i dalgången, mellan platsen för eventuell för-
skola och flerbostadshusen i Björkås. 

Vid byggnation måste stor hänsyn visas dagvattensitua-
tionen i området. Dagvattenutredningen som genom-
förts i samband med FÖPen har pekat ut ett område 
som lämplig översvämningsyta - en yta som vid mycket 
kraftigt regn tillåts översvämmas för att minska påfrest-
ningen i andra delar av dagvattensystemet. I områden 
kan även fornlämningar finnas, vilket kan innebära att 
arkeologiska utredningar kan krävas vid bygglov.

Pågående mark- och vattenanvändning i Tornhaga i öv-
rigt ändras inte.
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Riktlinjer

• Befintlig byggrätt för ”allmänt ändamål” före-
slås användas till förskola, om behov uppstår. 

• En översvämningsyta anläggs i området, vil-
ken eventuell förskola måste anpassas till.

• Arkeologisk utredning kan komma att krävas 
i samband med bygglov.  

BILDEN VISAR MODELLER ÖVER DELAR AV FRAMTIDA BEBYGGELSE I NORDTAG.

I GÄLLANDE DETALJPLAN FINNS EN OUTNYTTJAD BYGGRÄTT FÖR ALLMÄNT ÄNDA-
MÅL, VILKEN ÄR DEN BLÅ  YTAN I PLANKARTAN. 

För området har en detaljplan vunnit laga kraft som 
kommer att innebära byggnation av cirka 450 bostäder 
i blandade boendetyper och upplåtelseformer samt en 
förskola. Cirka 1000 personer beräknas bo i området 
när det är färdigbyggt. Bebyggelsens höjd varierar mel-
lan 2 och 5 våningar och planeras att uppföras mellan 
år 2020-2025. I området kommer även en stadsdelslek-
plats och två dagvattendammar att anläggas. 

Nordtag
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RIKSINTRESSEN I FÖP-OMRÅDET. NATURA 2000-OMRÅDEN VISAS I KARTA ÖVER SKYDDADE OMRÅDEN. DELAR AV PLANOMRÅDET LIGGER ÄVEN 
INOM RIKSINTRESSE FLYGTRAFIK - ”FLYGHINDER INFLUENSOMRÅDE”.

Riksintressen och skyddade områden

Riksintressen

Inom FÖP-området ingår följande riksintresseområden 

• Riksintresse friluftsliv (MB 3 kap 6§) – Göta och 
Nordre älvs estuarium 

• Riksintresse naturvård (MB 3 kap 6§) – Göta och 
Nordre älvs dalgångar

• Riksintresse kulturmiljövård (MB 3 kap 6§) – Kas-
tellegården Ragnhildsholmen m.m. 

• Riksintresse järnväg (MB 3 kap 8§)- Bohusbanan

• Riksintresse Flyg (MB 3 kap 8§) – Flyghinder influ-
ensområde Säve flygplats och MSA-ytor Trollhät-
tan, Säve och Landvetter.

• Natura 2000 (MB 4 kap 8§) – Fågeldirektivet: Göta 
älv-Nordre älvs dalgång, Art och Habitatdirektivet: 
Nordre älv-Tomtebacken. 

Inga åtgärder får utföras som kan ”påtagligt skada”, eller 
”påtagligt försvåra” ett riksintresse. Respektive riksin-
tresses värdebeskrivning ligger till grund vid bedöm-
ningen om en åtgärd medför påtaglig skada eller inte. 
Om en åtgärd medför att ett av riksintressets värden 
eller egenskaper helt eller delvis går förlorat kan det 
vara tillräckligt för att riksintresset ska anses vara på-
tagligt skadat. 

Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets militära del (MB 3 
kap 9§ andra stycket) kan i vissa fall redovisas öppet i 
översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i 
form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som re-
dovisas öppet, dels områden som av säkerhetsskäl inte 
kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till 
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. 
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Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfatt-
ning berörda av riksintressena. 

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintres-
sen som omfattas av sekretess och inte alls kan redovi-
sas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområde 
för objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre 
än 45 meter inom tätort. Det innebär att alla ärenden 
avseende höga objekt måste skickas på remiss till För-
svarsmakten.

Skyddade områden

Naturreservat

Inom planområdet finns två naturreservat: Göta och 
Nordre älvs dalgång (bildat 1974) och Ormo (bildat 
2018). För respektive reservat finns föreskrifter som 
reglerar vad som är tillåtet och förbjudet att göra inom 
reservatet. 

Natura 2000

Natura 2000-områden är områden som innehåller ar-
ter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett 
europeiskt perspektiv. Områdena syftar till att uppnå 
EU:s mål med Art- och habitatdirektivet samt fågeldi-
rektivet. Inga åtgärder får utföras som kan skada Na-
tura-2000 områdenas utpekade värden. Dessa värden 
skyddas genom naturreservat. Natura 2000-områden 
räknas även som riksintressen. Inom planområdet finns 
två Natura 2000-omården, Göta älv-Nordre älvs dal-
gång (fågeldirektivet) och Nordre älv-Tomtebacken 
(Art och Habitatdirektivet). 

Strandskydd

Nordre älvs stränder och delar av Ormobäcken om-
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fattas av strandskydd. Inom strandskyddat område får 
bl.a. inte nya byggnader uppföras. Befintliga byggnader 
eller byggnaders användning får inte heller ändras, och 
inga andra anläggningar eller anordningar får utföras 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att be-
träda ett område. Vissa undantag finns, bl.a. för bygg-
nader m.m. som behövs för jordbruk och skogsbruk. 
Inom detaljplan kan kommunen besluta att upphäva 
strandskyddet och utanför detaljplanelagt område kan 
kommunen bevilja dispens. På platser som omfattas av 
områdesskydd måste dock länsstyrelsen bevilja strand-
skyddsdispens. Vid upphävande eller dispens måste vis-
sa krav vara uppfyllda, vilka anges i miljöbalken. 

Övrigt 

Generellt biotopskydd

Det finns generella skydd för ett antal olika biotoper 
t.ex. åkerholmar, stenmurar, odlingsrösen och trädallé-
er. Om dessa objekt ska tas bort eller förändras krävs 
dispens.   

Jordbruks- och skogsmark

Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § får brukningsvärd jord-
bruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller an-
läggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt ge-
nom att annan mark tas i anspråk. 

Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § ska skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt 
skogsbruk.

Väglagen
Enligt 47 § väglagen gäller bl.a. ”inom ett avstånd av 
tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrel-
sens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader 
eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra så-
dana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäker-
heten.”

Kulturmiljölagen
I kulturmiljölagen finns skydd för fornlämningar, bygg-
nadsminnen, kyrkor och kyrkogårdar. 

Avvägningar mellan allmänna intressen

En sammanhängande bebyggelsestruktur och stations-
nära utbyggnad har varit grunden i de avvägningar mel-
lan allmänna intressen som har gjorts. En exploatering 
nära kommunal och kommersiell service, snabb och 
kapacitetsstark kollektivtrafik och övrig befintlig infra-
struktur bidrar till ett hållbart samhälle miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt. Det allmänna intresset att byg-
ga bostäder och arbetsplatser i ett stationsnära läge i en 
tillväxtregion bedöms som mycket stort. En blandad, 
tät, stationsnära bebyggelse ger förutsättningar för fler 
att ta del av det befintliga utbud av service som finns i 
Ytterby och den ger också underlag för ny service, mö-
tes- och arbetsplatser. 

Kulturmiljö

Områden intressanta ur kulturmiljöhänseende kommer 
högst marginellt att påverkas av föreslagen ny bebyg-
gelse. Större delen av södra Storängen pekas inte ut för 
bebyggelse utan kommer att fortsätta vara jordbruk-
smark, bl.a. för att bevara kopplingen mellan Smällen 

och Kastellegården, de två delområdena i riksintresset 
för kulturmiljövård inom planområdet. Av de specifika 
uttryck för riksintresset som pekas ut i riksintressebe-
skrivningen ligger endast gravfältet Smällen i anslutning 
till föreslagen ny bebyggelse. 

Ett område direkt väster om Smällen föreslås för be-
byggelse. En exploatering på denna plats bedöms inte 
innebära påtaglig skade på riksintresset, då området 
ligger visuellt dolt från smällen genom växtlighet och 
topografi. Framtida detaljplaneplanläggning bör genom 
placering av naturmark och anpassning av bebyggelsens 
skala ta särskild hänsyn till upplevelsen från Smällen. 
Vid planläggning bör även allmänhetens tillgänglighet 
till Smällen stärkas för att tydliggöra platsens kultur-
värden.  

Den nya vägförbindelse som föreslås anläggas längs 
Bohusbanan, mellan Västra Porten och Torsbyvägen, 
kommer att gå igenom riksintresseområdets utbred-
ning vid Smällen. Vägförbindelsen bedöms inte orsaka 
påtaglig skada på riksintresset, då den inte anläggs ge-
nom själva gravområdet, anläggs i anslutning till befint-
lig infrastruktur och inte skadar den visuella kopplingen 
mellan de två delområdena i riksintresset. 

Natur- och friluftsmiljö

Stora arealer i områdena runt Nordre Älv och Kastel-
legårdsskogen ingår i riksintresse för Naturvård och 
friluftsliv och är utpekade som Natura 2000-område. 
Dessa områden omfattas till stor del av naturreser-
vat och strandskydd, vars bestämmelser ger ett starkt 
skydd mot åtgärder som kan orsaka skada på respektive 
riksintresses värden. Inga nya bebyggelseområden före-
slås inom dessa områden och exploatering i närliggande 
områden ska genomföras så att inte skada indirekt upp-
står i dessa områden. 
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GRÖNA FÄLT VISAR UTBYGGNAD PÅ JORDBRUKSMARK I 
ÖP2010 SOM I FÖP:EN TAS BORT. RÖDA FÄLT VISAR UTBYGG-
NAD PÅ JORDBRUKSMARK SOM  TIDIGARE FÖRESLOGS  I 
FÖPEN,  JÄMFÖRT MED ÖP2010.  ÄVEN DE RÖDA OMRÅDENA 
UTGÅR EFTER SAMRÅDSSKEDET. DE STRECKADE CIRKLARNA 
VISAR 500 RESPEKTIVE 1000 METER FRÅN YTTERBY STATION. 

FÖPen föreslår exploatering inom vissa områden som 
idag är utpekade närströvområden, framförallt Porte-
berget. Exploatering i detta närströvområde bedöms 
vara motiverat med hänsyn till områdets centrala pla-
cering, i direkt anslutning till stationen. 

Ny exploatering ska sträva efter att öka tillgängligheten 
till värdefulla natur- och friluftsområden. 

Infrastruktur
I planeringen av områden i närheten av järnvägen kom-
mer hänsyn tas till de ytor som krävs för en framtida 
dubbelspårsutbyggnad, eventuellt nytt resecentrum 
och skyddsåtgärder. Inga åtgärder som riskerar att hin-
dra trafiken på järnvägen ska genomföras. Risker, bul-
ler och vibrationer som orsakas av järnvägen är frågor 
som ska hanteras i framtida planläggning i närhet till 
järnvägen. 

Jordbruksmark
FÖPen föreslår att utbyggnadsområden för bostäder på 
jordbruksmark enligt gällande ÖP2010 tas bort i Ne-
dre Tega och den norra delen av FÖP-området. Dessa 
ytor ersätts med utbyggnadsområden mer centralt. De 
mer centralt belägna ytorna som pekas ut i FÖPen lig-
ger, jämfört med utbyggnadsområdena i ÖP2010, även 
närmare god kollektivtrafik, kommunal och kommersi-
ell service, arbetsplatser och bidrar till att koppla ihop 
Ytterby och Kungälv. Denna mer centrala exploatering 
innebär också samhällsekonomiska vinster då mindre 
resurser behöver spenderas på utbyggnad av exemple-
vis infrastruktur och kommunal service i perifera lä-
gen. En tät blandad bebyggelse har även positiv effekt 
på social integration och interaktion. En lokalisering av 
denna bebyggelse på annan plats i kommunen bedöms 
med bakgrund av detta inte vara godtagbar ur samhälls-

byggnadssynpunkt. Kommunen bedömer således att 
den exploatering på jordbruksmark som föreslås är ett 
väsentligt samhällsintresse och är förenlig med miljö-
balkens 3 kap. 4 §. 

I FÖPens samrådshandlingarna pekades två nya områ-
den bestående av jordbruksmark ut för exploatering. 
Efter samrådsskedet beslutade kommunstyrelsen att 
dessa områden (Norra storängen och Trekanten vid Ci-
tygross) ska utgå som exploateringsområden i FÖPen.

Dessa områden ska förbli jordbruksamrk  och benäm-
nas så i Mark- och vattenanvändningskartan.
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Planering 

Översiktsplan  2010 och pågående planering 

Under kapitlen Utvecklingsstrategi och Bakgrund 
och Utgångspunkter så beskrivs kopplingen från GR:s 
strukturbild till ÖP2010 samt vidare till FÖPens ut-
vecklingsstrategikarta. Även om mål och vision för FÖP 
och ÖP2010 är de samma i stora drag, så visar ÖP2010 
på en utveckling i mark- och vattenanvändningskartan 
där den kortsiktiga exploatering föreslås i utkanten av 
Ytterby och den långsiktiga exploateringen mer cen-
tralt.  Dessutom är centrumområdet begränsat till den 
östra sidan av järnvägen. Möjlig förtätning anges dock 
för delar av centrala Ytterby utan någon tidshorisont.

För Ytterby/Kareby/Kungälv har i Översiktsplanen 
dragits en tätortsgräns för serviceort. Inom tätortsav-

gränsningen gäller krav på detaljplan för all ny bebyg-
gelse för att säkerställa att marken används på ett så ef-
fektivt sätt som möjligt i enlighet med strukturbilden. 

I ÖP2010 har inga bevarandeområden angetts på mar-
kanvändningskartan mer än att Närströvområden an-
getts som pågående användning samt att områden av 
riksintresse avseende naturvård och kulturmiljö finns 
redovisade. Avgränsningen av Närströvområdena inom 
Ytterby har delvis förändras i samband med ny plan-
läggning.

Förändringar av ÖP2010 genom FÖP Ytterby

Den gräns som anges som tätortsavgränsning i ÖP2010  
för Ytterby utgör till stor del den geografiska avgräns-
ning av FÖPområdet, förutom att en avgränsning mot 
nordost mot Rollsbo och Komarken har gjorts. Den fyl-

ler samma syfte som i ÖP2010. Tätortsgränsen innebär 
att utbyggnadsbehovet för bostäder och verksamheter för 
respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen. 
Inom tätortsavgränsningen gäller krav på detaljplan för 
all ny bebyggelse för att säkerställa att marken används 
på ett så effektivt sätt som möjligt i enlighet med struk-
turbilden.

Den mark- och vattenanvändningskarta som tagits fram 
inom FÖP-området ersätter mark- och vattenanvänd-
ningskartan för ÖP2010 för det avgränsade området. 
Det innebär att områden för markanvändningen bo-
stadsbebyggelse och centrumbebyggelse mer har kon-
centrerats runt stationsområdet kopplat till FÖPens 
målbild om ett attraktivt stationssamhälle. Detta paral-
lellt med att nya ytor frigörs för utveckling i samband 
med flytt av ridskolan från kommunal mark. Den tidi-
gare föreslagna användningen av mark ändras och tex  
ytor i västra Ytterby för bostäder 2020/2050 i ÖP ang-

GÄLLANDE MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA FÖR ÖP2010 SOM ERSÄTTS AV FÖP YTTERBY GÄLLANDE AVGRÄNSNING AV NÄRSTRÖVOMRÅDEN I YTTERBY SOM ÄNDRAS CENTRALA YTTERBY I GRÖNSTRUKTURPLANEN
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Riktlinjer planering

FÖPens  mark- och vattenanvändningskarta ska ligga 
till grund för dialog med medborgare och exploa-
törer samt vid interna ställningstagande i samband 
med planansökningar eller pågående projekt, för att 
efterhand få en övergång till en mer hållbar utveck-
ling av Ytterby.

När FÖPen vinner laga kraft kan tidigare ställnings-
tagande från kommunen komma att ändras t.ex. av-
seende planansökningar.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTA FÖPEN PÅGÅENDE OCH NYLIGEN LAGAKRAFTVUNNA PLANER

es som natur och rekreation i FÖPen. I mark-och vatte-
nanvändningskartan för FÖPen anges markanvändning-
en för all mark. Natur -och rekreation innehåller delvis 
tidigare närströvområden samt den grönstruktur som 
framtagits i Grönstrukturplanen som är bilaga 1.

Pågående detaljplanering enligt ÖP2010

FÖPens utvecklingsstrategi och mål utgår från en för-
ändring av Ytterby som påbörjas med en omvandling av 
de centrala delarna ca 500 m från stationen d.v.s. den 
Inre urbana zonen till en tät, grön och attraktiv cen-
trumbebyggelse samtidigt som de omgivande rekrea-
tionsområdena utvecklas, i ett första utvecklingsskede. 
I nästa skede fortsätter utvecklingen med ny bostadsbe-
byggelse och förtätningen inom den Yttre urbana zonen 
d.v.s. mellan 500- 1000m från stationen.

Dock är verkligheten den att ett flertal detaljplaner ny-
ligen har antagits eller pågår som utgår från ÖP2010:s  
markanvändning. Detta innebär att en stor andel av den 
befolkningsökningen som ska resultera i en fördubbling 
av invånarantalet i Ytterby, pågår kontinuerligt och sker 
i utkanten av Ytterby istället för i den centrala delen. 
Detta innebär att det är viktigt att även den bebyggelse 
som hamnar i mer perifera lägen kopplas till stationen 
via bl.a. gång- och cykelbanor.

  

Detaljplan Nordtag ca 449 bostäder

Detaljplan Enekullen 105 bostäder

Detaljplan Tega 47 bostäder

Detaljplan Vena 158 bostäder

Detaljplan Entré Ytterby ca 80 bostäder

Exploatering

Läs mer täthetsanalysen bilaga 5

Nuvarande förhållanden

Pågående exploatering och planering i Ytterby utgår 
inte från några övergripande riktlinjer utan varierar 
från område till område. Viss exploatering har skett 
på kommunal mark och viss på mark ägd av BOKAB 
(kommunalt bostadsbolag ).

Täthetsanalysen

Utgångspunkten kring exploatering inom FÖP-om-
rådet utgår från täthetsanalysen och dess resonemang 
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kring attraktivt stationssamhälle och exploatering 
inom en radie på 500m och 1000m från stationen.                                                                                                              
Exploateringstal ska inte förväxlas med byggnadsut-
formning. För att mäta täthet har måttet områdesex-
ploatering här använts. Områdesexploatering är om-
rådets våningsyta delat på områdets markyta. Med en 
områdesexploatering på 1,0 finns alltså lika mycket vå-
ningsyta som det finns markyta. Områdesexploatering 
styrs dels av hur stor andel av markytan som är bebyggd 
och antalet våningar på respektive kvarter. Det är där-
för som kvarterstaden inte behöver vara lika hög som 
punkthusbebyggelse. I punkthusbebyggelsen lämnas 
normalt sett mer mark obebyggd.

En förutsättning för att uppnå riktlinjerna om exploa-
tering inom nära avstånd från stationen, samtidigt som 
tillräckligt utrymme skapas för gator och kvalitativa 
grönområden, är att åtminstone 30 -40 % av marken 
är kvartersmark. Med mindre kvartersmark än så 
behövs å andra sidan sett en mycket hög tomtexploate-
ring för att uppnå riktlinjerna för hållbar täthet.

I ”Five principles for Streets as Public Spaces and Drivers of 
Urban Prosperity” (UN Habitat 2015) framgår det att 30 
% av markytan behövs som gatumark för att ga-
tunätet ska få en tillräcklig korsningstäthet för att anses 
vara gåvänlig.

Närhet till grönområden, vatten och i synnerhet till 
parker är en betydelsefull stadskvalitet. Att ge plats åt 
gröna stråk och grönområden är också en viktig förut-
sättning för effektiv hantering av dagvatten samt eko-
systemtjänster.

Enligt täthetsanalysen har UN Habitat kommit fram 
till en rekommendation på minst 15 procent offent-
liga platser. Som referens når här täta stadsdelar som 
både Hammarby sjöstad i Stockholm och Vasastaden en 
andel på över 20 %. Som indikator föreslås här därför 

minst 15 % inom 1 km från spårstation.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

FÖPen utgår från täthetsanalysens riktlinjer och har i 
de initiala beräkningarna använt följande fördelning av 
olika markanvändning i de olika områdena:

Kvartersmark 40 %

Offentlig gatumark 25%

Offentlig platsmark 25%

Övrig mark 10 %

0 – 500 meter från stationen är områdesexploaterings-
talet ca 0,5, tomtexploateringstalet mellan 0,5 och 1,5.

500 – 1000 meter från stationen är områdesexploate-
ringstalet ca 0,25, tomtexploateringstalet mellan 0,5 
och 0,75.

Siffrorna ovan är i stora drag överensstämmande med 
täthetsanalysens riktlinjer. Vad FÖPen inte riktigt 
följer är täthetsanalysens riktlinjer rörande lokalytans 
andel av kvartersmarken. Täthetsanalysen anger att ca 
hälften av kvartersmarken 500 meter från stationen ska 
vara lokalyta, FÖPen utgår från att en fjärdedel av kvar-
tersmarken kommer att vara lokalyta. 

Dessa uppskattningar ligger till grund för antalet boen-
de inom olika områden samt för beräkningar rörande 
intäkter och kostnader för exploateringen. 

För att stötta en hög andel hållbara transporter och 
stadskvalitet behövs först och främst en tillräcklig täthet 
inom nära avstånd från stationen. Riktlinjer ska använ-
das som underlag i framtida exploateringar vid markan-
visningstävlingar och planläggning.

Tomt respektive områdesexploatering

Här är fyra tomter med samma tomtexploateringstal på 2,0 men 
med helt olika byggnadsutformning och våningsantal. 

Exempel på effektiv markfördelning
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Riktlinjer exploatering

Exploateringsgrad

• 0,5-1,0  I områdesexploatering inom 500 me-
ter från stationen

• 0,25-0,5 I områdesexploatering mellan 500-
1 000 meter från stationen

Fördelning markanvändning

• 40 % Av markytan bör utgöras av kvartersmark 
inom 1 km från stationen

• 25 % Av markytan bör utgöras av offentlig 
gatumark inom 1 km från stationen

• 25% Av markytan bör utgöras av allmänplats 
mark inom 1 km från stationen

• 10% av markytan bör utgöra övrigt

Lokalyta kvartersmark

• 25 % Av kvartersmarken bör vara lokalyta inom 
500 meter från stationen

• 10-40 % Av kvartersmarken bör vara lokalyta 
inom 500 - 1 000 meters avstånd  från stationen

Riktlinjer mellankommunala frågor

Kommunen behöver formulera tydliga mål och 
riktlinjer och arbeta mot en långsiktig planering 
samt aktivt medverka i regionala arbetsgrupper. 

Mellankommunala frågor

Nuvarande förhållanden och förutsättningar

Kungälvs kommuns samarbetar inom Göteborgsregio-
nens kommunalförbund (GR) med frågor rörande bl.a. 
region planering, miljö och miljövård, mobilitet utbild-
ning och forskning.  Utöver det sker samarbeten direkt 
med berörda grannkommuner i frågor kring  t.ex.infra-
struktur, arbetsmarknad, handel, välfärd, socialtjänst, 
vatten, avfall, avlopp, energi och räddningstjänst. Mel-
lankommunala frågor behandlas i den kommunövergri-
pande översiktsplanen. 

Den viktigaste mellankommunala frågan i FÖPen är 
Bohusbanan och dess framtida utbyggnad.  Fem kom-
muner (KUSTO kommuner), i Bohusstråket, arbetar 
för att Södra Bohusbanan ska arbetas in i kommande 
nationell transport infrastrukturplan 2022-2032. 

En annan politiskt gruppering är Enat Bohuslän, där fo-
kus mer ligger på näringslivsfrågorna längs med Bohus-
banan. Målet är att driva frågan mot regionen att södra 
Bohusbanan står på tur efter Göteborg- Borås.   

Kommunen har dessutom ett ansvar för bostadsbyggna-
tionen inom regionen. 

Föreslagna förändringar i FÖPen

En hållbar bebyggelseutveckling i Ytterby som bidrar 
till den regionala bostadsförsörjningen, är beroen-
de av god kollektivtrafik och tågtrafik som trafikerar 
Ytterby station med täta avgångar och hög kapacitet.
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Riktlinjer befolkning

• Nybyggnation ska sträva efter att i respektive 
område skapa en blandning av upplåtelsefor-
mer, bostadstyper och bostadsstorlekar, för 
att möjliggöra en blandad befolkning sett till 
ålder, familjesituation och inkomstnivå

• Nybyggnation ska i de centrala delarna sträva 
efter en större blandning av arbetsplatser och 
bostäder, för att möjliggöra en levande stads-
kärna både dagtid och kvällstid

Befolkning

Nuvarande förhållanden och förutsättningar

Inom planområdet bor cirka 6200 personer (november 
2018). Åldersfördelningen är i stora drag densamma 
som i Kungälvs kommun som helhet. Medelåldern i Yt-
terby är 40,7 år, att jämföra med kommunens medelål-
der på 41,6 år och Sveriges medelålder på 41,2 år. 

Hälften av bostäderna i Ytterby utgörs av äganderätter, 
därefter följer hyresrätter och minst andel har bostads-
rätter. Hyresrätterna i Ytterby är framförallt lokalise-
rade till centrum och Björkås. Områdena utanför cen-
trum domineras av småhusbebyggelse med framförallt 
äganderätt som upplåtelseform.

Delar av centrala av Ytterby har en relativt hög folk-
mängd, tack vare flerbostadsbebyggelse och tät bebyg-
gelsestruktur. Samtidigt är flera relativt centrala, sta-
tionsnära delområden förhållandevis glest befolkade 
samtidigt som en ”yttre ring” av mer perifert belägna 
bostadsområden har en större relativt stor folkmängd.

Antalet arbetande inom planområdet uppgår till cirka 
1050 personer. Figuren visar tydligt att koncentratio-
nen av arbetsplatser ligger i Ytterby centrum. Totalt 
arbetar cirka 750 personer (år 2016) i de centrala de-
larna av Ytterby, merparten öster om järnvägen. I dessa 
områden ligger stora offentliga arbetsplatser såsom Yt-
terbyskolan, Kastellgårdsskolan och Ytterbyhemmet 
(äldreboende) samt merparten av Ytterbys övriga of-
fentiliga och privata service. Nordost om planområdet 
ligger Rollsbo industriområde, ett av Kungälvs kom-
munns arbetsplatstätaste område.
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Landskapsbild   

Nuvarande förhållande och förutsättningar

Landskapet där Ytterby vuxit fram bjuder på en rad  
unika förutsättningar, vilka möjliggör en stark identitet 
för Ytterby med positiva förtecken.

 En målsättning för FÖPen är därför att utnyttja denna 
potential genom att förstärka positiva identitetsskapan-
de, karaktäristiska företeelser i det landskap som möter 
boende och besökare i Ytterby.

Landskapet i Ytterby med omnejd, är en slättbygd med 
spridda bergsplatåer, belägen längs Nordre älvs vida 
dalgång. 

Det dominerande inslaget i landskapsbilden är den 
drygt kilometerbreda dalgång, där Kyrkebäcken rin-
ner ner till Nordre älv. Här ligger Ytterby centrum och 
det är detta landskapsrum som både ytterbybor och 
besökare i första hand kommer i kontakt med. Det är 
också en anledning till att FÖPens riktlinjer kring hän-
syn till landskapsbilden i hög grad är fokuserade på olika 
företeelser kring Kyrkebäckens dalgång. På den västra 
sidan av dalbottnen grundlades Ytterby med sin kyrka 
och järnvägsstation och kring dessa har dagens centra-
la Ytterby vuxit fram. Bohusbanan följer dalens västra 
bergsfot i höjd med Ytterby centrum för att i söder kor-
sa dalgången diagonalt.

Som framgår i kapitel Kulturmiljö har den uppodlade 
dalbottnen i historisk tid benämnts Stor-ängen. Dagens 
Storängen har krympt i storlek genom att delar av dal-
bottnen på västra sidan av Kyrkebäcken är bebyggda 
(centrum och Södra Tega) men fortfarande är Storäng-
ens öppna dalgång vidsträckt. Ortens relativt centrala 
bebyggelse möter det öppna landskapet, något som är 
ett starkt karaktärsdrag för Ytterby. 

Den långsmala delen av den öppna odlingsmarken norr 
om Klevevägen, Norra Storängen, omgärdas av be-
byggelse utom längs Klevevägen i söder där den vidare 
delen av den öppna dalgången, Södra Storängen, tar vid. 
Ytterbys bebyggelse kantar även Södra Storängens väs-
tra sida, ner till Torsbyvägens järnvägsövergång. Södra 
Storängens östra sida är däremot helt oexploaterad. 
Här möter de svagt böljande åkrarna den skogklädda 
bergsryggens lövträdsbryn. 

Väster om Bohusbanan, strax söder om Ytterby cen-
trum, ligger den vackra, sydvända, betade enebacken 
Smällen, ett av Bohusläns största gravfält. Härifrån 
ser man ut över Södra Storängen, älvens vattenspegel 
och den bågformade, röda järnvägsbron. Som framgår 
av kapitel Kulturmiljö finns det starka historiska kopp-
lingar mellan Smällen-området och landskapet på andra 
sidan Kyrkebäcken. 

Ytterbys läge i en bergskantad öppen dalgång vid 
Nordre älvs vattenspegel, har potentialer att skapa väl-
besökta utblicksplatser. Dessa kan bidra till att stärka 
Ytterbys identitet. Det är därför av vikt att skapa fri sikt 
och tillgängliggöra utblicksplatser både för ny bebyg-
gelse och besökanden.

Landmärken är betydelsefulla för att skapa identitet. Yt-
terby, som har en låg bebyggelse, har ett mycket fram-
trädande landmärke i sin kyrka. Över ett stort område 
signalerar tornspiran var Ytterby centrum ligger. Det 
gäller inte minst för trafikanter som närmar sig Ytterby 
från Kungälvshållet och övriga betraktare som befinner 
sig någonstans på den öppna dalgångens östra sida.

I huvudsak har byggandet i Kyrkebäckens dalgång skett 
med god landskapsanpassning. Men det finns inslag av 
sämre anpassning till omgivningen. Seniorens småhus-
bebyggelse på dalbottnen saknar förankring i landska-
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Riktlinjer landskapsbild

• Generellt gäller att all planering och åtgärder 
som berör Kyrkebäckens dalgång ska stude-
ras utifrån hur området påverkas som helhet 
avseende utblickar, stråk och gestaltning

• Då en byggnation av Porteberget innebär 
ett nytt dominerande inslag i landskapsbil-
den ställs höga krav gestaltningen av så väl 
byggnation samt allmänplatsmark. Viktigt att 
dess vyer blir tillgängliga för gemene man, 

exempelvis genom skapande av offentliga 
terrasser

• Värna/skapa utblickar mot det öppna land-
skapet,Ytterbys kyrktorn och andra siktlinjer 
som kan vara värdefulla för ny och befintlig 
bebyggelse

• Gränsen mellan ny bebyggelse och öppet 
landskap väster om Smällen kräver en buf-
fertzon för att få en mjuk övergång i landska-
pet

• Sammanlänkningsstråket längs med Mar-
strandsvägen mellan Kungälv och Ytterby 
behöver höjas till en mer stadsmässig karak-
tär avseende främst grönytor

• Kommunen ska verka för att tillgängliggöra 
landskapsrummen t.ex. Södra Storängen 
med kulturhistoriska förtecken genom an-
läggande av nya stråk i enlighet med grönst-
rukturplanen. Det nya stråken innebär också 
att fler betraktare får visuell kontakt mellan 
riksintressets östra del och Smällen, något 
som eftersträvas för ökad förståelse av histo-
riska samband

pet. Det fyrkantiga landområdet med småhus sticker ut 
med ett hörn i odlingslandskapet och ser ut som om 
”villamattan har landat på åkern”. Vidare kontrasterar 
det intilliggande City Gross storskaliga, lådlika, blå-vi-
ta byggnad mot omgivande bebyggelse och landskap. 
Byggnaden exponeras ut mot Södra Storängen liksom 
mot trafikanter.

Tre vägar utgör huvudvägar i Ytterby: Marstrandsvä-
gen, Torsbyvägen och Sparråsvägen. Eftersom många 
personer upplever Ytterby från dessa vägar är det av 
betydelse hur Ytterby uppfattas från dem. Av särskild 
betydelse är de ”entréer” till Ytterby som finns kring 
dessa vägar, i synnerhet entrén från kungälvshållet. 

Från Marstrandsvägen uppenbarar sig den uppodlade 
dalgången sig liksom bebyggelsen som kantar land-
skapsrummet samt Ytterbys smäckra kyrktorn. 

Ett planarbete pågår för en storskalig välexponerad 
multiarena norr om Marstrandsvägen vid idrottsom-
rådet Yttern. Det innebär att Ytterby får ett nytt land-
märke och att entrésträckan till Ytterby förändras. Det 
innebär höga krav på gestaltningen av byggnaden och då 
främst mot Marstrandsvägen.

Området kring Kungahälla-Kastellegården ut-
gör en avskild och rogivande rumsbildning vid älven. 
Här låg en gång Kungahälla, föregångaren till Kungälv. 
Området är av grundläggande betydelse för Ytterbys 
och Kungälvs identitet. Tyvärr är det svårt för besökare 
att utläsa platsens historiska dimensioner vilket bidrar 
till att platsens unika potential som besöksmål och le-
vandegörare av kulturarvet inte utnyttjas. 

För att skapa en förståelse att en kulturhistoriskt bety-
delsefull (Kungahälla) och ståndsmässig (kungsgården) 
plats återfinns på andra sidan skogen kan en pampig allé 
anläggas längs Klevevägen. Det bidrar också till strävan 
att göra Södra Storängen till ett ”finrum”.

Mitt i Ytterby, väster om Bohusbanan ligger ett lantligt, 
öppet landskapsrum som utnyttjas av ridskolan. Det 
omges främst av skogklädda berg men från vissa plat-
ser ses bostadsbebyggelse såsom Björkås flerbostadshus 
som blickar ner från sitt berg och Sparrås småhusbe-
byggelse och ridskolan. Genom området passerar en 
GC-väg som förenar västra Ytterby med centrala Ytter-
by. Den södra delen ska bebyggas med bostäder enligt 
detaljplan Nordtag.

Förändrad markanvändning enligt FÖPen och 
som är av betydelse för landskapsbilden

• Byggande på Porteberget

• Byggande i Östra Sparrås

• Byggande i  Västra Tunge
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Betydelsefulla effekter 

Porteberget, som är det högsta berget i bergsryggen 
längs centrala Ytterby, har av flera skäl stor betydelse för 
Ytterbys framtida identitet. Den föreslagna byggnatio-
ner föreslås sticka upp och exponeras på långt håll.

 En uppstickande bebyggelsen bidrar till att bygga upp 
en spännande och attraktiv rumsbildning kring det som 
idag är Ytterby torg. 

Södra Storängen får en ny viktig roll för Ytterbys 
identitet. Målsättningen är att ge Södra Storängen en in-
ramning som bildar ett ”välbesökt finrum” med kultur-
historiska förtecken och med utblickar över dalgången 
med staden och Smällen i fonden.



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : FÖP Ytterby koncept 210219

 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR  YTTERBY - GRANSKNINGSHANDLING |73

Gestaltning

Nuvarande förhållanden och förutsättningar

Beskrivning av karaktären av den befintliga bebyggelsen 
görs områdesvis i kapitlet Bakgrund och utgångspunkter. 

Ytterbys bebyggelse karaktäriseras av en gles och funk-
tionsuppdelad struktur uppdelad i olika enklaver. I de 
centrala delarna ligger större delen av den offentliga 
och privata servicen, blandat med bostäder, medan de 
omkringliggande bebyggelseområdena i stora drag är 
renodlade småhusområden. Flerbostadshus är koncen-
trerade till framförallt centrum och områdena närmast 
väster om centrum. Två småindustriområden finns i 
Ytterby, belägna i anslutning till Bohusbanan. Ett be-
läget centralt i Västra Porten, det andra i Valnäs. Större 
delen av bebyggelsen är uppförd från 50-talet fram till 
idag. Bebyggelsens utseende är mycket varierad i Ytter-
by, centralt blandas gammalt med nytt i olika arkitek-
turstilar med olika fasadmaterial. I Ytterby som helhet 
varierar gestaltning utifrån byggnadsår och typ av bo-
endeform. 

Förändringar genom FÖPen

FÖPen innebär ett stort tillskott av bebyggelse i den 
centrala delen av Ytterby. Den nya bebyggelsen ska 
bestå av en blandning av upplåtelseformer samt i 
den central urbana zonen en blandning av bostäder 
och verksamheter och service. Genom gestaltning 
och utformning ska orternas centrumpunkt bli tyd-
lig. I befintliga områden föreslås en förtätning som 
kan innebära både nya byggnader i områden som är 
glest bebyggda och/eller påbyggnad av befintliga hus. 
Den nya bebyggelsen ska vara en del i att stärka Ytter-

bys identitet. Varje område ska ha sin karaktär samtidigt 
som bebyggelsen är en del av en helhet. God gestaltning 
ska bidra till att stärka stoltheten för Ytterby och kvar-
teret där man bor. Utformning av byggnader och ute-
miljöer är en viktig del av ett socialt hållbart samhälle. 
FÖPen föreslår exploatering i områden som är väl syn-
liga i landskapet vilket påverkar utformning och explo-
ateringsgrad. Här kan även siktlinjer vara av vikt att ta 
hänsyn till, både för att ha kvar utsikt till landskap eller 
målpunkter som t.ex. kyrkan. Siktlinjer kan även vara 
viktiga vid utformning av ny bebyggelse, för att ge ut-
blick över t.ex. landskapet, kyrkan eller Nordre älv.

Inom Ytterbys centrala delar finns platser med betydel-
se för Ytterbys identitet och stor potential att utveck-
las. Gestaltningen av dessa platser kräver stor omsorg 
till platsen och dess del i stadslandskapet.  

• Ytterby centrum rumsbildning runt stationen. 
Ett område av stor betydelse för Ytterbys identitet 
och där höga krav behöver ställas på bebyggelsen 
både avseende säkerhet och god gestaltning. 

• Skolvägen Ytterbys centrala axel. Trafiksäker för 
oskyddade trafikanter. Passerar genom Ytterby 
centrum och har en GC-väg som förbinder östra 
och västra Ytterby via tunnel under järnvägen och 
Torsbyvägen. Höga krav på gestaltning.

• Porteberget kräver höga ambitioner vid utform-
ning av bebyggelse då platsen vid stationen är av 
stor betydelse av flera skäl: Bebyggelsen på berget 
blir ett landmärke som syns från långt avstånd, 
bebyggelsen på berget bidrar till rumsbildning 
runt stationen. Vidare kan här återskapas utblickar 
ut över Ytterby, dalgången och ner till älven.
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Riktlinjer gestaltning

• Gestaltningsprogram ska alltid tas fram vid ex-
ploatering av större områden samt vara under-
lag vid markanvisningstävlingar

• Gestaltning ska utredas i varje detaljplan och   
styras i detaljplan där det bedöms nödvändigt 
för att underlätta kommande bygglovsprövning

• Särskild omsorg och större krav ska ställas på 
gestaltningen av offentliga rum och bebyggelse 
där många människor vistas. Ny och förändrad 
bebyggelse ska planeras med ett tydligt förhåll-
ningssätt till den mänskliga skalan och det som 
upplevs från ögonhöjd

• Möjligheten till konstnärlig utsmyckning ska ut-
redas i samband med nya exploateringsområden 
både avseende ny gestaltning samt utsmyckning 
av befintliga utemiljöer t.ex. gångtunnlar.

• Torsbyvägen – Marken längs med Torsbyvägen 
föreslås  förtätas  med byggnation som har stadska-
raktär, med lokaler i bottenvåning och eventuellt 
bostäder ovanpå. Föresättningarna för bostäder är 
beroende av trafiksituationen. Karaktären på husen 
och gång- och cykelbanor ska locka folk att röra 
sig på annat sätt än med bil. Fasaderna mot Torsby-
vägen sak vara händelserika.

Ny bebyggelse ska präglas av genomtänkt gestaltning 
och arkitektonisk kvalitet. Hållbara lösningar ska 
prioriteras och goda exempel ska lyftas fram för att in-
spirera andra t.ex flerbostadshus i träbyggnation. God 
gestaltning utgörs av både form och funktion.

God gestaltning handlar om att ta hänsyn till det som 
redan finns på platsen vid kompletteringar och tillägg. 
Kulturmiljö, strukturen på bebyggelsen och enskilda 
byggnader eller miljöer fungerar som utgångspunkter 
ör ny bebyggelse även om en högre exploatering och 

effektivare markanvändning krävs. 

I vissa fall behöver den nya byggnationen tonas ner i 
förhållande till exempelvis kulturmiljö och i andra fall 
krävs en utveckling och förbättring av området.

Vid förtätning i befintlig miljö måste hänsyn tas både 
till befintlig bebyggelse och utformning av ny, avseende 
krav på bra inomhusmiljöer och utemiljöer med hänsyn 
till sol- och dagsljusbehov. Små gårdar tenderar till att 
bli mörka och blåsiga vid sådan bebyggelse.

Gestaltning av nya områden behöver ta hänsyn till de 
fysiska förutsättningarna på plats samt de miljö- och 
riskfaktorer som finns. 

Den bebyggelse som exponeras mot det öppna landska-
pet bör harmoniera med landskapet, inte kontrastera 
eller dominera.
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KOMMUNAL SERVICE  I  YTTERBY

Stadsliv 

Nuvarande förhållande och förutsätnningar

Service
Ytterby är en del av centralorten Kungälv-Ytterby-Ka-
reby  i Kungälvs kommun.  I centrum finns idag olika 
typer av service och verksamheter som matvarubutik, 
tandläkare och enstaka restauranger och butiker.

Kommunal service som finns är bibliotek, förskola, 
skola, vårdcentraler, äldreboende, familjecentral och 
kvinnohälsa. 

Ytterbyskolan är en centralt belägen högstadieskola och 
i anslutning till den finns grönytor med lekplats och 
även parkour. 

Kastellegårdsskolan ligger även den i de centrala de-
larna av Ytterby, men längre öster ut mot jordbruk-
smarken. I anslutning till den finns ett bäckstråk med 
stor utvecklingspotential och befintliga fotbollsplaner 
och en Bouleplan. Söder om ligger äldreboende Yt-
terbyhemmet som även det ligger i de centralt västra 
delarna av Ytterby med bäckstråket utanför, och en vy 
över åkerlandskap och skog. 

Den regionala tillgängligheten är mycket god i Ytterby 
med ett väl utbyggt kollektivtrafiknät bestående både 
av tågstation och busstrafik. Från Ytterbystation nås 
centrala Göteborg på bara 17 minuter. 

Arbetstillfällen

Det finns cirka 1050 arbetstillfällen (2018) inom om-
rådet, främst i centrala Ytterby med stora offentliga 
arbetsplatser som Ytterbyskolan, Kastellegårdsskolan, 
Ytterbyhemmet och annan offentlig och privat verk-
samhet. FÖPområdet angränsar dock till Rollsbo indu-

striområden i norr som är viktigt för Ytterby avseende 
lokala arbetstillfällen.

Natur- och rekrationsområden
Tätorten har en kuperad och omväxlande topografi och 
centrumområdet omges av en växlande miljö som rym-
mer historisk kulturmiljö, berg och jordbrukslandskap. 
I centrala Ytterby finns många grönytor som främst 
består utav närströvområden. Tillgång finns även till 
kulturmiljöer som Stora smällen samt kulturmiljöer 
vid Nordre älv. Det finns större naturområden inom 
nära avstånd som Ormo- och Guddehjelmnaturreser-
vat samt områden längs med Nordre älv. Vad som sak-
nas i Ytterby bl.a. är anlagda parker som är tillgängliga 
för alla samt ytor som möjliggör samvaro och vila. De 

grönytor som finns kan till stor del beskrivas som natur-
mark utan större skötsel. Det saknas stråk som binder 
samman grönytorna samt finns brister i tillgänglighe-
ten.

Mötesplatser
De centrala offentliga mötesplatser som finns är Maga-
sinsplatsen nära kyrkogården och Ytterby torg. Utöver  
det finns informella mötesplatser där folk träffas som 
t.ex. busstation eller butik. 

PRO (Pensionärernas riksorganisation) har sina lokaler 
centralt i Ytterby vilken är en viktig mötesplats för Yt-
terbys äldrebefolkning. 

De centrala skolorna Kastellegårdsskolan och Ytterby-
skolan med omgivande grönytor fungerar som mötes-
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LEKPORTEN  VID  YTTERBYSKOLAN

platser med stor utvecklingspotential.

I Ytterby finns kultur- och föreningsverksamheter i Yt-
terbys centrala delar. Verksamheterna innefattar främst 
större offentliga arbetsplatser såsom Kastellegårdssko-
lan, Ytterbyskolan och Sparråsskolan. I anslutning till 
Sparråsskolan finns idag Kongahälla ridsällskap som är 
en viktig verksamhet som bidrar med en stor aktivitet 
och engagerar många människor. Dock pågår planering 
av flytt av ridanläggningen för att möjliggöra bostads-
byggande.

Lekplatser 
Det finns fyra lekplatser i Ytterby. Lekporten, vid Yt-
terbyskolan är den största och har parkour och redskap 
för många åldersgrupper. Den har stora möjligheter att 
utvecklas med fler aktiviteter, grillplats, planteringar 
med mera. Den används idag mycket av skolbarnen.

Lekporten ligger strategiskt viktigt i Ytterbys mest cen-
trala stråk.

Lekplats finns på Dannemarksgatan och Hemmansgatan 
i Nedre Tega. Den senare är en mindre lekplats. Dess-
utom finns en lekplatsen på Solskiftegatan/Tegskiftega-
tan i Övre Tega.

Planering pågår för anläggande av en lekplats, väster 
om Björkås av Förbo.

Medborgardialog                               
Läs mer Bilaga 7

På våren 2017 hölls det en medborgardialog i Ytterby, 
genom dialog, workshops och enkät.

Syftet med medborgardialogen var att i ett tidigt ske-
de samla in boendes, arbetandes, studerandes, besöka-
res och pendlares kunskaper, tankar och värderingar 
gällande Ytterby. Detta ligger sedan tillsammans med 

fackkunskaper, övriga intressen och inriktningar från 
politiska beslut, till grund i  arbetet med att ta fram en 
FÖP för Ytterby. Medborgardialogen kommer att fort-
sätta under samrådstiden för FÖP Ytterby.

På frågan om hur Ytterby kan utvecklas var ett av de 
vanligast förekommande svaren att värna grönområden 
och att Ytterbys utveckling inte ska ske på bekostnad av 
denna. Därefter efterfrågades ett mer levande centrum 
med fler butiker, caféer och restauranger samt att boen-
de och arbetsplatser kunde blandas mer. Det påtalades 
att det saknades ordentliga samlingslokaler och mötes-
platser, både för yngre och äldre. Övrigt som nämndes 
var behovet att skapa trygga gångvägar, utveckla lek-
platser och att Ytterby ska bli mer barnvänligt samt att 
idrotten ska utvecklas. Idrott framhölls som viktigt för 
Ytterby. 

Den yngre befolkningen beskriver orten som ”sovan-
de”. De lyfter fritidsintressena som Yttern, fotboll och 
ridning som viktigt. Detta bekräftar skolan som viktigt 
för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Näringslivet 
lyfter vikten av att marknadsföra Ytterby och dess unika 
läge i regionen och kommunen ”Mellan stad och hav”.

Stadslivet gynnas av att både de som bor centralt och 
längre ut har liknande rörelsemönster. De bildar på så 
vis ett högre flöde.  Idag verkar dock Ytterbystation och 
dess centrala delar användas mer som en ”passage” för 
att vänta på bussen, tåget eller annat. Många handlar på 
den centrala matbutiken och går på den centrala vård-
centralen men det finns inte så många platser att sätta 
sig ner för att stanna till. 

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

FÖPens mål är att fördubbla invånarantalet i Ytter-
by, öka antalet mötesplatser och göra dem trygga och 
inkluderande. Inom den central urbana zonen ska en 

LEKPLATSER I  YTTERBY
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blandning av bostäder och lokaler möjliggöra ett ökat 
underlag och utbyggnad av god service för vardag och 
fritid.

Stationsområdet ska utvecklas med god pendlarservice 
och gång och cykelnätet ska byggas ut. Boendemiljöer 
och allmänna ytor ska vara attraktiva med god gestalt-
ning.

Parker och grönska ska vara tydligt integrerad i bebyg-
gelsen. Kulturmiljöerna ska lyftas fram och tillgänglig-
göras och kulturintresset ska utvecklas i samarbete med 
Ytterbyborna.

FÖPen har höga ambitioner men kommunen har inte 
rådighet över alla frågor utan till viss del handlar FÖPen 
om att visa på en möjlig utvecklingen.

FÖPen tar stöd i den s.k. täthetanalysen (SpaceScape 
2018) (Bilaga 5) och dess riktlinjer kring hur ett att-
raktivt stationssamhälle bör utvecklas, där Ytterby har 
använts som exempel.

För att stötta en hög andel hållbara transporter och 
stadskvaliteter behövs först och främst en tillräcklig tät-
het inom nära avstånd från stationen.

Blandning av boyta och lokalyta understöder lokal ar-
betsmarknad, lokalt serviceunderlag och mindre bilbe-
roende.

Utdrag ur Tähetsanalysen:

”Då förtätningsscenariot innebär en högre täthet inom 
nära avstånd från stationen, samtidigt som tillräckligt 
med yta för offentlig platsmark sparas, ger förtätnings-
scenariot mycket goda förutsättningar för en ökad 
stadskvalitet i Ytterby. För att ytterligare öka sin attrak-
tivitet på bostadsmarknaden i enlighet med resultatet 
från stadskvalitestudien, bör ny bebyggelse medverka 
till att fler gator får entréer vända mot sig och att kvar-
ter formas med tydliga gårdar. ”

”För att skapa ett tillräckligt underlag för ett attraktivt 
utbud av service blir det också viktigt från kommunens 
sida att attrahera fler arbetsplatser till de stationsnära 
områdena. Arbetsplatser är generellt mer betydelseful-
la än bostäder då de arbetande i högre grad befolkar 
området dagtid. Här i ligger antagligen den största ut-
maningen i det vidare arbetet med att skapa hållbara 
attraktiva stationssamhällen.”

FÖPens Strategi visar på en central urbanzon med hög 
exploateringsgrad och med en blandning av bostäder, 
service, kontor och dylikt samt mötesplatser bestående 
av torg och parker. Detta avspeglas på mark- och vat-
tenanvändningskarta som markerar de centrala delarna 
som centrumbebyggelse.

Redovisning av delområdena inom centrumbebyggelsen 
visar vilka stråk som är viktiga utifrån stadslivet. Stråk 
som behöver utvecklas genom gestaltning och innehåll 
i byggnader d.v.s. lokaler i bottenvåning entréer mot 

gatan. Dessutom behöver omsorg ägnas åt gestaltning 
av den allmänna miljön.

Det är viktigt att säkerställa att blandningen och place-
ringen av funktioner underlättar för vardagslivet. För 
att uppnå den funktionsintegrerade staden är det viktigt 
att flera målpunkter och möjliga mötesplatser skapas, 
eftersom det då uppstår fler anledningar för människor 
att vistas i det offentliga rummet, vilket i sin tur bidrar 
till trygghetsupplevelsen.

Ett citat från deltagare i det internationella projektet 
SMART-MR, som besökte Ytterby var ”För få sittplat-
ser”. ”A good city is good to sit“ (”en bra stad är en stad 
med många sittplatser”.) 

På offentliga platser, det vill säga torg, parker och na-
turområden, är det viktigt med mångfald för att kunna 
attrahera besökare. En viktig del i detta är att de olika 
värdena som finns på en plats kan samverka med var-
andra. För att detta ska kunna uppnås behöver de of-

GRÖNSTRUKTURPLAN MED 
GRÖNA STRÅK OCH  NÄR-
STRÖVOMRÅDEN, PARKER 
M.M..
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fentliga platserna enligt Spacescape vara större än 0,25 
hektar för att undvika att de endast inrymmer någon 
enstaka kvalitet.

För kommande exploatering och byggnation gäller de 
riktlinjer som anges under kapitlet Exploatering avse-
ende fördelning mellan kvartersmark, gatumark och 
offentlig platsmark .samt fördelning av andelen lokalyta 
inom centrumbebyggelsen.

I FÖPen följs inte täthetsanalysens riktlinjer rörande 
lokalytans andel av kvartersmarken. Där har ett reso-
nemang kring rimlighet utifrån just Ytterby skett. Bland 
annat med stöd utifrån lokalbehovsanalysen som ser 
att utbyggnaden av lokalyta i centrala Kungälv mättar 
marknaden i Ytterby ett tag framöver. Täthetsanalysen 
anger att ca hälften av kvartersmarken 500 meter från 
stationen ska vara lokalyta, FÖP:en har utgått från att en 
fjärdedel av kvartersmarken kommer att vara lokalyta. 
Med lokalyta menas ytor för verksamheter och handel.

FÖPen har förhoppningen att en utveckling av Ytterby 
ska kunna locka ny typer av verksamheter till centrala 
Ytterby som drar fördel pendlingsmöjligheter, nya bo-
städer, lokaler samt service.

För Kungälvs kommun har en marknadsanalys gjorts av 
lokalefterfrågan.  

Där har följande konstaterats:

Vid nyetablering och omflyttning varierar företagens 
lokaliseringspreferenser och betalningsvilja med fler-
talet faktorer där de huvudsakliga faktorerna är till-
gänglighet, modernitet, service och kluster. För att ett 
kontorsområde skall fungera behövs en kritisk massa. 
Fler företag attraherar ytterligare företag och skapar ett 
bra underlag för service, handel och kommunikationer. 
Både stora och små företag är väsentliga i näringslivets 
utveckling och de lever oftast i symbios med varandra. 
Sammantaget har nyproduktion av kontor bäst förut-

sättningar i miljöer med hög tillgänglighet till kollek-
tivtrafik, hög boendetäthet och med ett stort utbud av 
urbana verksamheter. Ett led i att skapa bättre förut-
sättningar för en blandad stad är att aktivt arbeta med 
att förbättra företagsklimatet inom kommunen och på 
längre sikt skapa en ökad efterfrågan samt betalnings-
vilja för kontorslokaler. Ett positivt företagsklimat är en 
god förutsättning för att företag ska välja kommunen 
som bas för etablering och expansion.

Grönstrukturplanen beskriver hur de gröna ytorna 
i Ytterby kan utvecklas till olika typer av grönytor ut-
efter olika behov. Bl.a. visar den var parker med olika 
karaktärer ska utvecklas. Vissa placeras i anslutning till 
målpunkter exempelvis kollektivtrafik eller servicein-
tensiva platser, medan andra parker fyller behovet av 
avskildhet och lugn och ro. Den visar även på hur de 
gröna ytorna kan bindas ihop i gröna stråk som är sam-
manhängande rekreativa gång-eller cykelvägar. 

De gröna stråken kopplar även de centrala till de yttre 
naturområdena vid t.ex. Nordre älv eller Ormonatur-
reservat.

Lekplatser  

Ett program har tagits fram i kommunen som heter 
”Lekplatser på allmän plats i Kungälvs kommun - ett 
program för att uppnå en hög kvalitet på kommunens 
lekplatser 2009”. 

En fördubbling av invånarantalet kräver en ökning av 
lekplatsyta. Kommunens inriktning är dock att kvalitet 
är bättre än kvantitet, d.v.s. större lekplatser som har en 
hög kvalitet istället för många små. Lekplatser är en vik-
tig mötesplats för alla åldrar. Barn och unga tar plats. De 
behöver utrymme att pröva sina kroppar, sitt mod och 
sociala förmågor. Barn och unga söker sig till utemiljöer 

som erbjuder fysiska utmaningar och kompiskontakter, 
som väcker deras engagemang och nyfikenhet. Den fy-
siska miljön är deras utvecklingsmiljö och platsen där 
förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa, 
välbefinnande och engagemang för sin sociala och fysis-
ka omvärld. Olika typer av lekplatser behöver utvecklas 
utifrån behov och förutsättningar på platsen. T.ex. kan 
större lekplatser utvecklas ihop med parker eller torg.

Inom kvartersmark ska lekplats möjliggöras på bostads-
gårdar utifrån den privata aspekten och tryggheten 
medan lekplatser på allmän plats mark fyller ett behov 
att mötas på ett annat plan.

Det Goda Livet
I Ytterby finns förutsättningar för den blandade sta-
den och närhet till stadens kvaliteter. Här ska byggas 
ett integrerat system av bostäder, service, näringsliv 
och kvaliteter i det offentliga rummet för att uppfylla 
en mångfald. Människors behov att både vilja bo och 
verka i men också besöka Ytterby med dess vatten och 
naturnära läge med en rik kulturhistoria. Utveckling-
en av området kommer också innebära att angränsande 
områden som idag varierar när det gäller sociala struk-
turer vävs samman. Att utveckla Ytterby för individen 
är en utmaning som innebär förutsättningar för triv-
sel, trygghet och personlig utveckling för den enskilda 
människan. Det kan skapa samhällsmedborgare som bi-
drar till ett tryggt och integrerat samhälle. Ett medvetet 
arbete med att få social infrastruktur med skolor, vård-
anläggningar, särskilda boendeformer samt kultur- och 
fritidsfunktioner att utvecklas i takt med utbyggnaden 
av bostäder är avgörande för att åstadkomma en attrak-
tiv stad. Social infrastruktur ska planeras in i ett tidigt 
skede och i ett helhetsperspektiv så att rätt plats och 
tillräckligt stor yta kan avsättas i samband med plan-
läggning. Behov, funktion, lokalisering, utformning och 
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Riktlinjer Stadsliv

• I anslutning till nybyggnation av skolor ska lo-
kaler och idrottshallar dimesioneras efter för-
eningslivets behov. Detta för att säkerställa att 
möjligheten till kultur-, förenings- och sportak-
tiviteter tillgodoses samt möjliggöra tillgång till 
icke-kommersiella mötesplatser 

• Möjligheten till samutnyttjande av Lokaler ska 
alltid prövas

• Utgå ifrån invånare och besökares behov under 
dag och kvällstid i form av kulturutbud och of-
fentlig service för alla åldersgrupper

• De centralt utpekade viktiga stråken ska utformas 
med höga krav på innehåll och gestaltning för att 
stärka stadslivet 

• Gena trygga gång- och cykelstråk ska byggas med 
koppling till centrala Ytterby , så att de utnyttjas 
dag- och kvällstid

• Använd marken för olika ändamål fram till explo-
atering. Det finns möjligheter till tillfällig använd-
ning av såväl befintliga byggnader som stadsrum, 
i väntan på omvandling, ombyggnad eller rivning.  
T.ex popup parker, lekplats, sittplatser (bänkar, 
solstolar) m.m.

• Utformning av allmän plats mark som parker el-
ler färg- eller ljussättning av otrygga miljöer bör 
ske i dialog med medborgare

• Utvecklingen ska lyfta fram kulturmiljön som en 
del av Ytterbys identitet

genomförande ska säkerställas tidigt i processen. 

Möjligheten till kultur-, förenings- och sportak-
tiviteter ska tillgodoses för att säkra tillgång till även 
icke-kommersiella mötesplatser. Kommunens fritidsen-
het verkar för, att det byggs lokaler för fritidsverksam-
heter i anslutning till varje ny skola som byggs. 

Samutnyttjande är en viktig del i att effektivt använda 
lokaler i centrala lägen. Samutnyttjande går ut på att en 
lokal eller plats kan användas av flera olika aktörer och 
vid olika tider på dygnet. I skolor där undervisning be-
drivs dagtid kan t.ex. föreningar ha aktiviteter kvällstid. 
Lösningen skapar ny-gamla” målpunkter och mötesplat-
ser, och kan sammanföra en blandning av människor 
samt skapa liv och rörelse i staden under större delar 
av dygnet.
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GRÖNSTRUKTUREN INDELAS I KATEGORIERNA:

• Natur- och friluftsområden

• Närströvområden

• Stadsparker

• Grannskapsparker

• Fickparker

• Övrig parkyta

• Gröna stråk

• Gröna kopplingar

Naturvärden och rekreation  

Grönstrukturplan        

     Läs mer Grönstrukturplan bilaga 1

Läs mer översiktlig dagvattenhantering bilaga 2

Grönstrukturplanen är ett styrdokument som ska fort-
sätta att gälla parallellt med FÖPen efter antagande.

Som en del av framtagandet av FÖPen har det tagits 
fram en Grönstrukturplan för Ytterby. Syftet med det-
ta var att studera lämpliga exploateringsytor och ytor 
som bör bevaras för sitt naturvärde eller för hantering 
av dagvatten m.m. i samma process. Syftet med Grön-
strukturplanen är att föreslå en utveckling av Ytterbys 
grönstruktur med målet att skapa ett sammanhängan-
de nät av grönstruktur i Ytterby. Det handlar både om 
sammanlänkning av grönstruktur inom de centrala de-
larna av Ytterby och kopplingar till större grönområden 
längre bort från centrum.

Grönstrukturplanen är underlaget för de områden 
som redovisas som natur- och rekreationsområden i 
mark- och vattenanvändningskartan och innefattar allt 
från natur- och friluftsområden ner till små parkytor 
,samt grönstråk och gröna kopplingar. Dessutom lyfts 
den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsters roll 
fram. Som en del av Grönstrukturplanen, men i ett se-
parat PM, har dagvatten utretts på en övergripande nivå 
för planområdet i enlighet med kommunens dagvatten-
plan. Syftet har varit att se vilka synergieffekter som nås 
genom att i ett tidigt skede lyfta fram de olika gröna och 
blå ytorna inför utvecklingen av planområdet.

Grönstrukturplanen är ett underlag till FÖPen men 
även till det fortsatta arbetet med grönytor i Ytterby 

och utvecklingen, bl.a. ersätter den Grönplanen för 
den del som avser Ytterby. 

Nuvarande förhållande och förutsättningar

I dagsläget finns ingen övergripande plan för grönytor 
i Ytterby. Gällande Grönplan är inaktuell och behöver 
uppdateras. Vissa åtgärder görs genom kommunens 
drift av allmänplats eller i samband med planläggning  
eller inom grönområden utanför planlagt område med 
t.ex. Lona-bidrag (Bidrag för lokala naturvårdssatsning-
ar). Dock finns inget övergripande dokument idag över 
hur grönstruktur ska bevaras eller utvecklas som hel-
het.

Ytterbys glesa bebyggelsestruktur innebär att det finns 
god tillgång till naturmark både inom och runt omkring 
orten. Enligt riktlinjerna i kommunens Grönplan ska 
alla boende kunna nå en kvarters- eller stadsdelspark 
inom max 300 meter, vilket inte uppfylls i Ytterby. Det 
finns få grönytor med parkkaraktär och de bostadsnära 
grönytorna utgörs till övervägande del av naturmark 
med en vildvuxen karaktär.

I Ytterby finns endast tre ytor med viss parkkaraktär: 
Ytterbyskolans park ”Lekporten” (10), Magasinsplatsen 
(11) och Stationsparken (12). Dessa har dock stor ut-
vecklingspotential.

Ett visst inslag av planteringar finns i Ytterby, bl.a. 
kring Stationsplan. Trädrader och alléer finns på flera 
platser i Ytterby men generellt råder det brist på större 
träd inne i centrala Ytterby.

I Ytterby finns idag 9 utpekade närströvområden inom 
FÖPområdet enligt en åtgärdsplan framtagande av 
kommunen 2008.

Den pågående exploateringen i Ytterby har till viss del 
tagit närströvområden i anspråk. Dock har vissa områ-
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den planlagts som allmänplatsmark Natur.

Kungälvs kommun har en förhållandevis stor areal ädel-
lövskog inom sina gränser, varav många dessutom har 
ett högt naturvärde.

Den absolut vanligaste ädellövskogstypen är ekskog, 
men arealen bokskog är ovanligt stor för att vara i den-
na del av Sverige. Förekomsten av värdefulla lövskogar 
inom planområdet har en ganska sporadisk utbredning. 
Enda tydliga lövskogsstråket finns i söder längs Or-
mobäcken. I de centrala delarna av planområdet före-
faller det snarare finnas brist på värdefull lövskog. Inom 
planområdet finns ett begränsat antal fastställda skydds-
värda träd, men de som förekommer har i flera fall höga 
naturvärden och är bedömda som nyckelbiotoper eller 
naturvärden av Skogsstyrelsen.

De flesta våtmarker som en gång funnits i Ytterby har 
dikats ut för att ge plats åt odlingsmark respektive be-
byggelse. Vattendragen finns kvar, men har i odlings-
marken ofta rätats ut för att underlätta brukningen av 
marken. Genom bebyggelseområden är vattendragen 
inte sällan kulverterade. Detta gäller till exempel för 
Kyrkebäcken; såväl dess nordöstra som nordvästra gren 
är kulverterade under bebyggelseområden i Ytterby.

Göta älv – Nordre älvs dalgång 

Området kring Nordre älv utgör Natura 2000-område, 
naturreservat, riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Nordre älvs status som naturreservat har som syfte att 
bevara den biologiska mångfalden och vårda och beva-
ra värdefulla naturmiljöer som vattendrag och odlings-
landskap. 

Tack vare sina rika natur- och kulturupplevelser är 
området också utsett till riksintresse för friluftsliv. I 
området finns bland annat en tilltalande landskapsbild, 

omväxlande och intresseväckande natur och kultur, bra 
vattenkvalitet och stor artrikedom.

Några kilometer nordväst om Ytterby finns området 
Guddehjälm som utgör Natura 2000-område och na-
turreservat. Området hyser fin ek- och bokskog samt 
rödlistade mossor och lavar. Guddehjälm ligger inte 
inom FÖP-området men utgör ändå ett besöksmål från 
Ytterby. 

Området kring Ormobäcken väster om Nordre älv 
utgör naturreservat och riksintresse för naturvård. 
Värdena utgörs främst av ädellövskog, klassad som 
nyckelbiotop och naturvärdesobjekt. Även de öppna 
betesmarkerna i området är värdefulla, både avseen-
de naturvård och kulturmiljö. Bäcken och närheten till 
Nordre älv utgör viktiga upplevelsevärden i området. 
Bäcken är även viktig för havsöringen som leker där.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen/Grönst-
rukturplanen

För att förbättra tillgängligheten till park- och naturom-
rådena ska det utvecklas ett nät av gröna stråk som ut-
gör tydliga och lättnavigerade förbindelser till och från 
grönområdena. Upplevelsen för de boende ska vara att 
det alltid är nära till ett grönområde.  Bevarande och 
utveckling av grönytor är en viktig del av mark- och 
vattenanvändningskartan. 

Utgångspunkten är att utveckla en grönstruktur som 
tar hänsyn till och utvecklar de rekreativa såväl som de 
ekologiska värdena. De gröna stråken och kopplingarna 
har även en viktig roll i att skapa länkar mellan grönom-
rådena, t.ex. för att skapa möjlighet till lägre promena-
der i sammanhängande gröna miljöer. En viktig del är 
att förbättra tillgängligheten till älven. 

 Grönstrukturen ska även bidra till att skapa lösningar 

för hantering av dagvatten, vilka kan bidra med upple-
velsevärden t.ex. i form av dammar och dagvattenstråk 
i parkmark. Inom området finns även ett flertal områ-
den med risk för stående vatten vid skyfall, mestadels 
i området kring Ytterbybäcken men även nordväst om 
Östra porten. Några av dessa områden reserveras för 
dagvattenhantering i form av exempelvis översväm-
ningsytor samt en våt damm.  Dessa ytor som är utpe-
kade för att   hantera skyfall inför kommande klimatför-
ändringar har  som syfte att minska skador på samhället. 

Utvecklingen av grönstrukturen ska även bidra till att 
tydliggöra och lyfta fram de kulturvärden som finns i 
Ytterby, samt bidra till att värna och stärka de ekolo-
giska värdena. Det görs bl.a. genom ett bevarande av 
nyckelbiotoper och värdefulla trädbestånd. Dessutom 
föreslås komplettering av ädellövträd inom flera skogs-
områden, för att stärka värdetrakterna för lövskog som 
finns öster och väster om Ytterby.

De Gröna ytorna är en viktig del för att skapa det Att-
raktiva stationssamhället.

Utdrag ur Täthetsanalysen ”Hållbar täthet i stations-
samhällen” (Spacescape 2017)

”Täta, men också gröna och tillgängliga städer kan bidra till 
att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra luftkvali-
tet. De kan minska bilberoendet och förbättra folkhälsan då 
 er stimuleras till att gå, cykla och använda kollektivtra k.”

Ekosystemtjänster

                                       Läs mer i Grönstrukturplanen

Ekosystemtjänster är alla de tjänster och funktioner 
som ekosystemet ger människan för att upprätthålla 
vår livskavlitet och välfärd. I planering är det viktigt att 
ta hänsyn till ekosystemtjänster. Ett sätt är att ta fram 
en grönsstrukturplan som gjorts i FÖPen. Ekosystem-
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KARTA GRÖNSTRUKTURPLAN
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Riktlinjer grönstruktur

• Minst 15% av markytan ska utgöras av offentlig 
platsmark i Centrala och Yttre urbana zonen 
(d.v.s. inom 1 km från stationen)

• Invånare inom samlad bebyggelse i Ytterby ska 
ha tillgång till natur- eller parkmark inom 300 
meter utan att behöva korsa större barriärer

• Vid planläggning och exploatering ska både stör-
re exploateringsområden och kvartersområden 
innehålla grönytor, utifrån både upplevelsemäs-
siga aspekter samt rent teknisk avseende dag-
vattenfördröjning och hantering av skyfall med 
100-års regn med klimatfaktor

• Ställningstagande i dagvattenplan och dagvat-
tenpolicy ska följas avseende gestaltning och 
utformning. Samordnings ska ske mellan dagvat-
tenytor och grönstruktur, ekosytemtjänster och 
biologisk mångfald

• Utvecklingen av de gröna ytorna ska ske integre-
rat med kommande detaljplanering. Finansiering 
bör ske inom detaljplaner, genom kommunbi-
drag samt om möjligt genom externa bidrag

• I arbetet med att utveckla grönstrukturen ska 
även inbegripas insatser för att tillgängliggöra 
naturområden, som utveckling av stigsystem, 
fikaplatser etc samt insatser för att bibehålla och 
utveckla en biologisk mångfald

• Metod  för passande växtbädd ska utredas i tidigt 
skede mellan enheter för optimera användandet 
av marken. Att samarbeta och dela ytan i stället 
för att konkurrera om markanvändning   ( VA,-
Park, Gata, Trafik, Exploatör)  

• Biotopskydd iform av åkerholmar, stenmurar, 
trädallér m.m. ska i så stor omfattning som möj-
ligt bevaras i samband med exploatering eller 
annan utveckling av tex infrastruktur

• Ytterbys naturlika karaktär ska värnas som en 
del av  Ytterbys identitet. Som en utgångspunkt i 
kommande planläggning ska befintlig vegetation 
och andra landskapselement bevaras där så  är 
lämpligt.               

tjänster bruka delas in i fyra olika kategorier, Stödjande, 
Reglerande, Kulturella och Försörjande. Den grönstu-
ruktur som föreslås, ger förutsättningar för att flera 
ekosystemtjänster kan utvecklas och bevaras. Exempel 
på sådana är, dagvattenhantering och rening av vatten, 
bevarande och utveckling av natur och grönområden. 
Detta möjliggör förutom biologisk mångfalld förbätt-
rad pollinering, rening av luft och möjlighet till bättre 
friluftsliv och hälsa för boende och besökanden. FÖPen 
vill dessutom knyta ihop grönsstrukturen med kultur-
historien genom att t.ex. utveckla parker eller lekplat-
ser med kulturhistorikt tema.

Kommunen arbetar redan idag med att i ett tidigt ske-
de, reservera plats i marken för växtbäddar i den hård-
gjorda stadsmiljön. Här används olika tekniker för att 
optimera trädens möjlighet att etablera sig. Detta för 
att kunna erbjuda de ekosystemtjänster som träden 
ger (Hantering av dagvatten, temperatur reglering, be-

skuggning, rening av luft, vindhastighet, attraktiv boen-
demiljö m.m.). 

Ett av de mest effektiva sätt att dämpa urbanheating är 
att bevara och utveckla stadens trädbestånd. I  Ytterby 
finns i dag främst jordbruksmark och i planeringen av 
de nya stadsdelarna ska plats ges till att plantera och 
bevara träd. Trädarterna ska vara av stor variation för 
att på så sätt hantera motstånd mot sjukdomar och pa-
rasitangrepp samt bidra till den biologiska mångfalden 
med spridd blomningstid och fruktsättning. Trädens 
olika karaktärer med olika bladform, kronform och 
bark ger identitet och liv i staden.

I växtbädden kan dagvatten hanteras och träden ges 
god möjlighet att få breda ut sina rötter för att tillgo-
dose sig vatten, näringsämnen och syre utan risk för 
kompaktering. Metod  för passande växtbädd ska utre-
das i tidigt skede mellan enheter för optimera använ-
dandet av marken. Att samarbeta och dela ytan i stället 

för att konkurrera om markanvändning är viktigt för 
ett bra resultat.

En god växtbädd i hårdgjordyta ska vara minst 15m3 
per träd under mark. ( Kongahälla som exempel).

Biotopskydd 

Inom FÖPområdet finns ett flertal biotoper såsom 
åkerholmar, stenmurar, trädallér m.m.. I samband 
med med planläggning eller utveckling av ett område 
där något av dessa förekommer ska möjligheten till att 
bevara dessa var utgångspunkten.  Dessa är en viktig 
tillgång både som biotop i syftet av biologisk mångfald 
men även ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
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Riktlinjer trafi k

• Kommunen ska verka för att Trafikplanens 
mål uppnås.

• Kommunen ska stimulera förståelsen för hur 
vi ska bli en attraktiv och tillgänglig kommun 
genom att fler resor sker på ett hållbart sätt.

• Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras 
som transportmedel

Trafi k och kommunikationer

Stationssamhälle

I Ytterby är transportsystemet anpassat till dagens be-
byggelsestruktur. Ytterbystation är en kollektivtrafik-
knutpunkt, där byten kan ske enkelt mellan tåg- och 
buss. Det är enkelt att resa med kollektivtrafiken både 
inom kommunen och till och från regionen. Gång- och 
cykelstråk matar in till stationen från bostadsområdena 
men också vidare mot bl.a. Kungälv. De större vägar-
na (v 605 Torsbyvägen, väg 168 Marstrandsvägen och 
Sparråsvägen) är länkade som en så kallad ringled i Yt-
terby, där trafiken från bostadsområdena matas ut på 
ringleden och länkas vidare mot E6.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

FÖPen möjliggör att Ytterby kan bli ett mer attraktivt 
stationssamhälle med mer bebyggelse inom 500 meter 
från stationen. En förtätning innebär fler trafikrörelser 
och utmaningen är att möjliggöra att nya som gamla 
trafikrörelser sker utan bil. Ett av målen i FÖPen är att  

den urbana zonen ska innehålla förutom bostäder, ser-
vice, kontor och verksamheter. Här avses ej störande 
eller transportintensiva verksamheter. Dock krävs även 
här ett nytt tänk avseende godstransporter, som kan ske 
med tåg eller nya effektiva transportmetoder.

I kommunens Trafikplan 2017 finns det en tydlig inrikt-
ning mot ett mer hållbart resande.

Kommunen kommer även att arbeta fram planer för 
respektive trafikslag. Plan för Konkurrenskraftig kol-
lektivtrafik och Smart och effektiv parkering har tagits 
fram under 2019 medan planen för Attraktiva miljö-
er och stråk för gång och cykel pågår och är tänkt att 

färdigställas 2020. Kommunen kommer även på sikt ta 
fram en Plan för hållbar godstrafik.

Som nod kommer resecentrum koppla ihop kollektiv-
trafiken via Bohusbanan till övriga kommundelar t.ex.  
Marstrand, Kärna och kusten samt som koppling till re-
gionen såsom norrut mot Stenungsund och vidare samt 
mot Göteborg. En sammanlänkning av Ytterby och cen-
trala Kungälv möjliggör en koppling mellan Resecen-
trum vid E6 och ett ev framtida resecentrum i Ytterby 
via Ytterby med bättre förutsättningar att förflytta sig 
via kollektivtrafik eller gång- och cykel. Ett resecen-
trum utgör inte endast en kollektivtrafikknutpunkt utan 
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Riktlinjer gång- och cykelbanor

• Kommunen ska verka för att planen för Att-
raktiva miljöer och stråk för gång och cykling 
uppnås 

• Planerad förtätning runt stationsområdet ska ge 
utrymme för attraktiva, trygga och gena gång- 
och cykelstråk, så att fler kan välja att gå eller 
cykla till stationen Ytterby

• Kommunen ska utveckla ett sammanhållet 
kommunikationsnät för cykel till/från mål-
punkter samt gena stråk till Ytterbys Resecen-
trum

• Kommunen  ska  förbättra framkomligheten 
för gång och cykel genom att bygga gena och 
attraktiva stråk

• Konfliktpunkter mellan cykelstråk och butiksen-
tréerna ska undvikas

HUVUDSTRÅK FÖR GÅNG- OCH CYKEL ENLIGT FÖPEN

skapar även en stark attraktionspunkt. Ett resecentrum 
utgör en katalysator för utvecklingen av intilliggande 
områden vilket bör tillvaratas på bästa sätt. Det stora 
antalet resenärer som dagligen kommer att nyttja ett 
resecentrum kommer väsentligt att höja attraktiviteten 
och det ekonomiska värdet av intilliggande områden, 
vilket möjliggör förändringar och exploateringar i en 
omfattning som annars inte vore tänkbart.

Gång- och cykel
Nuvarande förhållanden och förutsättningar

I Ytterby är gång- och cykelstråk relativt välutbyggda. 
Huvudstråket för cykel går mellan Kungälv och Ytterby. 
Alla bostadsområden länkas samman med huvudstråket 
samt att landsbygdstråket Kärna-Ytterby länkas sam-
man med stråken i Ytterby. Det innebär att det är rela-
tivt lätt att ta sig till fots eller med cykel till stationen 
och eller genom Ytterby. När det inte finns några cykel-
banor så hänvisas fotgängare och cyklister till trottoarer 
(gatorna i centrum). 

Området väster om stationen,  mot Sparrås och Björkås 
är kuperad och glest bebyggd. Detta kan utgöra ett hin-
der för cyklister och gående att ta sig till och från cen-
trum. Terrängen öster om stationen är plan i centrum, 
men mot Enekullen är den mer kuperad. Söder om cen-
trum mot nedre Tega är terrängen plan men mot övre 
Tega är mer kuperad. Norr om stationen mot Tunge är 
terrängen plan men vidare mot Rollsbo mer kuperad.

Passager för gång- och cykel vid de större vägarna är be-
gränsade i och med att biltrafiken prioriteras. Det finns 
tre planskilda korsningar i Ytterby, en under Bohus-
banan vid stationen, en under Marstrandsvägen i höjd 
med centrum samt en under Torsbyvägen i höjd med 
skolorna. Området öster om centrum har två koppling-
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ar till/ från centrum, en cykelbana och en lokalväg. 

Alla gång- och cykelstråk är kombinerade, vilket inne-
bär att både fotgängare och cyklister är hänvisade till 
samma yta. 

Brister i dag är avsaknaden av ett primärt cykelstråk 
mellan Björkås och stationen, snabbstråk genom Ytter-
by samt en genväg mellan Sparråsområdet och Rollsbo.

Vägvisningen för både cyklister och gående är sparsam 
i hela Ytterby men det finns belysning på merparten av 
gång- och cykelstråken. Huvudstråken är prioriterade 
vintertid för att möjliggöra för cyklister och gående att 
ta sig fram. 

Trafikplanens mål år 2030 för cykel och gång, är att 
minst 10% av resorna ska ske med cykel och  15% vara 
gångtrafik.

Under 2019 kommer arbetet med planen för Attraktiva 
miljöer och stråk för gång och cykling på börjas.

Läng meds Marstrandsvägen mellan Ytterby och Mar-
strand har utbyggnad av gång- och cykelstråk påbörjats 
etappvis. På sikt kommer det att finnas hela vägen till 
Marstrand, vilket är av storbetydelse både för turistnä-
ringen samt för boende i området som helhet.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

FÖPen möjliggör en utveckling av stadslivet i och med 
att fler kan röra sig i och till och från Ytterby. Några för-
slag på åtgärder som behövs för att målen ska uppfyllas 
är följande.

• Integrera gång-och cykelstråk i förtätningsarbetet 
samt koppla på ytterområden.

• Separera och bredda gång- och cykelstråk inom 
500 meter från stationen.

• Bygg fler passager över eller under Bohusbanan.

• Bygg genare stråk  mellan Sparrås och Stället till 
Rollsbo för att skapa ett snabbare alternativ till 
bilen. 

• På sikt kan en ombyggnad av väg 168 till en mer 
stadsmässig gata öka säkerheten för cyklister och 
gående mellan Rollsbo och stationsområdet. 

• Öka belysning och vägvisning generellt i Ytterby 
för gång-och cykelstråk.

• Bygg ut landsbygdstråket Tjuvkil-Ytterby.

• Led om in- och utfartsvägen för de två befintli-
ga fastigheterna öster om planområdet Nordtag 
genom Nordtag.

• Bygg cykelbana längs med Torsbyvägen  i den 
centrala zonen som ett led i arbetet med göra den 
mer stadsmässig.

Kollektivtrafi k
Nuvarande förhållanden och förutsättningar

Ytterby tätort är en utav av kommunens tre större kol-
lektivtrafikknutpunkter och har ett strategisk läge vid 
huvudstråket. Knutpunkten har både buss- och tågtrafik 
vilket ger bra förutsättningar för ett högt kollektivtra-
fikresande. 

På Bohusbanan trafikeras endast med fjärr- och gods-
tåg och på busstationen med skollinjer, lokala och re-
gionala linjer. Södra Bohusbanan är en del av det re-
gionala huvudstråket som kopplar samman Göteborg, 
Stenungsund och Uddevalla. Grön Express förbinder 
Ytterby med Göteborg via Kungälv. Marstrandsexpres-
sen trafikerar det sekundära kommunala stråket och 
kopplar samman Marstrand och Göteborg via Ytterby 
och Kungälv. 

Idag finns det ett tiotal lokala linjer till och från bl.a. 
Bohus, Kungälv och Kärna, samt skollinjer som går till 
och från Ytterby från landsbygd och vidare till andra tät-
orter inom kommun. 

På Bohusbanan finns det ett mötesspår och ett stickspår 
inne vid stationen i Ytterby. Mot stationen från norr och 
söder är det endast enkelspår. På Bohusbanan mellan 
Stenungsund och Göteborg är avgångarna var 30:e mi-
nut vid  högtrafik och övrig tid var 60:e minut och ca 
4 godståg passerar per dygn. Busslinjerna går var 15:e 
minut i högtrafik vidare mot Kungälv, var 30:e minut i 
högtrafik vidare till Kärna och var 20:e minut i högtra-
fik vidare till Marstrand. 

På väg 168 mellan Ytterby och Kungälv kör busslinjer-
na i samma körfält som övrig trafik vilket är en begräns-
ning. Järnvägspassagen på väg 604 begränsar kollektiv-
trafikens framkomlighet. 

Målet för kollektivtrafiken är att öka resorna inom 
Kungälvs kommun. Senast sammanställda färdmedels-
data för kollektivtrafik i kommunen, är från år 2014 
där cirka 10 % av resorna skedde med kollektivtrafik. 
På södra Bohusbanan sker det ingen utveckling i dag, i 
och med att den är redan överbelastad. Ytterby är en av 
de stationerna på sträckan som har högst beläggning, 
med 18 % före Stenungsund med 17,5%. På morgonen 
i högtrafik är tågen fulla när de anländer till Ytterby från 
Stenungsund. 
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Riktlinjer kollektivtrafi k

• Kommunen ska verka för planen för konkur-
renskraftig kollektivtrafik uppnås

• Redan starka kollektivtrafikstråk ska stärkas 
med ökad framkomlighet. Kompletterande 
kollektivtrafikkörfält bör möjliggöras

• Det regionala huvudstråket för kollektivtra-
fik och de lokala området ska stärkas  med 
bättre restid, turutbud och bättre kapacitet

• Bohusbanan ska utvecklas för en ökad kapa-
citet och hållbarhet, på sätt som gör att per-
son- och godstrafik inte begränsar varandra

• Vid detaljplaneläggning och annan kommu-
nal planering (Förhandsbesked/ bygglov) 
ska hänsyns tas så att en utbyggnad av Södra 
Bohusbanan·inte försvåras 

NUVARANDE PARKERING I FÖP-OMRÅDE

I Ytterby är fördelningen på kollektivtrafiken, 20 % tåg 
och  80 % buss. Av bussresorna är fördelningen följan-
de, 68  % t/r mot Kungälv, men troligtvis åker många 
vidare till Göteborg, 24 % t/r Marstrand och 7 % t/r 
Kärna. Linjen Grönexpress står för den högsta belägg-
ningen och är en av de största inom GR.

Förklaringen till nedgången av antal tågresor  är många 
driftstopp under 2018. I en jämförelse mellan Bo-
husbanan och andra tågsträckor, (dubbelspår) är det     
180 000 resor på Alependel och till Kungsbacka ca 

250 000  resor.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

FÖPen möjliggör ett ökat resandet med kollektivtra-
fiken.  Potentialen är stor i och med förtätning av be-
byggelse inom 500 meter från stationsområdet som 
möjliggör för en ökad in- och utpendling med kollek-
tivtrafiken. Dessutom  föreslås ett  nytt Resecentrum 
(RC) eller del av Kungälv resecentrum vilket gör Ytter-
by mer attraktivt för resenärerna.

• Ett attraktivt stationsområde (Hållplatslägen, pas-
sager, cykelparkering m.m.)

• FÖPen förutsätter att kapaciteten ökas på Södra 
Bohusbanan för att bli mer attraktivt färdmedel.

• Fler gena och separat busskörfält i och med att ökat 
turutbud (Målbild tåg 2035) på Bohusbanan kom-
mer att begränsa busstrafiken som ska till/ från sta-
tionen. 

• Nya lösningar för kollektivtrafiken studeras väster 
om spåret genom nya vägdragningar.

• Översiktsplanens (ÖP2010)  förslag på ny väglänk 
på v 604 under Bohusbanan utgår. 

Nytt resecentrum med vänthall/ faciliteter

Plan för Konkurrenskraftig kollektivtrafik kommer att 
tas fram.  I planen kommer det ingå att se över kollek-
tivtrafikutbudet både på tåg och buss i tätort, respek-
tive serviceort men också på landsbygden, hantera 
taxenivåer för kollektivtrafiken och kopplingarna mot 
övriga samt lokalisering av pendelparkering  i regio-
nen. 

Parkering

Nuvarande förhållanden och förutsättningar

I Ytterby är parkeringen antigen på allmän plats, kom-
munal kvartersmark eller på privat mark. I centrum  
finns de större parkeringarna och alla är avgiftsfria. Dä-
remot är de tidsreglerade.

I centrum finns ett antal gatu-, pendel- och allmän par-
kering samt parkering på kvartersmark. Några fastighe-
ter i centrum har parkeringsgarage.

Pendelparkeringen för bil är norr om busstationen med 
fyra specifika platser för elfordon, samt för cykel intill 
stationen, vilken är utan tak men med tillgång till cy-
kelpump. 

Pendelparkeringen vid Hollandsgatan är på allmän plats 
och saknar cykelparkering. Söder om stationen är par-
keringen på kvartersmark (samfällighet). 
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Riktlinjer parkering

• Kommunen ska verka för att planen för 
smart och effektiv parkering uppnås

• Parkering för bil ska placeras i strategiska 
lägen utan att hindra  förtätningen

• Utformningen och gestaltningen av parke-
ringsanläggningar  ska bidra till attraktiva och 
trygga miljöer 

• Markparkering ska undvikas

NYA HUVUDGATOR KOPPLAR MOT BEFINTLIG VÄGSTRUKTUR 

Vid de centrala skolorna och idrottshallen är besöks- 
och personalparkering på allmän plats, men där saknas 
tak och möjlighet att låsa fast cykel. Vid Ytterbyhemmet 
finns besöks- och personalparkering på kvartersmark 
samt liten cykelparkering utan tak och låsmöjligheter.

Vid idrottsanläggningen (Yttern) finns besöks- och per-
sonalparkering på kvartersmark samt cykelparkering 
med låsmöjlighet. 

Vid Sparråsskolan är besöks- och personalparkering på 
kvartersmark samt en cykelparkering som är utrustad 
med tak och möjlighet att låsa fastcykeln. Nyttjandegra-
den på pendelparkering är väldigt hög och nyttjandegra-
den för parkeringarna på kvartsmark varierar. 

Föreslagna förändringar enlig FÖPen

FÖPen eftersträver en effektiv markanvändning och 
därför bör markparkering undvikas. Parkeringsanlägg-
ningar kan tvärtom innebära en möjlighet att kombinera 
parkering, verksamhet/kontor med skydd mot trafik-

buller och risk från farligt gods. 

Föpen möjliggör en lokalisering av bilparkering i an-
läggningar på platser som inte är lämpliga för bostäder.

FÖPen möjliggör för fler attraktiva och säkra cykel-
parkeringar vid kollektivtrafiken, bostäder och vid 
verksamheter.
Följande behöver utvecklas för ett hållbart stationssam-
hälle.

• Bygga fler cykelparkering med tak.

• Pendelparkeringen ska placeras så att den underlät-
tar för boende i omlandet.

• Öka samnyttjandet.

• Nya gemsamma parkeringsanläggningar för boen-
de, verksamheter och pendlare. 

Planen för ”Smart och effektiv parkering”  kommer att 
se över regleringar på både kommunal kvartsmark och 
allmänplats. Planen kommer också hantera taxenivåer 
för kommunen för respektive plats (tätort respektive 
serviceort men också på landsbygden). Här ingår även 
riktlinjer för bil- och cykelparkering.

Biltrafi k 
Nuvarande förhållanden och förutsättningar

I Ytterby är transportsystemet för bil välutbyggt och 
består av både kommunala och statliga vägar. Från om-
landet går det  sekundära (kommunala) stråket Mar-
strandsvägen (väg 168) och det framtida stråket Tors-
byvägen (väg 604). Båda stråken går genom Ytterby och 
kopplas samman i västra Ytterby med Sparråsvägen som 
är en ny förbindelse mellan väg 604 och väg 168 och 
bildar en så kallad ringled.

Väg 168 är en viktig länk som via E6 förbinder Mastrand 
med regionen men också binder samman Ytterby, Kung-

älv och Rollsbo. Väg 604 förbinder Kärna och Ytterby 
och kopplas ihop med väg 168. 

Trafiken från all befintlig bebyggelse matas ut till res-
pektive väg 168, väg 604 eller Sparråsvägen. Trafiken 
från bostadsområden och centrum matas till ringleden. 
Målpunkterna för trafikanterna är olika men merparten 
av trafikanterna ska vidare till Göteborg, Kungälv eller-
Rollsbo, där det flesta arbetsplatserna finns. Transpor-
terna till de kommunala arbetsplatserna i Ytterby kan 
ske via gång- och cykelstråken.  I centrala Ytterby finns 
idag verksamheter som medför intensiva transportbe-
hov. På sikt behöver dessa förläggas på andra platser där 
de kan verka och utvecklas. Planeringen av ny regional 
väglänk inklusive ett motorvägsmot mellan Ekelöv och 
Grokareby, har varit en förutsättning sedan 2010 i sam-
band med pågående och planerade exploateringar i cen-
trala Kungälv, Ytterby och Marstrand. Väglänken har en 
regional funktion mellan Göteborg och Marstrand och 
kommer att avlasta Kungälvsmotet samt Ytterby. 

Väg 168 är högt belastad mellan Ytterby och E6 med en 
trafikmängd på strax över 18 000 f/d (fordon per års-
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Riktlinjer biltrafi k

• Transportsystemet ska anpassas till att vara en 
del av orten genom integrering med förtät-
ningen (utbyggnaden av bostäder och verk-
samheter) 

• Gator och vägar ska bidra till attraktiva och 
trygga miljöer

• Transportsystemet ska vara tydligt för trafi-
kanten

• Beläggningen på transportsystem i och 
med förtätningen ska omvandlas till fler re-
sor med gång, cykel och kollektivtrafiken
Trafiklösningar ska utredas i kommande 
detaljplaner för det aktuella området och 
koppling till den överripande strukturen

medeldygn), mellan Ytterby och Sparråsvägen är trafik-
mängden ca 10 000 f/ d och mellan Sparråsvägen och 
Ekelöv till 7000 f /d (2017/2018).

Väg 604 är normalt belastad mellan Kärna och Ytterby 

ca 7000 f/d. Däremot i Ytterby är den något högre be-
lastad vid cirkulationen Ytterby vägskäl ca 14 000 f/d. 
Sparråsvägen är lågt belasta ca 1700 f/d (öppnade i okt 
2018).

Föreslagna förändringar enligt FÖPen 

Förtätningen av centrala Ytterby kommer att alstra ny 
trafik i hela Ytterby. Målet är dock att inte skapa mer 
biltrafik utan möjliggöra att fler, nya som gamla resor 
kan ske med annat än bil. Utbyggnaden av transportsys-
temet sker genom att nya bostadsområden  kopplas till 

befintliga vägar. 

Biltrafiken från de tillkommande centrala exploate-
ringsområdena såsom Porteberget, Östra Sparrås och 
Lilla Smällen fördelas utåt genom befintliga områden, 
Nordtag, Hällebergsgatan och Sparrås.Lättare verk-
samheter och service ska kunna utvecklas inom den 
urbana zonen under förutsättning att transporter kan 
hanteras på ett hållbart sätt.

Prioriterade frågor för kommunen är att:

• Verka för att Ekelöv-Karebylänken byggs .

• Verka för att koppla nya gator till befintliga vägar

• Ny väglänk för att leda om matningen till Västra 
Porten

Parallellt med FÖPen har de tre aktuella  planerna Kon-
kurrenskraftig kollektivtrafik, Smart effektiv parkering 
och Attraktiva miljöer för cykel och gång som blir ett 
stöd planering för transportsystemet. På sikt kommer 
kommunen även att ta fram en strategi för hållbara god-
stransporter.

Konsekvenser

Ytterby är en utav av kommunens tre större kollektiv-
trafikknutpunkter och som idag trafikeras med både 
buss- och tågtrafik. Stationen ligger mitt i  Ytterby tät-
ort vilket ger bra förutsättningar för ett högt kollektiv-
trafikresande. Redan idag, i rusningstid på morgonen, 
är tågen fulla när de anländer till Ytterby. 

För att uppnå FÖPens mål behöver både kapacitet, tur- 
och linjeutbud förbättras i takt med bostadsutveckling, 
samt ombyggnad och nybyggnad av gång- och cykel-
stråk men också vikten av ett resecentrum. 

Om dessa uteblir minskar möjligheten att utveckla ett 

hållbart stationssamhälle. Resor med bil kommer att 
öka lavinartat som får till följd ökat buller och sämre 
luftmiljö.

Konsekvensen blir att fler resor sker med bil, en säm-
re boendemiljö i och med ökat buller och utsläpp men 
också sämre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Trafikverkets projekt ”Väg 168 Ekelöv-Kareby” 
pågår och beräknas byggas 2025. Konsekvenser för en 
försenad eller utebliven väglänk kommer att beskrivas 
i pågående projekt som nollalternativ.  I projektet ingår 
att i dialog med kommunen utreda framtida hantering 
av väg 168 genom Ytterby.  

I nuläget finns i projektet flera alternativa vägalternativ 
som var och en skulle innebära olika konsekvenser för 
centrala Ytterby.

Kommunens mål att verka för hållbara transporter är 
beroende av ett samarbete med Trafikverket och Väst-
trafik för att utveckla Ytterby till ett attraktivt stations-
samhälle. Detta samarbete har påbörjats genom  dialog. 
Kommunen prioriterar utbyggnad av GC-banor samt 
prioriterar central utbyggnad enligt kapitel Fortsatt 
planering och genomförande. 

En utebliven väglänk mellan Ekelöv och Kareby inne-
bär att Ytterby fortsatt har genomfartstrafik. Eftersom 
kommunen inte kan påverka den attraktionskraft som 
Marstrand har i regionen. Fler och fler vill besöka eller 
bosätta sig i Marstrand eller bo längs med väg 168 bl.a. 
på Instön och i Tjuvkil. Under sommarhalvåret sker 
mer en fördubbling av resandet med framför allt bil till 
Marstrand. Konsekvenserna för Ytterby med en utebli-
ven väglänk skulle innebära mer risker och störningar 
vilket skulle ge en sämre boendemiljö för framför allt 
befintlig bebyggelse i och med ökat buller och utsläpp 
men också sämre framkomlighet och trafiksäkerhet på 
väg 168. 
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Riktlinjer jordbruk livsmedelsproduktion

• Kommunen ska uppmuntra yteffektiv mat-
produktion centralt i Ytterby, t.ex. landbase-
rad fiskodling kombinerad med grönsakspro-
duktion (akvaponik), där så prövas lämpligt

• Vid planering av ny bostadsbebyggelse ska 
möjligheten till odling för boende i anslutning 
till bostaden undersökas. Då mark avsätts för 
stadsodling på befintlig jordbruksmark upp-
står även en symbolisk koppling till tidigare 
markanvändningen.

Jordbruk och skogsbruk  

Nuläge

Ytterby ligger i en jordbruksbygd. Av FÖPområdets ca 
12 km2 är ca 3 km2 (300 ha) jordbruksmark och drygt 
4 km2 skogsmark. All jordbruksmark i FÖPområdet 
bedöms vara brukningsvärd. Med jordbruksmark men-
as både åkermark och betesmark.

Den största enskilda ägaren av jordbruksmark är Sta-
tens Fastighetsverk som äger Kastellegården 1:1, d.v.s. 
kungsgårdens fastighet. Ca 125 ha av kungsgårdens ägor 
inom FÖP-området utgörs av jordbruksmark. Kommu-
nen är en annan stor markägare som bl.a. äger jord-
bruksmarken som ligger kring nuvarande plats för  rid-
skolan och Nordtag, centralt i Ytterby. 

Generellt om exploatering av jordbruksmark

Av 3 kap 4 § miljöbalken framgår: ”Jord- och skogsbruk är 
av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det be-
hövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt till-
fredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Länsstyrelsen i Västra Götaland har antagit ett regionalt 
miljömål (2015), som innebär att länets totala åker-
marksyta inte ska minska med mer än 200 hektar fram 
till 2020. 2018 hade Kungälv 8174 hektar jordbruk-
smark vilket är ca 20 % av jorbruksmarken i regionon, 
där Kungälv ligger på andra plats efter Alingsås.

I anslutning till växande tätorter är tätortsexpansion 
största hotet mot bevarande av jordbruksmark. Även 
om ett mål är att värna om jordbruksmark för att säkra 
framtida livsmedelsproduktion kan det vid lokalisering 
av ny bebyggelse nära tätortscentrum och kollektiv-
trafiknoder, finnas flera skäl till att bebygga jordbruk-

smark, d.v.s. att exploateringen tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen. Till att börja med bidrar en sådan 
bebyggelselokalisering till ett minskat resande med 
bil, vilket leder till miljövinster. Utöver miljömässiga 
skäl att bebygga jordbruksmark intill tätortscentrum 
tillkommer effekter som bidrar till förhöjda urbana 
kvaliteter. Exempel på det är att ett ökat befolkning-
sunderlag möjliggör ett ökat utbud av livsmedelsbuti-
ker, övrig handel, offentlig och kommersiell service, 
kaféer/restauranger och kultur.

 Förtätning i centralt läge är även fördelaktig ur en sam-

hällsekonomisk synvinkel. Jämfört med perifer exploa-
tering kräver centralt belägen exploatering färre inves-
teringar i ny infrastruktur, minskat behov av skolskjuts, 
kortare restid för hemtjänst och räddningstjänst m.m..

Exploatering av jordbruksmark i FÖP

I ÖP2010 ligger merparten av nya bostadsområden  pe-
rifert öster om centrala Ytterby. En stor del av denna 
mark utgörs av jordbruksmark. FÖPens huvudstrategi 
är att bygga centralt. En annan strategi är att undanhålla 
jordbruksmark från exploatering. I de fall då dessa två 
strategier hamnar i konflikt med varandra är det huvud-
strategin som gäller, d.v.s. jordbruksmark i centrala lä-
gen planeras för bebyggelse. FÖPens tidshorisont 2050 
innebär att stadsranden som möter jordbruksmarken 
kommer att gälla som gräns under lång tid framåt.

FÖPens strategier, jämfört med ÖP2010, har på mark- 
och vattenanvändningskartan lett till följande gällande 
jordbruksmark:

• Gemensamt för ÖP2010 och FÖP är att ca 20 ha 
åkermark i området Nordtag-Ridskolan och 3 ha 
åkermark i Västra Tunge anges som bebyggelseom-
råden (Västra Tunge, Ridskoleområdet och östra 
Nordtag ligger i Yttre urbana zonen medan västra 
Nordtag ligger länre från centrum).
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Inriktning/Riktlinjer Skogsbruk

• Skog bör brukas hyggesfritt för att minska ne-
gativ påverkan på friluftslivet. 

• Kommunen bör överväga inköp av viktiga 
skogsområden för att säkerställa grönstruk-
turen. 

• Skog inom FÖPområdet bör brukas så att vär-
den för rekreation, naturupplevelser och bio-
logisk mångfald värnas. 

• I ÖP2010 anges 187 ha framtida bostadsområden 
(2050) i ett stråk på utsidan av Sparråsvägen/Mar-
strandsvägen samt på utsidan av Nedre Tega. Av 
dessa 187 ha utgörs 55 ha av jordbruksmark. I FÖP 
ingår inget av dessa områden. 

• I FÖPen angavs i samrådshandlingen 22 ha centralt 
belägen jordbruksmark som framtida bostadsom-
råde (Norra Storängen 19 ha, Åkerhörnet vid City 
Gross 3 ha). Ett nettoresultat av den ändrade loka-
liseringen av nya bebyggelseområden är att FÖP, 
jämfört med ÖP2010, minskar exploateringen av 
jordbruksmark med 33 ha. Efter att även denna 
mark har utgått minskar exploateringen med 55 ha 
i FÖPen jämfört med ÖP2010.

Varje gång jordbruksmark planeras att tas i anspråk ska 
följande 3 frågor utredas, för att leva upp till vad 3 kap. 
4 § Miljöbalken kräver:

 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett 
väsentligt samhällsintresse?

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i an-
språk inte tillfredsställande?

1. Den centrala jordbruksmark inom FÖP-området 
som föreslås för exploatering bedöms vara bruknings-
värd jordbruksmark. Marken har redan i ÖP 2010 pe-
kats ut för bostadsbebyggelse. 

2. De aktuella utbyggnadsområdena på jordbruksmark 
ger ett stort bostadstillskott nära snabb, kapacitetsstark 
kollektivtrafik. Detta bedöms leda till ett minskat re-
sande med bil i jämförelse med en mer perifer exploa-
tering, vilket leder till miljövinster. Utöver miljömässi-
ga skäl att bebygga jordbruksmark intill tätortscentrum 

tillkommer effekter som bidrar till förhöjda urbana 
kvaliteter. Exempel på detta är att ett ökat befolkning-
sunderlag möjliggör ett ökat utbud av offentlig och 
kommersiell service, kaféer/restauranger och kultur. 
Förtätning i centralt läge är även fördelaktig ur en sam-
hällsekonomisk synvinkel. Jämfört med perifer exploa-
tering kräver centralt belägen exploatering färre inves-
teringar i ny infrastruktur, minskat behov av skolskjuts, 
kortare restid för hemtjänst och räddningstjänst m.m. 
Sammantaget bedöms den föreslagna exploateringen på 
jordbruksmark vara ett väsentligt samhällsintresse. 

3. Ingen annan oexploaterad mark inom FÖP-områ-
det bedöms vara lämpliga att exploatera utifrån de mål 
FÖPen har om att skapa ett sammanhållet, blandat sta-
tionssamhälle, med närhet till hållbara kommunikatio-
ner, service, infrastruktur m.m., samtidigt som vikti-
ga rekreationsområden bevaras. Sammantaget bedöms 
inte alternativa lokaliseringar finnas som är funktionellt 
lämpliga eller ekonomiskt rimliga.

Sammanfattningsvis innebär den exploatering av jord-
bruksmark som FÖPen möjliggör att väsentliga sam-
hällsintressen tillgodoses.

Skogsbruk

Nuläge

Av FÖPområdets ca 12 km2 är  drygt 4 km2 skogs-
mark. Skogsmarkens betydelse i FÖPområdet handlar 
framförallt om dess betydelse för att möjliggöra före-
komsten av attraktiva bostadsområden med tillgång till 
närnatur. I de områden som FÖPen anger som natur- 
och rekreationsområden kan, på de marker som inte är 
skyddade mot skogsbruk, viss skogsbruksverksamhet 
förekomma.  

Föreslagna förändringar

Inriktningen bör vara att de insatser som görs ska vara 
av typen hyggesfritt skogsbruk så att det så litet som 
möjligt påverkar friluftslivet negativt. 

För att säkerställa grönstrukturen bör kommunen 
överväga inköp av vissa viktiga skogsområden där kom-
munen idag inte är markägare. Motivet till detta är att 
omfattande avverkningar kan hota att spoliera viktiga 
skogsområden i nära anslutning till bebyggelseområ-
den. Med ett kommunalt ägande garanteras likvärdig 
skötsel och hänsyn till tätortsbefolkningens behov av 
strövområden. Dessutom underlättar det att genom-
föra stigar och andra anordningar för friluftslivet om 
kommunen äger marken.

Skog inom FÖPområdet bör brukas så att värden för 
rekreation, naturupplevelser och biologisk mångfald 
värnas. För kommunal mark kan detta förtydligas i en 
kommunal skogsbruksplanering. Nyttjanderättsavtal 
kan upprättas av kommunen för privata skogsområden.



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : FÖP Ytterby koncept 210219

 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR  YTTERBY - GRANSKNINGSHANDLING |92

 KULTURMILJÖVÅRDENS RIKSINTRESSE KASTELLEGÅRDEN-RAGNHILDSHOLMEN 
(RÖDA LINJER) SAMT FORNLÄMNINGAR (GRÅ YTOR OCH SVARTA PRICKAR/LINJER, 
VISSA NUMRERADE) I ANSLUTNING TILL RIKSINTRESSET. ÄVEN KUNGSGÅRDENS 
FASTIGHET KASTELLEGÅRDEN 1:1 (BLÅ LINJER) ÄR REDOVISAD.

Kulturmiljö

Läget vid Nordre älv och Kyrkebäckens dalgång, har 
sedan lång tid tillbaka betraktats som strategiskt. Här 
har därför alltsedan järnåldern och fram till sen medel-
tid funnits betydelsefulla bosättningar och försvarsan-
läggningar.  Därefter har Ytterby stationssamhälle vuxit 
fram i Kyrkebäckens dalgång.

Särskilt stor betydelse för, inte bara Ytterbys/
Kungälvs utan även Nordens historia är kopplad till 
Kungahälla, en av Nordens äldsta städer. Tre plat-
ser kopplas till denna stad. Föregångaren låg först in-
till gravfältet Smällen nära centrala Ytterby, därefter 
vid Kungahälla/Kastellegården vid Nordre älv inn-
an staden till slut flyttade till Bohus fästning varifrån 
den expanderat och vuxit till dagens Kungälv. Att le-
vandegöra denna historia stärker Ytterbys identitet.                               

Läs mer: Porten,Björkås och Smällen Arkeologisk utred-
ning (2014) Bilaga 3 samt 2 kulturmiljöutredningar 
(2017-2019) Bilaga 4 

Riksintresse för kulturmiljövården

Inom FÖPområdet finns ett riksintresse för kulturmil-
jövården benämnt Kastellegården – Ragnhilds-holmen.  
Detta riksintresseområde är indelat i två delområden 
som ligger tätt intill varandra. Det ena delområdet är 
området kring fornlämningen Ytterby 22:1 intill cen-
trala Ytterby. Det andra, betydligt större delområdet, 
genomskärs av Nordre älv och har ett kärnområde 
kring älven som utgörs av Kungahälla/Kastellegården 
på norra sidan av älven, d.v.s. inom FÖPområdet och 
Ragnhildsholmen mittemot på andra sidan älven.

Smällen – föregångare till Kungahälla och 
Kastellegården

Ytterby utgör en mycket rik fornlämningsmiljö. Det 
är inte i första hand antalet kända fornlämningar som 
sticker ut utan snarare anhopningen av gravfält och bo-
platser av betydande mått och med sällsynt rika fynd.

Några hundra meter söder om stationen ligger forn-
lämningen Ytterby 22:1 (”Smällen”) som i sin tur utgör 
kärnan i riksintressets ena delområde. I detta område 
låg förlagan till vikingasamhället Kungahälla som kring 
1000-talet flyttade till ett läge vid platsen där Kastelle-
gården ligger idag. 

Själva fornminnet (Ytterby 22:1) är ett av de största 
gravfälten i Bohuslän och består bl.a. av 160 gravhögar, 
stensättningar, resta stenar, skeppssättningar och en do-
marring. Gravarna har daterats till mellan 500 f.kr. och 
1000 e.Kr. Smällen ligger på det högsta partiet på den 
östra och södra sluttningen på ett bergsparti som utgör 
del av Kyrkebäckens dalgångs västra avgränsning. Utsik-
ten från gravfältets topp är vida och man ser ut över 
Kyrkebäckens dalgång och även hur Nordre älv sling-
rar sig ut mot havet. Trots att Ytterbys bebyggelse ligger 
helt nära, inte minst med storskaliga verksamhetsbygg-
nader, har tätorten inte någon nämnvärd påverkan på 
utblickarna härifrån. Det beror på att ett mindre skogs-
parti fungerar som effektiv visuell avskärmning i rikt-
ning mot centrala Ytterby.

Vid bergets fot har funnits en stormansmiljö under 
mycket långt tid, kanske ända tillbaka till äldre järnål-
der för mer än 1500 år sedan. Man bedömer att denna 
stormansmiljö, som efter hand blev en kungsgård, är 
den ursprungliga platsen med namnet Kungahälla. Ef-
terleden -hälla i namnet Kungahälla syftar förmodligen 
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DET AVSKILDA LANDSKAPSRUMMET KRING PLATSEN FÖR KUNGAHÄLLA OCH KASTELLEGÅRDEN. KASTELLEGÅRDEN TILL VÄNSTER. DEN TRÄDKLÄDDA KULLEN MITT I 
ÅKERMARKEN ÄR KLOSTERKULLEN. STADEN KUNGAHÄLLA LÅG I FÖRGRUNDEN, MELLAN KLOSTER.ULLEN, KASTELLEGÅRDEN OCH ÄLVEN. I BAKGRUNDEN SES  YTTERBYS 
BEBYGGELSE OCH KYRKSPIRAN.

OMRÅDE MELLAN GC-BANA OCH GRAVHÖJD DÄR NY  VÄGDRAGNING FÖRESLÅS

på de högt belägna, blottade berghällar som ännu stick-
er fram över stora delar av gravfältet Smällen. 

Namnet Kungahälla kom helt naturligt ganska snart 
i stället att syfta på staden som anlagts nere vid älven 
medan den gamla kungsgården i Kyrkebäckens dalgång 
kallades Lilla eller Yttre Kungahälla. Den fortlevde up-
penbarligen under lång tid som någon form av storgård 
och anges under 1400- och 1500-talen som ladugård till 
Kastala kloster. År 1594 var benämningen kort och gott 
Kastell ladugård. Även denna funktion flyttade senare 
ner till älven, nu under namnet Kastellegården. Beteck-
ningen ladugård i detta sammanhang syftar förmodligen 
både på gårdens funktion som försörjningsenhet och 
förvaringsplats (”skattelada”) för alla intäkter klostret 
hade i egenskap av stor jordägare. Benämningen Yttre 
Kungahälla är f.ö. bakgrunden till sockennamnet Ytter-

by. 

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

Fornlämningen Smällen (Ytterby 22:1) består inte bara 
av det betade höjdområdet med gravar utan även av 
den angränsande flacka odlingsmarken fram till Bohus-
banan och Torsbyvägen. FÖPen anger en vägkoppling 
mellan Torsbyvägen och området kring Västra Porten. 
Vägkopplingen, som är av stor strategisk betydelse för 
FÖPen, är tänkt att ha sin sträckning längs Torsbyvägen 
och Bohusbanan, d.v.s. i fornlämningens östra kant. En 
framtida utbyggnad av Bohusbanan med dubbelspår kan 
innebära ett behov av att lägga ett andra spår på västra 
sidan av befintligt spår. Det skulle i så fall parallellför-
flytta vägkopplingens tänkta läge ett stycke västerut.

Det aktuella området ligger inom den storskaliga ar-

keologiska utredningen (2014). En studie har utförts 
kring en eventuell vägdragning i kanten av fornläm-
ningen Smällen (Connelid 2018). Det konstateras att 
den aktuella fornlämningen är mycket komplex liksom 
frågan om möjligheten att få till stånd den aktuella väg-
dragningen. 

Bedömningen om det från kulturmiljösynpunkt är möj-
ligt att anlägga en ny väg genom området görs i slutän-
dan självklart av länsstyrelsen. Ett sådant beslut innebär 
både ett ställningstagande utifrån kulturmiljölagens be-
stämmelser om fornlämningar och riskerna för (påtag-
lig) skada på riksintresset och dess uttryck. Strikt miljö-
mässigt kan en ny väg tyckas ha begränsad påverkan på 
miljön som helhet, i synnerhet om flera av de befintliga 
industri- och handelsbyggnaderna lite längre norrut på 
sikt försvinner (och ersätts av en parkering). Å andra 
sidan kan även fornlämningar under mark (om sådana 
finns) indirekt räknas sägas vara en del av riksintressets 
uttryck, varvid bedömningen blir mer komplicerad. 
Under alla omständigheter torde tillkomsten av en väg 
inte innebära något större negativ påverkan på den ar-
keologiska miljön som helhet.

Kungahälla – en av Nordens äldsta städer

Kungahälla/Kastellegården ligger vid Nordre älv, på 
östra sidan av den bergsrygg som utgör Kyrkebäckens 
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dalgångs östra avgränsning. Kungahälla/Kastellegården 
och Ragnhildsholmen ligger därmed i ett separat land-
skapsrum, visuellt avskilt från Smällen-området som 
ligger i Kyrkebäckens dalgång.

Kungahälla är en av Nordens allra äldsta städer. Den 
tog alltså namnet från kungsgården vid Smällen och låg 
här vid Nordre älv från slutet av 1000-talet fram till ca 
1620. Kastellegården är namnet på den kungsgård som 
funnits här sedan 1600-talet.

Under skedet vikingatid-tidig medeltid spelade Kunga-
hälla en central roll i den process som i skandinavisk 
historia brukar benämnas rikssamlingen. Området 
ligger synnerligen strategiskt, nära Göta/Nordre älvs 
mynning, och blev tidigt en viktig skärningspunkt i det 
geopolitiska spelet mellan Norge, Danmark och Sve-
rige. Flera viktiga möten mellan kungar och stormän 
från de olika ”rikena” ska, enligt de isländska sagorna, 
ha ägt rum här redan under 900-talets senare del och 
1000-talet. 

Staden Kungahälla kan arkeologiskt beläggas från slu-
tet av 1000-talet. Platsen intill älvfåran var väl vald och 
miljön utvecklades till en viktig handelsplats och ett 
politiskt centrum under 1100-och 1200-talen. Redan 
på 1120-talet uppförde den norske kungen Sigurd Jor-
salafare ett kastell – en liten borg i trä omgiven av en 
jordvall och vallgrav – på den lilla höjden (idag kallad 
”Klosterkullen”) intill staden. År 1135 brändes kastellet 
ned i samband med att staden plundrades av vendiska 
styrkor. På kullen byggdes senare under 1100-talet ett 
Augustinerkloster som fick namnet Kastala kloster. I 
samband med konsolideringen av det norska riket un-
der Håkon Håkonssons regering i mitten av 1200-ta-
let uppfördes en ringmursborg på den angränsande 
Ragnhildsholmen i Nordre älv. Borgen anlades som ett 
skydd för staden men möjliggjorde även effektiv kon-
troll av älvfåran. Staden existerade fram till 1612, då 

den brändes ned av svenskarna. Invånarna uppmanades 
kort därefter att flytta in till den nyanlagda staden vid 
Bohus slott – Kungälv.

Platsens unika historia och skyddade läge helt nära Yt-
terby och Kungälv gör att det finns en mycket stor po-
tential att låta området stärka Ytterbys och Kungälvs 
identitet. Området är starkt skyddat från exploatering. 

Kastellegården

Före cirka 1620 var, som tidigare nämnts, föregångaren 
till dagens Kastellegården belägen vid Smällen där den 
hade sina rötter i en stormansgård från förkristen tid. 
Före reformationen på 1500-talet fungerade den som 
ladugård under Kastala kloster. Omkring 1620 flyttade 
Kastell och ladugård ned till platsen för dagens kungs-
gård, där Kungahällas gamla stadsområde inkorporera-
des i jordbruksmarken.

År 1658 blev Kastellegården svensk kungsgård. Mellan 
åren 1693 och 1821 tjänstgjorde den som överstebo-
ställe vid Bohusläns regemente.

Centralpunkten i kulturmiljön vid Kastellegården ut-
görs av själva gårdsbebyggelsen. Byggnadernas karak-
tär, antal och storlek, liksom läget nära intill älvfåran, 
ger ett tydligt intryck av högreståndsmiljö och avspeg-
lar gårdens bakgrund som kungsgård och överstebostäl-
le. Särskilt framträdande är den väl underhållna, vitmå-
lade mangårdsbyggnaden från 1862 och två rödmålade 
flygelbyggnader från sent 1700-tal. Vägarna som strålar 
samman ned mot gårdsbebyggelsen är viktiga karak-
tärsgivande, historiska element i miljön. De två stråken 
som löper genom höjdpartiet i norr och väster finns 
med i mer eller mindre samma lägen på 1750 års karta 
och hade fått sina nuvarande sträckningar redan 1834.

På Klosterkullen finns ännu fullt synliga lämningar efter 
det redan under sent 1100-tal uppförda Kastala kloster. 

Höjdkullen är delvis tätt bevuxen med lövskog men ut-
gör av flera skäl ett viktigt landmärke, inte minst genom 
det traditionsbärande namnet och de synliga spåren.

Äldre kartor berättar

Äldre kartmaterial ger en god bild av hur markanvänd-
ningen förändrats sedan mitten av 1700-talet. Med hjälp 
av dessa kan man konstatera att mycket av strukturerna 
i 1700-talets landskap lever kvar än idag. Det gäller t.ex 
uppodlad mark, vägsträckningar och bebyggelselägen. 
Men i vissa avseenden har stora förändringar skett. Det 
gäller t ex förekomst av slåtterängar som helt försvun-
nit, främst genom omvandling till åkermark eller be-
tesmark. Någon skog omnämns över huvud taget inte 
på 1750 års karta. Den omväxlande topografin bör där-
för ha varit anslående i det genom hårt bete blottade 
landskapet. Det är därför inte särskilt förvånande att 
samtliga markerade bergshöjder har individuella namn 
såsom t.ex. ”Gyttegjärds kulle”, ”Enstakullen” och ”Ti-
ufkullen”. 

I bilaga 4 finns detaljrika kartor från 1750 och 1834. Det 
finns bl.a. många torp varav några finns bevarade, några 
har ersatts med modernare byggnader, några finns kvar 
som lämningar medan andra lever kvar genom att de 
fått ge namn åt stadsdelar, vägar m. m..

FÖPområdets västra och norra delar

Kulturmiljöerna i västra och norra delen av FÖPom-
rådet är av en helt annan karaktär än de ”riksintressan-
ta” arkeologiska och historiska spåren i öster. De mest 
framträdande, synliga lämningarna i öster representerar 
på många sätt ”elitens” landskap, med storgårdar, militä-
ra anläggningar och medeltidsstaden Kungahälla. Miljö-
erna i väster och i norr uppvisar i första hand ett mera 
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Utsnitt ur karta från 1750. Kartan gäller Kastellegårdens 
ägor som var betydligt större än idag. Blå linje markerar 
Kastellegårdens nuvarande ägor. Det stora gröna området 
utgörs av ”Storengen”, d.v.s.  dalbottnen till Kyrkebäckens 
dalgång. På den större åkerholmen i norra delen av Storengen 
står Ytterby kyrka sedan 1870. I bildens nedre högra hörn ses 
Kastellegården.

Kyrkebäckens dalgång och Storängen. 

Svart streckad linje = Dalgångens avgränsning. Grön 
streckad linje = Dalbottnen, är detsamma som Storängen på 
kartorna från 1750 och 1834. Cerise streckad linje = Ut-
bredning av dagens bebyggelse på den ursprungliga Storäng-
en. Blå prickad linje = Klevevägen, utgör gräns för det som i 
FÖP benämns Norra Storängen (N) och Södra Storängen (S). 

Ett  ertal aspekter kopplar samman riksintressets två delom-
råden (illustreras med den gröna pilen). De två delområdena 
bör därför betraktas som ett sammanhängande område med 
höga kulturhistoriska värden.
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VY FRÅN GRAVFÄLTET SMÄLLEN I RIKTNING MOT ÅKERGIPEN MELLAN KÄLLEBERGET OCH ÅBERGET. ÅKERGIPEN PEKAR IN MOT KASTELLEGÅRDEN OCH LIGGER INOM RIKS-
INTRESSETS ANDRA DELOMRÅDE. FÖPEN FÖRSLÅR ETT ETT GRÖNSTRÅK LÄNGS MED KÄLLEBERGET OCH SÖDRA STORÄNGEN.

ordinärt agrarhistoriskt innehåll, ofta med en mångfald, 
lätt överblickbara fysiska lämningar. I fallet Gudde-
by-Hölen rör det sig om en ovanligt välbevarad helhet. 

De agrara miljöerna hyser, liksom riksintresseområdet, 
också stora pedagogiska värden, inte minst genom att 
strukturerna på historiska kartor ofta lätt kan spåras 
ute i terrängen. I flera fall rör det sig om lämningar 
som inte uppmärksammats tidigare eller registrerats i 
t.ex. det statliga fornminnesregistret. Kombinationen 
av välgjorda äldre kartor, möjligheterna till ”upptäck-
ter” ute i landskapet och det tätortsnära läget innebär 
att det föreligger stora möjligheter att lyfta fram och 
utveckla kulturmiljöer inom ramen för den fortsatta 
förtätningen av bebyggelse i Ytterby. Den tydliga kon-
trasten mellan ”högreståndslandskapet” i öster och det 
mer utpräglade jordbrukslandskapet i väster utgör här 
en spännande utgångspunkt för levandegörande och in-
formation i olika former.

En för området unik fornlämningsmiljö är hällristning-
arna och täljstensbrottet vid den s.k. Stålkullen strax 
öster om Sparråsvägen.

Området Lilla Smällen, omedelbart väster om forn-
lämningen Smällen, utgör en sammanhängande kultur-
historisk miljö med stor utvecklingspotential delar av 
området föreslås utgöra en ”buffertzon” mellan riksin-
tresset och det utbyggnadsområde som FÖPen anger 
väster om Smällen.

Riksintressets två delområden hör samman

De högsta kulturmiljövärdena i FÖP-området är knut-
na till riksintresseområdet med omgivningar. Riks-
intressets två delområden har sina respektive värde-
kärnor i två separata rumsbildningar (landskapsrum): 
Kyrkebäckens dalgång och rumsbildningen kring Kas-

tellegården och älven. Det finns mycket som talar för 
att riksintressets två delområden bör betraktas som ett 
sammanhängande område med höga kulturhistoriska 
värden.

• Det finns starka historiska kopplingar mellan del-
områdena. Vid Smällen låg den stormansgård från 
förkristen tid som sedermera blev kungsgård, be-
nämndes Kungahälla, gav namn till staden Kunga-
hälla som anlades vid älven, benämndes därefter 
Yttre Kungahälla (som med tiden gav namn åt Yt-
terby) och fungerade som ”skattelada” till Kastala 
kloster vid staden Kungahälla. Sedermera benämn-
des gården Kastell ladugård för att senare flytta 
ner till älven, nu under namnet Kastellegården.

• Åren 2013–2015 genomfördes omfattande avsök-
ningar med metalldetektor i lerjordarna på ömse 

sidor om Kyrkebäcken i Södra Storängen. Det 
ledde till att ett relativt vidsträckt område regist-
rerades som fornlämning (Ytterby 195, se karta). 
Denna fornlämning, som alltså registrerats många 
år efter upprättandet av riksintresset, fyller i stort 
sett ut glipan mellan riksintressets två delområ-
den. Denna förhållandevis storskaliga fornlämning 
utgörs av en rad lösfynd. Vissa angränsande delar 
till fornlämningen har inte genomsökts. Det sto-
ra antalet metalldetektorfynd kan indikera hamn/
handelsaktiviteter längs bäcken och ha en struktu-
rell koppling till storgårdsmiljön intill gravfältet.
 

Något som ytterligare bidrar till koppling mellan de 
två riksintresse-delområdena är den goda visuella kon-
takten. Området mellan delområdena består av vidöp-
pen jordbruksmark. När man står på det högt liggande 
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Riktlinjer  kulturmiljö

• För att tydliggöra kulturmiljöernas historiska 
betydelse kan ”utomhuspedagogiska” insatser 
göras genom skyltning,promenadslingor där 
utblickar mot betydelsefulla platser  är vikti-
ga att värna eller skapa                          

•  Vid planläggning ska samråd ske i ett tidigt 
skede med länsstyrelsen avseende möjliga 
okända fornlämningar

• Kommunen ska verka för att levandegöra 
historien och utveckla Kungahälla/Ytterby 
till ett attraktivt och välbesökt besöksmål

• Vid planläggning och exploatering ska 
möjligheterna till att lyfta fram kulturmiljön 
studeras t.ex. genom gestaltning av torg, 
parker eller lekplatser

• Vid framtagande av nya geografiska benäm-
ningar bör gamla namn lyftas fram för att 
stärka den historiska förankringen i land-
skapet. Vilket gjorts i samband med FÖPen 
avseende Norra och Södra Storängen

•     Vid Detaljplanering, bygglov/förhandsbesked  
       behöver tydliga bedömningar och analyser     
       göras vid avvägningar avseende påverkan på  
       kulturmiljö, där värde och innehåll tydligt            
       beskrivs med motivering kring bedömd   
       påverkan.                                                           

gravfältet och blickar österut är jordbruksmarken på 
andra sidan Kyrkebäcken väl exponerad.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

En konsekvens av att riksintressets två delområden be-
traktas som ett sammanhängande område med höga 
kulturhistoriska värden är att Södra Storängen (odlings-
marken mellan Klevevägen och Bohusbanan) bevaras och 
fredas från exploatering i FÖPen. Grönstrukturplanen 
föreslår anläggandet av Östradalsidanstråket vilket skul-
le bjuda på vyer över detta från historisk synvinkel bety-
delsefulla landskap. Det skulle göra området mer känt 
och att fler får uppleva det. Längs Klevevägen som är en 
del av Kastellegårdsstråket föreslås en allé. Den mar-
kerar den historiska sammankopplingen mellan rums-
bildningen kring Storängen/Smällen och miljön kring 
Kungahälla/Kastellegården och visar vägen till Kastel-
legårdens högreståndsmiljö som även den har en allé. 

Porteberget

Omedelbart norr om riksintressets västra delområde 
(delområdet med fornlämningen Smällen) och direkt 
väster om järnvägsstationen, ligger Porteberget. På 
Porteberget finns några fornlämningar bestående av 
högar/stensättningar.

Porteberget har en central och strategisk betydelse 
i den markanvändning som FÖPen anger – här anges 
både tät bebyggelse och hög prioriteringsgrad. Detta 
har lett till att möjliggörandet av byggande på Porteber-
get utifrån hänsyn till arkeologiska värden, har blivit en 
prioriterad fråga i planprocessen. Beskrivningar av Por-
teberget ingår i den arkeologiska utredningen (2014) 
och en kortfattad studie gällande Porteberget har ut-
förts inom ramen för FÖP-arbetet (Connelid, 2018). 
I utredningen från 2014 beskrivs ett relativt stort antal 
fornlämningar/platser i ett område mellan Bohusbanan 
och Sparråsvägen och de kända arkeologiska värdena 
på Porteberget anges inte ha högre bevarandevärden 
än andra platser i utredningsområdet.Men Porteber-
gets strategiska betydelse för Ytterbys utveckling gör 
att ökad kunskap om nödvändig hänsyn till Portbergets 
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arkeologiska värden är en prioriterad fråga. 

Ytterby kyrka och kyrkoruinen

Ytterby kyrka ligger mitt i staden och är med sitt höga 
kyrktorn och placering på en kulle ett viktigt landmär-
ke och kännetecken för Ytterby, väl exponerat i landska-
pet. Kyrkan invigdes 1870. 

Ytterby gamla kyrka är en kyrkobyggnad som nu är 
ruin. Kyrkan uppfördes under 1100-talet i närheten 
av Kyrkebäckens utflöde i Nordre älv. Bäcken har så-
ledes fått sitt namn av kyrkan. Före 1870 var den för-
samlingskyrka i Ytterby församling. Efter invigningen av 
den nya kyrkan förföll den gamla kyrkan men ruinerna 
har restaurerats.

Arkeologiska utredningar som behöver priori-
teras

Några av de identifierade konflikterna mellan kultur-
miljövärden och exploateringsintressen gäller exploa-
teringar som har särskilt stor strategisk betydelse för 
genomförande av FÖPens intentioner och som därför 
utgör frågeställningar som det är önskvärt att få klargjor-
da inledningsvis i kommande planeringsprocesser. 

• en vägdragning i östra kanten av fornlämningen Yt-
terby 22:1 (Smällen), d.v.s. längs Bohusbanan

• byggande på Porteberget kring fornlämningarna 
Ytterby 19:1-2

Som framgår av beskrivningarna av kulturarvet finns 
unika nationella värden knutna till i landskapet kring 
Ytterby. Det innebär stor potential att skapa en stark 

identitet för Ytterby och Kungälv och även attraktions-
kraft som nationellt besöksmål.kring Kungahälla (vid 
Kastellegården) och kanske även de naturvärden som 
är knutna till naturreservatet, bör möjligheten att för-
verkliga idéer om åtgärder för att levandegöra histori-
en och utveckla platsen till ett attraktivt och välbesökt 
besöksmål undersökas. En tanke kan vara att skapa ett 
”kulturum”/utomhusmuseum, exempelvis med inslag 
av rekonstruktioner av byggnader från 1100-talet och 
1600-talet.

Tillkomsten av en stadsdel och shoppingcenter som he-
ter Kongahälla, långt borta från Kungahälla, kan leda 
till missförstånd och förvirring men om information, 
marknadsföring, samarbete m.m. sköts genomtänkt 
kan shoppingcentrat å ena sidan och Ytterby/Kungälvs 
identitet och den kulturhistoriskt inriktade turismen å 
andra sidan, gynna varandra.
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Teknisk försörjning

Vatten 
Nuvarande förhållanden och förutsättningar         

Ytterby får sitt dricksvatten via Kungälv från vattenver-
ket i Dösebacka som ligger öster om Diseröd. Ett nytt 
vattenverk i har byggts i Dösebacka vid Göta Älv, som 
benämns Kungälvs vattenverk. Kungälvs vattenverk tas 
i drift hösten år 2018 och innebär att kapaciteten på 
vatten-produktionen ökar avsevärt. 

Eftersom flera orter ska försörjas via huvudledningen 
som går mellan Kungälv och Ytterby kommer denna 
ledning inte ha tillräcklig kapacitet framöver när an-
slutning av nya bostäder utförs. Därför planeras en ny 
huvudledning för vatten att byggas på sträckan Räv-
sal-Arntorp-Guddeby-Björkås-Hollandsgatan.

Den nya huvudledningen kommer att öka tillgången på 
vatten för Ytterbys centrala delar och för anslutningar i 
kommunens västra delar.

I nuläget planeras också ledningssträckan Hollands-
gatan-Ytternvägen. På denna sträcka ersätts befintlig 
vattenledningen med en ny ledning som får en större 
dimension.

Kommande utbyggnad av ledningsnätet för vatten inom 
detaljplaneområdet Nordtag innebär genom en sam-
mankoppling av olika ledningsnät en förbättring av sä-
kerheten för leverans av vatten inom Ytterby.

Flera befintliga vattenledningar inom Ytterby är från 
1960-talet och 1970-talet. Delar av ledningssystemet 
kan därför komma att behöva bytas ut vid förtätning 
och nyexploatering.

Kommunen har ett föreläggande från Länsstyrelsen att 
bestämma verksamhetsområde och senast år 2024 se 
till att behovet av vatten och spillvattenavledning till-

godoses för områdena Ulvesund, Kornhall och Nereby. 
Det innebär att ledningar ska planeras på sträckan Ne-
reby-Kornhall-Ulvesund-Ytterby. Detta arbete har inte 
startat.

Spillvatten

Spillvatten från Ytterby avleds via pumpstationerna 
Valnäs Avloppspumpstation (APS) och Kastellegården 
APS till bergtunnel vid Rödbo söder om Nordre älv. 
Därifrån avleds spillvattnet i tunnelsystem till Ryaverk-
et i Göteborg där rening av avloppsvattnet sker.

Idag avleds spillvatten från Kärnas tätort, områden väs-
ter om Kärna, delar av Tjuvkilsområdet och områden i 
södra Ytterby i huvudledningar som avslutas vid Valnäs 
APS. Därifrån pumpas spillvattnet vidare till Kastelle-
gårdens APS.

Till Valnäs APS avleds också spillvatten från delar av 
Rollsbo industriområde och från Ytterbys övriga om-
råden.

Planering pågår för att bygga huvudledning från Kode/
Aröd via Vävra och in genom Ytterby via en planerad 
avloppspumpstation vid Björkås och en nära Hollands-
gatan.

Hollandsgatan APS kommer bli relativ stor då den 
byggs för att klara en mycket stor kapacitet vid framti-
da anslutningar.

Planeringen omfattar också ledning från Hollandsgatan 
APS till Kastellegården APS.

I nuläget planeras också norrgående ledningssträckan 
Hollandsgatan-Ytternvägen. På denna sträcka ersätts 
befintlig självfallsledning med nya ledningar och en av-
loppspumpstation vid Lagvägen. 

Byggnationen av dessa ledningar och pumpstationerna 

Lagvägen APS och Hollandsgatan APS innebär att den 
gamla pumpstationen vid Hollandsgatan, kallad ”Röda 
stugan”, kan rivas. Detta är en förutsättning för att fö-
reslagen byggnation inom detaljplaneområdet ”Entré 
Ytterby” ska kunna genomföras. 

Flera befintliga spillvattenledningar inom Ytterby är 
från 1960-talet och 1970-talet. Delar av ledningssyste-
met kan därför komma att behöva bytas ut vid förtät-
ning och nyexploatering. 

I dagsläget belastas spillvattensystemet i Ytterby av dag-
vatten som läcker in på olika sätt. Detta kan ge stora 
flöden i ledningar och pumpstationer som i sin tur kan 
leda till uppdämningar och bräddningar i spillvatten-
systemet. För att denna belastning ska minska krävs ett 
kontinuerligt arbete med att åtgärda inläckage och felk-
opplingar på ledningsnätet för spillvatten. 

Valnäs APS och Kastellegården APS blir genom de nya 
anslutningarna av bostäder så belastade att de måste 
byggas om för att få en större kapacitet. Utredningar 
pågår nu för att klargöra omfattningen av dessa om-
byggnader. 

Kommunen har ett föreläggande från Länsstyrelsen att 
bestämma verksamhetsområde och senast år 2024 se 
till att behovet av vatten och spillvattenavledning till-
godoses för områdena Ulvesund, Kornhall och Nereby. 

Det innebär att ledningar ska planeras på sträckan Ne-
reby-Kornhall-Ulvesund-Ytterby. Detta arbete har inte 
startat.

Föreslagna förändringar

För att genomföra en bostadsbyggnation i enlighet med 
FÖPen krävs inga större utbyggnader av va-anläggning-
ar i Ytterby utöver de överföringsledningar och va-an-
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Riktlinjer vatten och avlopp                                            

• Kommunens va-policy ska följas     
                                           

•  Detaljplaneläggning och utbyggnad av all-
mänt va ska samordnas

läggningar som ska genomföras för att klara försörj-
ningen med vatten samt avledningen av spillvatten från 
kustzonen. Föreslagen exploatering kommer att ingå i 
kommunalt verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten.

Detaljplaneläggning och utbyggnad av allmänt va ska 
samordnas.

Kommunens VA-plan 

Läs mer: kungalv.se

Kungälvs kommun har ansvar för att kommunens in-
vånare har tillgång till bra dricksvatten och att avlopps  
hantering från bostäder och verksamheter sköts på ett 
säkert sätt, både med hänsyntill människors hälsa och 
miljön. I va-policyn anger kommunen hur man vill och 
bör agera, givet de förutsättningar som finns, för att 
uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörj-
ning. I va-policyn har kommunen tagit fram ställnings-
taganden, som tillsammans med nulägesbeskrivningen 
i va-översikten, ska ligga till grund för de beslut som 
fattas om vatten- och avloppsförsörjningen framöver. 
Utifrån förutsättningarna framtagna i va-översikten och 
va-policyns ställningstaganden, ska sedan va-planens 
olika delar med åtgärder och planering för framtida ar-
bete tas fram.                                     

Dagvatten                                                          

Läs mer bilaga 2 Översiktlig dagvattenutredning till Grönst-
rukturplan FÖP Ytterby

Kommunen har i samband med framtagande av sam-
rådshandlingar för FÖPen låtit göra en övergripan-
de dagvattenutredning i enlighet med kommunens 
dagvattenhandbok i dagvattenplanen.

Dagvatten är regn-, smält-, och dräneringsvatten som 
rinner från vägar, parkeringar, bostads- och industri-
områden.

Topografin inom FÖPområdet kan generellt beskrivas 
som skogstäckta kullar med omkringliggande låglänta 
områden med lerig mark där dagvatten ansamlas med 
måttlig infiltration. De låglänta områdena består av en 
blandning av åkermark och bebyggelse. Området som 
helhet utgörs i dagsläget av hög hårdgörningsgrad i cen-
trum och lägre hårdgörningsgrad i omkringliggande 
områden med stor andel villor.

Ytterby är beläget på den norra sidan av Nordre älv. 
Allt dagvatten inom FÖPen har Nordre älv som reci-
pient. Majoriteten av ytorna når älven via Ytterbybäck-
en till Kyrkebäcken och slutligen Nordre älv. Ett min-
dre område i söder når Nordre älv via Ormobäcken. 
Några områden i norra delen av FÖPområdet avvattnas 
mot norr ut ur området.

Områden i nordväst avvattnas till största del via öppna 
diken som leder in till centrumområdet där det når Yt-
terbybäcken och sedan Kyrkebäcken medan de centrala 
delarna och ytor utmed bäcken avvattnas till bäcken via 
det kommunala ledningssystemet, vilket är dimensio-
nerat för ett 10-årsregn. Ett större ledningsstråk finns 
vid Tornhaga/Björkås, söder om Tungevägen samt vid 
Lagvägen/Ytternvägen. I övrigt finns inga större hu-

vudledningsstråk för dagvatten inom området, utan av-
vattning sker ytledes via Ytterbybäcken, Kyrkebäcken 
och Ormobäcken.

Inom FÖPområdet finns även ett antal betydande be-
fintliga dagvattenanläggningar att beakta inför framtida 
utbyggnad av dagvattenhanteringen, såsom översväm-
ningsytor och dagvattendammar.

Nordre älv omfattas av Miljökvalitetsnorm (MKN) 
enligt vattendirektivet. Enligt VISS (Vatteninforma-
tionssystem Sverige) är Nordre älvs kemiska status klas-
sad som ”uppnår ej god”. Detta beror främst på för höga 
halter av kvicksilver samt polybromerade difenyletrar 
(PBDE). PBDE är en industrikemikalie som främst 
används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, 
plastprodukter, elektroniska produkter och byggnads-
material. Den sprids till miljön via läckage från varor 
och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från 
långväga lufttransporter.

Dess ekologiska status är klassad som måttlig. Detta be-
ror på att älvens vattennivåer regleras på ett sätt som 
påverkar den ekologiska statusen negativt. Vattenkvali-
teten visar på god status.

Ett antal markavvattningsföretag, även kallade diknings-
företag, torrläggningsföretag m.m. finns inom FÖPom-
rådet (se bilaga 2). Vid exploatering med hårdgörning 
av mark ändras flödesbilden. Om recipienten är ett vat-
tendrag kan det ha negativ påverkan i form av dikesero-
sion, förorening, grumling och hydraulisk överbelast-
ning. Sådan påverkan på vattendrag som omfattas av ett 
markavvattningsföretag kan påverka företagets status 
och drift negativt. Hårdgörning av mark medför gene-
rellt ökad avrinning till recipient. Genom olika åtgärder 
såsom infiltrations- och flödesutjämningsanläggningar 
kan påverkan på flödesbilden minimeras. Generellt gäl-
ler dock att även vid flödesutjämning leder hårdgörning 
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Riktlinjer dagvatten

• Exploateringsområden ska i ett tidigt skede 
fördelas enlighet  täthetsanalysens riktlinjer 
att 15% av exploateringsområdet ska vara 
allmänplats grönytor

• Kvartersmark ska till 15% bestå av grönytor 
för att i högre grad möjliggöra lokal fördröj-
ning av dagvatten samt att uppnå synergief-
fekt med attraktiva gårdsmiljöer

• Kommunen ska aktivt arbeta med att reduce-
ra andelen hårdgjorda ytor, d.v.s. anlägga så 
lite asfalt och stensättning som möjligt, så att 
mängden dagvatten som behöver omhänder-
tas minskas

• Som en del i områdets blå-gröna utveckling 
föreslås dagvattnet i så stor utsträckning som 
möjligt avledas i öppna diken, dammar eller 
våtmarker

• I samband med planläggning ska höjdsättning 
göras så att marköversvämningar inte skadar 
byggnader. Marken måste ges en tillräcklig-
lutning från byggnaden.

till att flödesbilden rör sig mot maxflöden som uppstår 
vid större sommarregn, vilket skiljer sig från jordbruk 
och naturmark som generellt har störst avrinning under 
vår och höst.

Föreslagna förändringar

Dagvattenutredning har övergripande pekat ut områ-
den för hantering av dagvatten, t.ex.  översvämnings-
ytor och våta dammar. Att i ett tidigt stadium ta fram 
dessa ytor kan leda till en både ekologiskt och ekono-
miskt hållbar hantering samt minska risken att framti-
da bebyggelse skadas vid kraftiga regn. Dessa områden 
ligger som natur- och rekreationsområden i markan-
vändningskartan. Enligt vattendirektivet gäller att en 
plan inte får medföra att en recipients status försämras 
eller att den försvårar att MKN uppnås, det så kallade 
icke-försämringskravet. Detta kan exempelvis avgöras 
utifrån ökade föroreningshalter i dagvattnet på grund 
av en exploatering, försvårande av framkomlighet i vat-
tendrag eller ökade flöden till vattendrag med negativ 
påverkan på dess status.

För förtätning av redan exploaterade områden (med 
få eller inga reningsåtgärder) kan relativt enkla medel 
innebära en förbättring av vattenkvaliteten. Detta kan 
exempelvis vara att anlägga skelettjordar (konstrue-
rad mark med hålrum), trädplanteringar eller andra 
grönytor dit dagvatten kan avledas för rening, innan 
avledning till befintligt ledningsnät.

Däremot för tidigare oexploaterade områden med na-
turmark, främst skogsmark, kan detta innebära att sto-
ra reningsåtgärder krävs efter exploatering, för att inte 
bidra till en försämring jämfört med befintlig situation.

Öring har noterats i Kyrkebäcken där två områden har 
klassats som reproduktionsområde. För att bibehålla 

och förbättra vandrings- och lekmöjligheter för öring 
är det viktigt att galler utformas på ett fördelaktigt sätt 
med öppningar som släpper igenom öringen. Sten och 
grus bör dessutom placeras i områden där vattendrag 
har låg hastighet, stenarna skapar lekområden för öring-
en.

Den föreslagna meandringen av Kyrkebäcken bedöms 
vara fördelaktig för fiskar då vattenkvaliteten förbätt-
ras samtidigt som lekmöjligheter kan ges i bäckfårans 
ytterkant ifall sten placeras ut och erosionsskyddande 
åtgärder utförs. Vidare kan lövträd planteras utmed 
bäcken för att ytterligare förbättra öringens lekområ-
den. Om galler och kulvertar utformas med hänsyn 
till fiskvandring bedöms dessutom möjligheter finnas 
för ytterligare vandring högre upp i  Ytterbybäcken vid 
öppnande av dagvattensystemet utmed Marstrandsvä-
gen. Skyfallskarteringen har gjorts efter dagens förhål-
lande vid framtida exploatering kan översvämningsbil-
den förändras. Nya skyfallskateringar kan komma att 
behöva tas fram.

Dagvattenutredningen anger övergripande riktlinjer för 
dagvattenhantering inom FÖPområdet. Vid kommande 
planläggning behöver detaljerade dagvattenutredningar 
tas fram.

Dagvattenplanen

Läs mer dagvattenplan kungalv.se 

Dagvattenplanen för Kungälvs kommun har delats in i 
tre delar; Dagvattenpolicy, Dagvattenhandbok och Åt-
gärdsförslag. Policyn ger konkreta ställningstaganden 
för hur kommunen ska hantera dagvattenfrågorna i 
olika sammanhang, medan handboken för ett utvecklat 
resonemang kring hur ställningstagandena ska eftersträ-
vas och uppnås. Åtgärdsförslagen syftar till att förbättra 

hanteringen av dagvattenfrågorna i Kungälvs kommun.
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Riktlinje fjärrvärme

Dialog kring anslutning till fjärrvärmenätet ska 
lyftas tidigt i projektarbete för kommande explo-
ateringar i Ytterby. Uppvärmning med fjärrvärme 
bör ske där det är rimligt ur teknisk och ekono-
misk synvinkel.

ÖVERGRIPANDE DAGVATTENHANTERING (BEBYGGELSE OMRÅDE Q OCH N HAR UTGÅTT) 

Några riktlinjer enligt dagvattenplanens Dag-
vattenpolicy:  
• Förorda öppna dagvattenlösningar

• Förorda dagvattenlösningar där växter inkluderas

• Avsätta tillräcklig plats för öppen dagvattenhante-
ring som i sin tur kan bidra till positiv gestaltning

• Använda trög, ytlig avledning samt lokal rening och 
fördröjning som en möjlighet till gestaltning

• Utveckla och bevara lokala förutsättningar för öp-
pen dagvattenhantering, såsom låglänta stråk, vat-
tendrag och grönytor, i arbetet med gestaltning av 
områden

• Utforma kostnadseffektiva dagvattenlösningar som 
fyller sin avsedda funktion och är effektiva ur ett 
drift- och underhållsperspektiv

• Förorda dagvattenlösningar som bidrar med eko-
systemtjänster och ger positiva effekter på biolo-
gisk mångfald

• Förorda dagvattenlösningar som bidrar till förstå-
elsen för vattnets kretslopp och erbjuder möjlighet 
till rekreation och lek

• Förorda dagvattenlösningar som bidrar med este-
tiska värden

• Öka kunnandet genom att prova och utvärdera nya   
kreativa dagvattenlösningar

Elförsörjning

Elnätet i Ytterby ägs och driftas av Kungälvs energi AB 
(KEAB).  

Genom Ytterby har både Vattenfall och KEAB stark-
strömsledningar. Vattenfalls ledningar försörjer Mar-
strandsområdet. 

Dessa starkströmsledningar korsar centrala delar av Yt-
terby som föreslås för exploatering i markanvändnings-
kartan. För att möjliggöra denna exploatering behöver 
ledningarna grävas ner, vilket innebär en kostnad. Dock 
har den centrala exploateringen en viktig roll för att nå 
målen med FÖP  Ytterby.
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Riktlinjer infrastruktur

• Vilka operatörer och ledningar som finns 
inom ett planområde ska tidigt undersökas, 
då det påverkar planområdets utformning 
samt planprocessens tidplan och kostnader

• Samordning ska ske av ledningsarbeten och 
utbyggnad av gator, Gång- och cykelbanor 
samt parkområden

Fjärrvärme

  Läs mer Energiplan kungalv.se

I Ytterby planeras en utbyggnad av fjärrvärme under 
2019 för att bygga ihop fjärrvärmenäten i Kungälv och 
Sparrås genom centrala Ytterby. Ansvariga för utbygg-
naden och nätet är Kungälv energi AB. Fjärrvärme an-
ses vara ett av det absolut bästa energi- och miljöeffekti-
va systemet som finns idag. Med miljöeffektiva menas, 
minsta möjliga påverkan på naturen. Förutom att det 
är ett resurssnålt och miljövänligt system är fjärrvärme 
billigare än både olja och elvärme. 

Utbyggnaden innebär att de områden som föreslås för 
exploatering i FÖPen kommer att kunna ansluta till 
fjärrvärme, vilket är i enlighet med kommunens Ener-
giplan som prioriterar fjärrvärme i första hand där det 
är rimligt att ansluta.

Elektronisk kommunikation

Tillgången till IT-infrastruktur har blivit en allt viktiga-
re förutsättning för att människor ska kunna delta och 
verka i samhället oavsett var de bor och om de bor i 
glesbygd eller ej. IT-infrastrukturen är därför en vik-
tig del i det regionala utvecklingsarbetet. Frågan är så 
viktig att den självklart bör hanteras av kommunerna 
på liknande sätt som tillgången till vägar, el och vatten, 
både i översiktsplaner och vid detaljplanläggningen.

De kommunala IT-infrastrukturprogrammen bör sam-
ordnas med planprocessen enligt plan- och bygglagen. 
Ett IT-infrastrukturprogram är ett strategi- och poli-
cydokument där IT-infrastruktur behandlas på sam-
ma övergripande och långsiktiga sätt som andra infra-
strukturfrågor i en översiktsplanering. Det är därför en 
lämplig utgångspunkt för ett tillägg till översiktsplanen 

beträffande IT-infrastrukturen i kommunen på samma 
sätt som t.ex. en trafikplan.

Kungälvs kommun har i nuläget ingen IT-infrastruktur-
plan men tanken är att en sådan ska tas fram av SOL-
TAK.

Utbyggnad av fibernätverk görs till stor del av Kungälvs 
energi AB.

Markreservat

På kvartersmark kan markreservat bestämmas för en 
viss allmännyttig anläggning. Markreservat innebär en 
inskränkning i användningen, t.ex. genom att man inte 
får bygga inom ett markreservat för en underjordisk 
ledning genom kvartersmark för bostadsbebyggelse. 
Markreservat kan bestämmas för (4 kap. 6 § nya PBL)

• trafik- och väganläggningar,

• energianläggningar

• anordningar för elektroniska kommunikationsnät  
och

• ledningar som behövs för allmänna ändamål

Att beakta vid planläggning och projekte-
ring

• Plats för transformatorstationer ska finnas vid 
varje kvarter.

• plats för bredbandsnoder ska finnas vid varje 
kvarter.

• plats för fjärrvärmerör, elkablar, fiberkanalisation 
ska finnas i samma stråk i gator och inte vid plane-
tringar.

• Plats för kabelskåp för el, belysning, fiber vi 
GC-banor.

• Plats för brunnar för fjärrvärme och fiber i 
GC-banor.

• Kungälvs Energi ska vara involverad vid val av 
ljuskällor, konstruktion och fabrikat av gatljus i 
Ytterby.

• Kungälvs Energi bör så tidigt som möjligt involve-
ras  vid planering och projektering.

Renhållning

Läs mer A2020 avfallsplan Kungalv.se

Nuläge     

Kungälvs kommun strävar efter att komma högre upp i 
EU’s avfallstrappa. Det innebär ett arbete med förebyg-
gande åtgärder för att avfall inte ska uppstå och för att 
stimulera till återanvändning. Det avfall som uppstår ska 
kommunen samla in och se till att det återvinns på ett 
miljömässigt riktigt sätt. Kommunen har en viktig roll 
när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att 
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i 
Göteborgsregionens avfallsplan, A2020 och kommande 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : FÖP Ytterby koncept 210219

 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR  YTTERBY - GRANSKNINGSHANDLING |104

Riktlinjer renhållning

• Avfallshanteringen behöver beaktas i ett tidigt 
skede vid planeringen av nya bostadsområden 
etc.. Även befintliga områden behöver inven-
teras utifrån målet att erbjuda en lättillgänglig 
och säker avfallshantering samt att hämtning 
kan ske i enlighet med avfallsföreskrifterna

• Vid ny- och ombyggnation gäller generellt 
att varje fastighet själva ska stå för miljöhus 
eller liknade där källsortering kan äga rum

• För nybyggnation av småhus bör det planeras 
för insamling av förpackningsmaterial nära 
den egna fastigheten

• Möjlighet till källsortering bör finnas i nära 
anslutning till bostäder och verksamheter. 
Lägenheter och verksamheter ska förses med 
möjlighet till sortering motsvarande de frak-
tioner som finns tillgängligt för insamling

A2030.

Målet är att åstadkomma en så hög utsorteringsgrad 
som möjligt, att avfallet kan hämtas på ett säkert sätt 
där både arbetsmiljö och säkerhet för tredje man upp-
nås samt att insamling etc. kan ske på ett ur energisyn-
punkt effektivt och uthålligt sätt. 

I Ytterby finns i dag en Återvinningscentral (ÅVC) 
vid Hollandsgatan vid infarten till Ytterby från Kungälv 
sett.Här kan privatpersoner och verksamheter lämna 
grovavfall och farligt avfall. Grovavfall och farligt avfall 
är sådant som kan skada miljön eller är för stort för att 
hantera som hushållssopor. Återvinningscentralen är 
kommunens minsta och den närmaste ÅVCn för invå-
narna i Ytterby och vissa boende i västra Kungälv, ca 7 
700 personer.

Återvinningsstation (ÅVS), På en återvinningssta-
tion (tidigare kallad Kretsloppsstation) kan förpack-
ningar och tidningar lämnas till återvinning. I Ytterby 
finns idag återvinningsstationer på följande platser.

• Torsbyvägen (vid City Gross)

• Kyrkebäcken (vid infart till Kyrkbäcksgatan)

• Återvinningscentralen, Hollandsgatan

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

I dagsläget pågår ett planarbete för att pröva möjlig-
heten att exploatera för bostäder och verksamheter på 
nuvarande plats för ÅVC i Ytterby vid Hollandsgatan. 

I samband med att det aktuella området bebyggs med 
bostäder och verksamheter så kommer ÅVC:n inte att 
kunna finnas kvar. Ny plats för en ÅVC i Ytterby har 
undersökts men anses vara för kostsam. En investering 
i en ny ÅVC i Ytterby kan dessutom vara svårt att mo-

tivera när behovet av grovavfallsavlämning till fullo kan 
tillgodoses genom tillgång till Munkegärde ÅVC. För 
de boende i Ytterby innebär det en extra restid på ca 8 
min till Munkegärde, vilket fortfarande kan anses som 
nära till ÅVC jämfört med andra närliggande kommu-
ner. Redan idag använder Kungälvsborna inte bara den 
ÅVC som ligger närmast utan många tycks även åka till 
Munkegärde. Detta gäller i hög utsträckning för boende 
i Marstrand och Ytterby. 

En kommuns ÅVC-verksamhet är alltid en avvägning 
mellan service, kvalitet och ekonomi. Kungälvs kom-
mun har lagt stor tonvikt på närhet till ÅVC på be-
kostnad av sorteringsresultat och ekonomi. För att få 
en bättre balans mellan service, sorteringsresultat och 
ekonomi där större krav ställs på att uppnå bättre sorte-
ringsresultat, krävs att ÅVC-verksamhet förändras. 

Krav på utformning och placering:

Avfallsutrymmen bör utformas så att det anpassas till 
omgivande miljö och stämmer överens med andra bygg-
nader vad gäller volym, form, färg etc. Avfallsutrymmet 
ska vara väl tilltaget för att kunna omfatta ovan angivna 
fraktioner, samt utformas utifrån enligt gällande avfalls-
föreskrifter och övriga anvisningar från kommunen. 

• I detaljplaner bör placering av nya återvinningssta-
tioner och liknade platser för insamling av avfall 
med producentansvar beaktas och främjas. I plan-
processen för nya bostadsområde ska plats reserve-
ras för återvinningsstationer och liknade platser om 
behov föreligger. 

• Återvinningsstationer och liknande plat-
ser bör finnas vid dagligvarubutiker samt vik-
tigare noder. I detaljplaner bör även plat-
ser för återbruk och återanvändningsföremål 
beaktas och främjas efter behov från kommunen.

• Avfallshanteringen ska planeras så att framkomlig-
het garanteras för både hämtningsfordon och hämt-
ningspersonal. Dessutom ska tillgängligheten för 
avfallslämnare fungera.
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DELOMRÅDE A,B OCH C                                                               

Geoteknik och Geologi

  Läs mer: PM geoteknik och bergteknik bilaga 12

Nuvarande förhållanden och förutsättningar

Inom planområdet finns i huvudsak områden bebyggda 
med en stor andel småhus, åker- och betesmark samt 
hårdgjorda ytor i anslutning till kommersiella fastighe-
ter. Området karakteriseras av höjdpartier i nordost-
lig till sydvästlig riktning. Mellan höjdpartierna finns 
tre utmärkande dalgångar. Dalgången längst i nordväst 
(delområde A) är relativt smal och utgörs främst av 
Sparråsvägen samt befintlig bebyggelse. I norr finns 
även åkermark. Genom dalgången rinner ett vattendrag 
längs med Sparråsvägen. Vattendragets storlek varierar 
inom delområdet och är delvis kulverterat, ett vägdi-
ke eller en bäck. Dalgången omges av berg i dagen och 
befintlig bebyggelse är till stor del förlagd på fastmark-
spartier.

Dalgången i den centrala delen av Ytterby (delom-
råde B) utgörs i huvudsak av åkermark som lutar 
svagt ner mot vattendraget Kyrkebäcken. Kyrkebäcken 
rinner i nordöstlig-sydvästlig riktning med sitt utlopp 
mot Nordre älv. Längst i väster och i anslutning till 
Nordre älv har Kyrkebäcken ett meandrande utseende. 
Inom dalgången ryms en stor del av Ytterbys centrum 
med tillhörande Station. Längst i söder sluttar dalgång-
en ner mot vattendraget Nordre älv.

Dalgången längst i sydost (delområde C) utgörs 
främst av åkermark med ställvis bebyggelse. Nordre 
älv rinner genom dalgången i nordöstlig-sydvästlig 
riktning.

Längst i sydväst återfinns Ormobäcken som rinner i 
västlig-sydostlig riktning. I söder och i anslutning till 
Nordre älv har vattendraget ett kraftigt meandrande 
utseende.

Längst i norr finns ett vattendrag längs Väg 168 Mar-
strandsvägen som rinner i nord-sydostlig riktning.

Topografin i området karaktäriseras av enstaka höjd-
områden. Dessa sammanfaller med förekomster av 
berg i dagen. Flackare lösmarksområden förekommer 
mellan höjdpartierna. Generellt ökar markytans nivå 
från Nordre älv i sydost, där markytans nivå är ca +0, 
mot norr där markytans nivå inom de två utpekade 
dalgångsavsnitten längst i nordväst (delområde A och 
B) varierar mellan ca +10 och +25. Inom höjdpartier-
na varierar markytans nivå mellan ca +25 och +60.

Geologi

FÖPområdet domineras av berg (urberg) och lera (gla-
cial finlera). Närmast älven och vid norra delen av Kyr-
kebäcken förekommer postglacial finlera och i de cen-
trala delarna finns även postglacial sand.

Inom det aktuella området varierar jorddjupet mellan 0 
till 50 m. Jorddjupet är störst i dalgångarna.

Avseende bergtekniska förhållanden domineras områ-
det av en tonalitisk gnejs. Därtill finns en rödgrå parag-
nejs i söder och en granitintrusion i öster.

Stabilitetbedömning

Dalgången i nordväst (delområde A)

Tidigare utförda stabilitetsanalyser visar att befintliga 
stabilitetsförhållanden till stor del är tillfredställande. 
Vid okulärbesiktningen observerades inga spår av pågå-
ende markrörelser. Vid exploatering som medför ökad 
belastning av markytan ska skredrisken utredas.

I samband med vidare utredningar ska geotekniska 
stabilitetsförhållanden utredas mer i detalj för utbygg-
da förhållanden och beroende på placering av t.ex. 
byggnader kan stabilitetsförbättrande åtgärder erford-
ras i anslutning till vattendrag längs Sparråsvägen och 
Väg 168 Marstrandsvägen.

Dalgången i centrala Ytterby (delområde B)

Tidigare utförda stabilitetsanalyser visar att stabili-
teten ej är tillfredsställande inom delområde B för 
befintliga förhållanden i anslutning till Kyrkebäcken 
och Ormobäcken samt deras utlopp mot Nordre älv. 
Vid okulärbesiktningen observerades flertalet spår av 
pågående markrörelser, läkta skredärr, erosion och 
vattenansamlingar.

I samband med vidare utredningar ska geotekniska 
stabilitetsförhållanden utredas mer i detalj för både be-
fintliga- och utbyggda förhållanden. Skred kan inträffa 
i området på grund av exploatering, men även som en 
följd av ett ökat vattenflöde i vattendragen och ökade 
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JORDARTSKARTA SGU   BERG REDOVISAS I RÖTT OCH LERA I DEN DOMINERANDE 
GULA.

porvattentryck i marken, vilket kan ske som en följd 
av t.ex. skyfall.

Området längs Nordre älv och Oromobäcken ut-
görs av naturreservat och i FÖPen föreslås ingen ny ex-
ploatering för dessa områden. Ormobäcken meandrar 
genom landskapet, vilket visar att erosion pågår. I Or-
mobäcken leker havsöring, vilket påverkar möjligheter-
na att lägga ut erosionsskydd. Vid ökade vattenflöden 
finns risk för ökad erosion, vilket kan leda till skred. 
Ett eventuellt skred kan få stor påverkan på befintliga 
anläggningar i området.

Längs Kyrkebäcken lutar markytan relativt svagt ner 
mot bäcken. Kyrkebäcken meandrar genom landskapet 
vilket visar att erosion pågår. Vid framtida exploatering 
bedöms stabilitetsförbättrande åtgärder samt erosions-
skydd erfordras. Vid en omgestaltning av Kyrkebäcken 
inom Ytterby östra centrum till ett mer slingrande lopp 
föreligger risk för ökad erosion. Även vid ökade vatten-
flöden finns risk för ökad erosion, vilket kan leda till 
skred. Ett eventuellt skred kan få stor påverkan på både 
befintliga anläggningar och föreslagen ny exploatering 
i området.

Av de i FÖPen föreslagna områden för exploatering är 
det främst inom Centrala Ytterby  där de geotekniska 
förhållandena till stor del kommer att påverka och styra 
möjligheterna till framtida exploatering. Vid ombygg-
nad av plankorsningen vid Bohusbanan till en planskild 
korsning med bro eller tunnel bedöms stabilitetsför-
bättrande åtgärder erfordras. Inom delområde B finns 
inga ytor där exploatering ur en geoteknisk synvinkel 
inte rekommenderas. Vid exploatering i nära anslutning 
till vattendragen bedöms stabilitetsförbättrande åtgär-
der erfordras.

 

Dalgången i sydost (delområde C)

Tidigare utförda stabilitetsanalyser visar att stabiliteten 
ej är tillfredsställande inom delområde C för befintliga 
förhållanden till största delen i anslutning till Nordre 
älv. Stabilitetsförhållandena bekräftas även av okulärbe-
siktningen där flertalet spår av pågående markrörelser, 
tidigare läkta skred, erosion ochvattenansamlingar ob-
serverats.

I samband med vidare utredningar ska de geotekniska 
stabilitetsförhållanden utredas mer i detalj för både be-
fintliga- och utbyggda förhållanden. Skred kan inträffa 
i området på grund av exploatering, men även som en 
följd av ett ökat vattenflöde i vattendragen och ökade 
porvattentryck i marken, vilket kan ske som en följd av 
t.ex. skyfall.

Området längs Nordre älv utgörs av naturreservat 
och i FÖPen föreslås ingen ny exploatering för det-
ta område. Vid ökade vattenflöden finns risk för ökad 
erosion, vilket kan leda till skred. Ett eventuellt skred 
vid Nordre älv kan få stor påverkan på befintliga an-
läggningar i området, men bedöms inte påverka Ytterby 
tätort.

Bergteknik

I de områden som pekades ut i skrivbordsstudien som 
problematiska med avseende på ras och blockutfall har 
fältbesök utförts. Inom de föreslagna exploaterings-
områdena bedöms inte föreligga någon förhöjd risk för 
blockutfall och ras.

Dock förekommer inom de områden som föreslås 
för exploatering, lokalt slänter med en geometri och 
sprickmönster som kan bidra till att block faller ut, sär-
skilt i samband med markvibrationer eller ändringar i 
släntgeometrier. Detta gäller även exploatering gene-
rellt i områden med berg i dagen alternativt begränsat 

jordtäcke där t.ex. eventuella sprängningsarbeten kan 
innebära förändrade förutsättningar. Nya utvärderingar 
ska då utföras av bergsakkunnig.

Sättningsbedömning

Leran inom FÖPområdet är huvudsakligen normal- till 
svagt överkonsoliderad enligt tidigare utförda under-
sökningar. Detta innebär att det förekommer risk för 
sättningar vid byggnation och uppfyllnader som uppförs 
inom områden där jordlagerföljden utgörs av lera. Ris-
ken för differenssättningar vid varierande jorddjup ska 
beaktas vid projektering av byggnader och anläggningar.

Sättningsproblematiken bör hanteras i vidare skeden 
men bedöms inte påverka möjligheterna till framtida 
exploatering. Pålgrundläggning bedöms erfordras inom 
områden med lera.
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Skredriskbedömning

Inom FÖP-området, där markytan ej är plan och 
jordlagerföljden utgörs av lera, föreligger skredrisk. 
Störst skredrisk bedöms finnas i anslutning till 
befintliga vattendrag. Kvicklera förekommer 
inom området och kan vid ett eventuellt skred 
leda till stor omgivningspåverkan. De geoteknis-
ka förhållandena så som jordlagerföljd, förekommande 
kvicklera, spår av tidigare jordskred och närbelägna 
färska skred gör att geotekniska fält-, labora-
torie- och utredningsarbeten ska föregå all 
framtida exploatering och detaljplaneläggan-
de av området.  

Stabilitetsförbättrande åtgärder i vattendrag 
ska hanteras tillståndsmässigt samt projekteras 
och utföras så att naturvärden inte går förlo-
rade.Om Kyrkebäcken ska ges en mer meandrande 
karaktär ska den då bildade erosionssituationen beaktas 
och utredas geotekniskt.Vid höjning av befintliga 
markytor i samband med klimat- och översvämnings-
säkrande åtgärder ska områdets nya lastsituation och 
geometri utredas för att säkerställa erforderlig stabi-
litet. Dagvattendammar och andra anläggningar som 
potentiellt utförs under grundvattenytan ska föregås av 
hydrogeologiska utredningar.

Klimatförändring

Framtida klimatförändringar medför ökad sannolikhet 
för översvämningar i anslutning till större och mindre 
vattendrag. Konsekvenser av översvämningar och större 
vattenflöden omfattar bland annat ökad erosion vilken i 
sin tur påverkar stabilitetsförhållandena inom lösmarks-
områden. Kraftigare och/eller mer ihållande regn (och 
snö) och tidvis effektiv grundvattenbildning kan bidra 

till sämre stabilitet genom förhöjda portryck.

Hantering av framtida översvämningar kan också med-
föra behov av höjning av befintlig markyta. Detta inne-
bär en tillkommande belastning som i tur kan erfordra 
stabilitetsförbättrande åtgärder.

Torka orsakar förutom problem för vattenförsörjning-
en en minskad mothållande kraft i vattendrag. Vatten i 
älv- och bäckfåror bidrar med en mothållande last som i 
princip motsvarar en tryckbank (geoteknisk stabilitets-
förbättrande åtgärd).

Föreslagna förändringar i FÖPen

Inom FÖPen finns det  inga ytor där exploatering ur 
en geoteknisk synvinkel inte rekommenderas, dock 
kommer troligtvis exploatering i nära anslutning till 
vattendragen medföra stabilitetsförbättrande åtgärder. 
I FÖPområdet föreslås inte exploatering på låglänt 
terräng eller nära vattenstråk då en övergripande syn 

på dagvattenhantering och behov av grönstruktur har 
varit viktiga utgångspunkter i förslaget.

Skredriskkartering Göta älv och Nordre älv

Statens Geotekniska Institut (SGI) har gjort en 
skredrisk- kartering för Göta älvdalen där Nordre 

älv innefattas. Skredrisken – definieras som en kom-
bination av sanno- likhet för skred och konsekvenser 
av skred. Skredris- ken klassas sedan i tre nivåer: låg, 
medelhög samt hög skredrisk.

Det område vid Nordre älv som berör FÖP Ytterby 
har skredrisknivåer som varierar mellan låga och 

medelhöga men är till allra största delen betecknad 
som område med låg risk.

Område  med  låg  skredrisk  betyder  att  för  befintli-
ga byggnader och anläggningar krävs ingen särskild ut-
redning, för nyexploatering krävs stabilitetsutredning.

                                                                                                                        
SKREDRISKKARTA GÖTA ÄLVDALS UTREDNINGEN GULT = LÅG RISK ORANGE 
=MEDEL RUTSKRAFFERING = FAST MARK

SANNOLIKHETSKARTERING GÖTA ÄLVDALSUTREDNINGEN GRÖNT S1 ,BLÅ S2 ,GUL 
S3 RUTSKRAFFERING BETECKNAR BERG/FASTMARK . SKALA SANNNOLIKHETS KAR-
TERINGEN GÅR FRÅN S1 FÖRSUMBAR TILL S5 PÅTAGLIG.
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ÖVERSIKTLIG BULLERKARTLÄGGNING, TRAFIKVERKET.

Miljö- och riskfaktorer 

Trafi kbuller

I förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bo-
stadsbyggnader finns bestämmelser om riktvärden för 
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser.

Den huvudsakliga utsläppskällan för buller och luftför-
oreningar inom FÖPområdet är främst vägtrafiken på 
Marstrandsvägen och Torsbyvägen men också Bohusba-
nan bidrar till bulleremissioner.

Maximala ljudnivåer beräknas överskrida 70 dBa yt-
terligare längre in i orten längs Bohusbanan. Förutsätt-
ningar för bebyggelseutveckling i de bullerutsatta om-
rådena är starkt beroende av bebyggelsens utformning.

Vid framtagande av FÖPen har ingen övergripande Tra-
fikbullerutredning gjorts. Som underlag har använts tra-
fikbullerutredningar som utförts i samband med tidiga-
re planarbeten i Ytterby samt Trafikverkets underlag för 
väg 168 utifrån 2011-års trafikmängder. Kommunen 
inväntar Trafikverkets uppdaterade bullerkartläggning. 

Eftersom trafikbullerförordningen (2015:216) har jus-
terats ett par gånger sedan introduktionen 2015 har 
acceptabla nivåer för trafikbuller intill bostadsfasader 
kommit att skilja sig från råden kring acceptabla buller-
nivåer ur ett folkhälsoperspektiv. Det är idag skillnad 
på lagstadgad nivå för trafikbullret vid bostadsbyggan-
de och vid vilken nivå negativa hälsoeffekter kan kon-
stateras. Detta innebär att de ursprungliga riktvärdena 
för trafikbuller som stadgas i Infrastrukturinriktningen 
för framtida transporter (prop 1996/97:53), utgör den 
långsiktiga målsättningen i planeringen för nya bostäder 
inom FÖPområdet. Riktvärdena skall vara vägledande 
för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och 

särskilda omständigheter i det enskilda fallet.

Föreslagna förändringar i FÖPen 

Enligt FÖPens markanvändningskarta föreslås ny bo-
stadsbebyggelse längs med väg 168 och längs med Bo-
husbanan både genom förtätning i den centrala urbana 
zonen runt stationen men även nya bostadskvarter. Som 
en del i det attraktiva stationssamhället är FÖPens am-

bition avseende trafikbuller att ny bebyggelse ska uppnå 
en så bra ljudmiljö som möjligt d.v.s. undvika förekomst 
av olägenhet som medför risk för människors hälsa. Ge-
nom att i ett tidigt skede utreda bullersituationen ur 
ett helhetsperspektiv så blir det en viktig parameter 
vid utformning av ett bostadsområde. Att tidigt beak-
ta bullret ger förutsättningar för att skapa välgestaltade 
och attraktiva boendemiljöer på ett okomplicerat och 
yteffektivt sätt.
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Riktlinjer trafi kbuller

Bullersituationen ska utredas tidigt i planarbetet 
utifrån det skede som planeringen befinner sig i,så 
att trafikbullerutredningen blir ett viktigt under-
lag vid utformning av ett bostadsområde eller en 
skola

Riktlinjer vibrationer

Vid planläggning intill Bohusbanan behöver riska-
nalys för markvibrationer göras samt geotekniska 
utredningar för val av grundläggning

Riktlinjer förorenad mark

I samband med planläggning ska markundersök-
ningar utföras, inom utpekat område längs med 
Bohusbana samt övriga platser enligt Länsstyrel-
sens karta

Riktlinjer utredningar risker

I samband med beräkningar för risker, buller och 
vibrationer bör kommunen ta höjd för förekom-
sten av genomgående trafik på södra Bohusbanan 

LÄNSSTYRELSENS SAMMANSTÄLLDA UPPGIFTER OM FÖRORENAD MARK.

OMRÅDE I CENTRALA YTTERBY ATT ÄGNA SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET VID EXPLOA-
TERING AVS FÖRORENAD MARK.

Vibrationer

Vibrationer från trafik på järnväg och väg kan ge upp-
hov till störningar och obehag för de som bor eller up-
pehåller sig nära spåret eller vägen.

Vibrationerna blir störst när tunga godståg passerar i 
hög hastighet över finkorniga jordarter som t.ex. lera. 
Normalt orsakar vibrationer inte skador på byggnader, 
men människor kan uppleva obehag och få störd sömn- 
samt eventuellt andra hälsoproblem på lång sikt. 

Mätning av vibrationer görs enligt svensk standard SS 
460 48 61: ”Mätning och riktvärden för bedömning av 
komfort i byggnader”. Svensk standard anger att myck-
et få människor upplever vibrationer under skiktet 
”måttlig störning” som störande. Måttlig störning inne-
bär vägd hastighet 0,4-1,0 mm/s RMS. Ett högre värde 
än 1,0 bedöms som ”sannolik störning”. För att undvika 
störning för boende i riskområden är val av grundlägg-
ning och husstomme avgörande.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

FÖPen pekar ut förtätning i den urbana centrala zonen 
runt stationen och Bohusbanan som en avgörande del 
att möjliggöra ett hållbart attraktivt stationssamhäl-
le. Det innebär att frågan om eventuella vibrationer 
behöver hanteras. Detta innebär att riskanalyser för 
markvibrationer kan behöva göras vid kommande 
planläggning, för att säkerställa vilken typ av grund-
läggning eller val av byggnadsstommar som krävs. 
Tunga byggnadsstommar (betong) är mindre benägna 
att vibrera än lätta (trä). Pålning, gärna till fast berg 
förbättrar situationen.

Åtgärder kan även krävas av själva järnvägen. Spårets 
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INOM MARKERAT OMRÅDE FÖRMODAS LUFTKVALITETEN PÅVERKAS STARKT AV 
VÄGTRAFIKEN.

BLÅA OMRÅDEN ÄR OMRÅDEN MED FÖRHÖJD URANHALT I FÖREKOMMANDE BERG, 
DÄR DET ÄR MÖJLIG RADONRISK OCH DET FINNS ETT UTÖKAT UNDERSÖKNINGS-
BEHOV

standard och grundläggning spelar roll för vibrationer-
na. En jämn bana minskar risken för vibrationer. Vibra-
tionsdämpande åtgärder kan utföras genom olika typer 
av vibrationsisolering av spåren.

Förorenad mark

Inom FÖPområdet har det funnits verksamheter som 
kan ha gett upphov till potentiella föroreningar. Bland 
de kända områdena med föroreningar kan särskilt lyftas 
fram stråket längs med Bohusbanan. Här har genom-
förts vissa saneringsåtgärder i samband med att pend-
elparkeringen iordningställdes. Ytterligare föroreningar 
i anslutning till spårområdet kan antas finnas. Kommu-
nens handlingsplan för hantering av förorenade områ-
den uppdateras under 2019.

Det kan nämnas att ABC-fabriken var lokaliserad till 
vad som idag är City Gross affärsområde.

Miljökvalitetsnormer

En miljökvalitetsnorm ska omfatta ett visst geogra-
fiskt område, vilket kan vara exempelvis hela landet, 
en kommun, ett mindre geografiskt område eller ett 
särskilt objekt. Miljökvalitetsnormerna för luft gäller 
generellt för luften utomhus i hela landet med vissa un-
dantag bland annat för områden där människor normalt 
inte vistas.

Nordre älvs kemiska status är klassad som ”uppnår ej 
god” på grund av kvicksilver samt PBDE och dess eko-
logiska status klassad som ”måttlig” på grund av regle-
ring av flöden i älven som påverkar växt- och djurliv.

Enligt vattendirektivet gäller att en plan inte får med-
föra att en recipients status försämras eller att den 

försvårar att MKN uppnås, det så kallade icke-försäm-
ringskravet (Vattenmyndigheterna, 2018). Detta kan 
exempelvis avgöras utifrån ökade föroreningshalter i 
dagvattnet på grund av en exploatering, försvårande av 
framkomlighet i vattendrag eller ökade flöden till vat-
tendrag med negativ påverkan på dess status.

För förtätning av redan exploaterade områden (med 
få eller inga reningsåtgärder) kan relativt enkla medel 
innebära en förbättring av vattenkvaliteten. Detta kan 
exempelvis vara att anlägga skelettjordar, trädplante-
ringar eller andra grönytor dit dagvatten kan avledas för 
rening innan avledning till befintligt ledningsnät.

I FÖPområdet anges den gröna strukturen på mark- och 
vattenanvändningskartan samt mer i detalj i Grönstruk-
turplanen. Att öka andelen grönytor i befintligt explo-
aterade områden samt att lyfta fram grönytor samt för-
dröjning tidigt i kommande planering och exploatering 
är en viktig del i att nå FÖPens mål.

Inom FÖPområdet föreslås endast ett nytt mindre verk-
samhetsområde för industri alternativt handel i norr 
mot Rollsbo.

Luftkvaliteten inom FÖPområdet är lika skiftande som 
ortskaraktären i sig. I centrala Ytterby har vägtrafiken 
från väg 168 och Torsbyvägen en direkt påverkan på 
luften i närområdet medan ytterområdena sannolikt 
påverkas mer av alla de utsläppskällor som gemensamt 
bidrar till rådande bakgrundshalter. Det finns dessvär-
re knapphändigt med luftanalyser för att säkert kunna 
lokalisera och kvantifiera problemen i centrala Ytterby. 
Det som kan förväntas försämra luftkvaliteten ytterli-
gare inom området i samband med förtätning är ökande 
trafik på befintliga vägar men också ett mer slutet ga-
turum som påverkar luftväxlingen. Lokalt förbättran-
de aspekter rör minskande fordonstrafik på befintliga 
vägar genom utbyggnad av nya vägar och det faktum att 
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Riktlinjer strålning

• I samband med geoteknisk utredning bör 
radon utredas

• För att möjliggöra exploatering centralt väs-
ter om Bohusbanan behöver kraftledningar 
delvis markförläggas

Riktlinjer farligt gods

Vid kommande planläggning inom det aktuella 
avståndet från Bohusbanan ska en riskbedömning 
göras. Eventuellt kan en övergripande riskbedöm-
ning göras för Bohusbanan

Riktlinjer miljökvalitetsnormer vatten

I samband med framtagande av VAD-utredningar 
kopplat till planläggning ska MKN för vatten ut-
redas

Riktlinjer  miljökvalitetsnormer luft

 Vid planläggning av bostäder, skolor eller för-
skolor vid Marstrandsväden eller norra Torsbyvä-
gen ska luftkvaliteten utredas samt placering av 
byggnader studeras                                              

fordonstrafiken på sikt kan förväntas ge mindre utsläpp 
med övergång till nya drivmedel.

Luftkvalitet och trafi kbuller 

För såväl luftkvalitet som buller finns indicier som talar 
för påståendet att luft- och ljudmiljö i  Ytterby och intill 
väg 168 i synnerhet, är dålig i förhållande till miljökvali-
tetsnormer och trafikbullerförordningen. Det uppfattas 
också en viss oro för både buller och luftföroreningar 
från de boende i centrala Ytterby. Något uppdaterat un-
derlag finns i dagsläget inte avseende luftkvaliteteten i 
Ytterby då inga djupare analyser gjorts inom FÖPområ-
det. Luftövervakningen i kommunen ombesörjs av luft-
vårdsförbundet i Göteborgsregionen som regelbundet 
utför övergripande utredningar. Centrala Ytterby behö-
ver uppmärksammas i kommande utredningar av kvä-
vedioxid och partiklar. I samband med planläggning av 
bostäder, förskolor eller skolor längs med Marstrands-
vägen eller norra delen av Torsbyvägen ska det aktuella 
projektet beakta hur det påverkar luftkvaliteten genom 
relevanta undersökningar. 

Radon
  Läs mer: PM geoteknik och bergteknik bilaga 12

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i 
byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radon i mar-
ken för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska 
kunna överskridas i en byggnad, om konstruktionen är 
otät mot marken. Detta gäller även i så kallade lågrisk-
områden. För att bedöma hur stor radoninträngning i en 
byggnad kan bli krävs därför utredning med mätningar 
på aktuell plats. Byggherren har alltid möjlighet att utgå 
från att projektera en radonsäker husgrund för att på så 

vis undvika eventuella krav på radonriskutredning.

Den enda kända hälsoeffekten kopplat till radon är 
lungcancer och risken ökar dramatiskt i kombination 
med rökning. Risknivån avgörs av omfattningen av den 
samlade stråldosen. Det är alltså radonhalten i den in-
omhusmiljö som människor använder mest som har 
störst betydelse för hälsan.

För att begränsa hälsoriskerna med radon är det viktigt 
att känna till markförhållandena och markens innehåll 
av radongas liksom egenskaperna hos det täktmaterial 
som används till byggnader eller som fyllnadsmassor. 
Kungälvs kommun har idag ingen detaljerad radonrisk-
karta och det finns endast knapphändig information om 
FÖP-området. Områdena Komarken och Ulvesund har 
efter undersökningar identifierats som så kallade låg-
riskområden.

Kungälvs kommuns sydöstra delar och längst upp i norr 
är områden med risk för höga radonhalter baserat på 
berggrundens innehåll av uran. Länsstyrelsens under-
sökning beträffande radon i grundvattnet visar inte på 
något område med risk i Kungälvs kommun. Området 
i sydöstra delen av kommunen där risk för radon finns 
har till största delen allmän vattenförsörjning, vilket 
minskar problemet. Det är dock svårt att dra slutsatser 
beträffande risker för radon i grundvatten utan att utfö-
ra platsspecifika prover och detta saknas för flera områ-
den i Kungälvs kommun. Radon i brunnar kan minskas 
genom kraftig luftning i radonavskiljare eller med andra 
metoder. För att undvika höjningar av radonhalten in-
omhus måste avgående gas ledas bort från bostaden.

Annan strålning

Transformatorstationer och kraftledningar avger elek-
tromagnetisk strålning som man behöver ta hänsyn till 
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Riktlinjer jordbruksmark

Vid planläggning intill jordbruksmark ska en väl 
tilltagen buffertzon finnas mellan bostadsbebyg-
gelse och jordbruksmark

i bostadsplaneringen. FÖPområdet genomkorsas av ett 
antal kraftlinjer varav ett par av dem är så pass stora att 
skyddsavstånd till bostäder blir nödvändigt. Det finns 
också åtgärder att vidta som t.ex. markförläggning el-
ler eventuellt flyttning av faser inom kraftlinjen. Även 
Bohusbanans kraftledning behöver beaktas, strålningen 
från denna är inte möjlig att åtgärda lika enkelt som 
andra linjer. Riktvärdet för elektromagnetisk strålning 
som Kungälvs energi och miljöenheten förhåller sig till 
är 0,2 µT. Forskningen kring risker med elektromag-
netisk strålning vilar inte till fullo på fast grund men 
riktvärdet säkerställer en hälsosam miljö.

Antenner för mobiltelefoni kräver idag inga skydds-
avstånd men en hälsoskyddsbedömning i det enskilda 
fallet är ändå ofta önskvärd. Det förekommer fall med 
klagomål på mobiltelemaster som med sin blotta närhet 
till människors bostäder skapar oro. Eftersom inga kän-
da hälsorisker kan relateras till antennerna är det svårt 
att i efterhand motivera en flytt av dessa till alternativa 
platser.

Farligt gods

Södra Bohusbanan och E6 är transportleder för farligt 
gods inom Kungälvs kommun. Detta ställer särskilda 
krav på avstånd och utformning av ny bebyggelse längs 
med dessa stråk.

Inom FÖPområdet är det exploatering längs med Bo-
husbanan som är aktuell.  I enlighet med ÖP2010 ska 
Länsstyrelsens riskpolicy beaktas som anger att en risk-
bedömning ska göras vid exploatering inom 150 meter 
från farligt godsled. 

Vid väg 168 kan risk för farligt gods förekomma och 
behöver hanteras vid planläggning.

Då FÖPens strategi är att förtäta centralt vid Bohus-
banan inom den urbana zonen och att utnyttja marken 
effektivt blir frågan om hur nära Bohusbanan det går 
att exploatera viktig. Närmast Bohusbanan bör verk-
samheter med låg persontäthet placeras och handel 
och centrumverksamheter längre bort. Bostadsbe-
byggelsen kan t.ex. utformas som stängda kvarter. 
Närmast järnvägen kan parkeringshus placeras som 
skydd. Ett Säkerhetsområde för järnväg anges till 40 
meter för bostäder, skola och förskola. Inom 30 m från 
Bohusbanan bör annars all bebyggelse undviskas. Hur 
omfattande skyddsåtgärder som krävs beror på exploa-
teringsgraden och ska utredas i detaljplanearbetet.

Jordbruk

Ett antal jordbruk bedrivs i området som ju har både 
tätorts- och landsbygdskaraktär. Över lag kan dessa 
verksamheter uppfattas som störande fenomen och ge 
upphov till konflikter när tätorten växer och kryper 
närmare. Generella problem rör sig om dålig lukt från 
gödsel och djurhållning, allergiaspekter och buller 

med mera. De flesta jordbruksrelaterade verksamheter 
omfattas av någon form av skyddsavstånd till annan 
bebyggelse.

Hästhållning

Kongahälla ridsällskap har sin verksamhet inkluderande 
gård, hags- och ängsmark och ridstigar inom FÖPom-
rådet. En utgångspunkt i planläggning för FÖPen är att 
befintlig ridskola centralt i Ytterby kommer att flytta. 
Detta innebär att central kommunal mark kan exploate-
ras samt att konflikten mellan hästhållning och bostads-
bebyggelse elimineras.

Verksamhetsområden

Inom FÖPområdet föreslås nytt verksamhetområde 
endast i gränsen mot Rollsbo i nordost. Exploatering 
av bostäder intill befintlig eller nytt verksamhetsområ-
de kan försvåra framtida expandering av industrin samt 
att klagomål på buller och lukt med mera kan uppstå. 
Verksamheter som föreslås inom centrumbebyggelsen 
är av karaktären icke störande.

Klimatanpassning

Vid planläggning och bygglovsärenden ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

FARLIGT GODS ZON PÅ 150 M FRÅN BOHUSBANAN DÄR RISKBEDÖMNING SKA GÖRAS 
VID EXPLOATERING
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Riktlinjer klimatanpassning

I samband med planläggning av grönytor ska möj-
ligheten till hantering av skyfallsflöden beaktas i 
enlighet med dagvattenplanen

hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken 
för olyckor, översvämning, skred och erosion. PBL ger 
kommunen möjlighet att reglera skyddsåtgärder för att 
motverka dessa risker. 

I samband med framtagande av FÖPen har en Grönst-
rukturplan gjorts för FÖPområdet. 

I den har grönstruktur övergripande studerats samt hur 
dagvattenfrågan kan hanteras.Områden där dagvatten-
fördröjning behöver ske har pekats ut. Synergieffekter 
som kan uppnås vid anläggning av grönytor är att kunna 
hantera höga flöden på markytan i samband med sky-
fall. Bebyggelsen inom FÖPområdet har lokaliserats till 
mark som bedömts lämplig ur ett övergripande per-
spektiv avseende klimatanpassning.

Inom FÖPområdet finns ett flertal områden med risk 
för stående vatten vid skyfall, mestadels i området kring 
Ytterbybäcken men även nordväst om Östra porten. 
Några av dessa områden reserveras för dagvattenhan-
tering i form av exempelvis översvämningsytor samt en 
våt damm. Detta kan även ha positiv effekt på områden 
nedströms.

Samhällsviktig verksamhet inom de centrala delarna av 
Ytterby inkluderar flera skolor och två äldreboenden. 
Skyfallskarteringen (se bilaga 2) visar på viss vattenan-
samling vid dessa verksamheter men endast äldreboen-
det Attendo Stationsgatan och Ytterbyskolan uppvisar 
risk för större översvämning där det bedöms vara mar-
kant risk för svårigheter vid eventuell evakuering och 
där skador kan uppkomma på byggnaden.

Dessa verksamheter delvis bör skyddas mot skador som 
påverkar driften av verksamheterna. Vidare bedöms 
särskilt utsatta individer nyttja verksamheterna varför 
krisberedskap bör finnas i händelse av översvämning för 
att skydda dessa individer. 

Skyfallskarteringen har gjorts utefter dagens förutsätt-

ningar efter exploatering med nya höjdsättningar och 
mer andel hårdgjorda ytor ändras förutsättningarna. 
Detta innebär att nya skyfallskarteringar behöver göras.

Ett varmare klimat kan innebära nya sätt att använda 
stadsmiljön med nya krav på gröna lösningar, behov av 
skugga under varma perioder hantering av regn under 
andra. FÖPen pekar ut grönytor och parker i stadsmil-
jön i Grönstrukturplanen.  
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I  YTTERBY FINNS I NULÄGET 5  ST KOMMUNALA FÖRSKOLOR OCH 2 ST PRIVATA.

KOMMUNAL SERVICE

Grundskolor/förskolor
Befi ntliga förhållanden och förutsättningar

I Ytterby finns följande skolor idag (2019).

Ytterbyskolan (åk 7-9) har ca 500 elever med ett 
upptagningsområde som omfattar Ytterby, Kärna, Hålta 
och Marstrand. Skolan har ett stort renoveringsbehov.

Kastellegårdsskolan (åk  f-6) har ca 525 elever.

Sparråsskolan (åk f-6) har en kapacitet för 380 barn 
och ett allaktiviteshus med fullstor idrottshall samt ut-
rymme för 4 st förskoleklasser.

I Ytterby finns idag  ingen fristående skola.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen
Skolor

En fördubblingen av antalet invånare i FÖPområdet 
innebär på sikt krav på ombyggnad/nybyggnad av skol-
lokaler.

Fördubblingen av antalet invånare fram till 2050 be-
döms generera ett kapacitetsbehov motsvarande en ny 
skola i Ytterby. FÖPen föreslår ingen ny lokalisering 

för skola utan i enlighet med FÖPens inriktning förslås 
effektivare markanvändning och högre exploaterings-
grad, dock utan att sänka krav på omfattning av friytor.

I första hand kan förtätning/ombyggnad av Ytterbys-
kolan /Kastellegårdsskolan prövas genom påbyggnad 
från 2 till 4 våningar. Skolorna ska klara krav på att 
vara energieffektiva, moderna verksamheter, samtidigt 
ska tillräckliga friytor finnas.  För Kastellegårdsskolan 
föreslås  enligt kommunens lokalbehovsanlys (2018), 
ombyggnad 2024. Viktiga begränsningar för skolor är 
inte bara antalet lokaler utifrån undervisning utan även 
skolmatsal, idrottshall och textil/träslöjd.

Skolorna fyller även en viktig funktion avseende helg- 
och kvällsaktiviteter och samverkan med kulturskolan, 
idrott, och föreningsaktiviteter.

Den nybyggda Sparråsskolan inrymmer en förskola 
men dess lokaler kan på sikt bytas mot skola, när ny 
förskola byggs. På sikt kan skolor komma att utformas 
på nya sätt enligt framtida behov och krav.

Förskolor

Kommande exploatering inom FÖPområdet innebär 
att nya förskolor behöver byggas kopplat till nya stör-
re bostadsområden. Förskolor kan med fördel placeras 
nära skolor för visst samutnyttjande av bl.a. lokaler. 
Förskolor ska placeras så att de underlättar det dagliga 
livet för föräldrar med hämtning och lämning kopplat 
till stationssamhället, där gång och cykel samt kollek-
tivtrafik är de huvudsakliga transportsätten. Försko-
lorna ska vara yteffektiva för moderna verksamheter 
med höga krav på energieffektivitet, men även med bra 
friytor för barnen.

Ytterby behöver bli långsiktigt självförsörjande avseen-
de förskolor för att minska belastning på huvudorten.

Bibliotek

Förutom Mimers hus i centrala Kungälv, finns det fyra 
filialbibliotek i Kungälvs kommun. Dessa finns i Di-
seröd, Kärna, Marstrand och Ytterby som även är skol-
bibliotek för orten.

Kungälvs kommun arbetar med att utveckla biblioteken 
till att bli så kallade meröppna bibliotek. Detta innebär 
att användare som ansluter sig till tjänsten får tillgång 
till biblioteket under tider då det inte normalt är be-
mannat. 

För att nå målen i FÖP Ytterby är biblioteket en viktig 
del i ett attraktivt stationssamhälle. Biblioteket är en 
viktig målpunkt och mötesplats som bör placeras vid 
ett torg eller en park.

Kultur

Inom kulturverksamheten samordnas kulturskola och 
allmän kulturverksamhet.

Kulturskolans uppdrag är att erbjuda barn och ungdo-
mar undervisning i instrument, ensemble, sång, dans, 
teater och kör. Kulturskolan har även ett uppdrag att 
synas och höras i kommunens alla delar. Verksamhet-
ens utvecklingsarbete fokuserar på samarbete med an-
dra kulturverksamheter, skola och föreningsliv samt en 
utveckling av kursutbudet. Målsättningen är att nå ut 
till alla barn i kommunen och att kunna möta alla barn 
utifrån deras behov och förutsättningar.

Allmänkultur är programverksamhet som konserter, 
bio, föreläsningar, teaterföreställningar, konstutställ-
ningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kultur-
arvsfrågor. Verksamheten har ett särskilt fokus på barn 
och unga samt arbetar nära bibliotek och kulturskola. 
Flera projekt inom kommunen, och i samarbete med 
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Riktlinjer kommunal service

• Skolor och förskolor ska placeras samt utformas 
så att barn och ungdomar  ska ha tillgång till tryg-
ga och hälsosamma skolmiljöer. Förskolor och 
skolor ska kunna nås via trygga gång- och cykel-
vägar

• Vid planering av bostadsområden ska behov och 
möjlighet att bygga förskola studeras 

• Förskolor ska placeras så att de underlättar det 
dagliga livet för föräldrar, med hämtning och 
lämning kopplat till stationssamhället där gång 
och cykel samt kollektivtrafik är de huvudsakliga 
transportsätten 

• Förskolorna ska vara yteffektiva för moderna 
verksamheter med höga krav på energieffektivi-

tet, men även med bra friytor för barnen

• I nya bostadsområden ska  det finnas bostäder för 
alla. Med detta menas hyresrätter och bostads-
rätter men också  behovet av bostäder för unga, 
bostäder med bra tillgänglighet för äldre samt 
bostäder enligt LSS

• Leveransår behöver koordineras väl med aktuella 
behovsår för att undvika brist eller överskott av 
skolplatser vilka båda medför onödiga ytterligare 
kostnader. Detaljplan behöver upprättas i god tid 
innan för att möjliggöra byggstart i rätt tid

Riktlinjer idrott och kultur

• I samband med byggnation och utbyggnad av 
skolor ska  möjligheten  att använda lokalerna till 
föreningsverksamhet prövas, så att de ska kunna 
användas av allmänheten, kvällar och helger

• Möjligheten att placera kulturverksamheter 
centrala bottenvåningar ska studeras ,exempelvis 
bibliotek

• Idrottshallar ska dimensioneras efter både sko-
lors och föreningslivets behov 

• Gym bör placeras nära kollektivtrafik då de 
används en stor del av dygnet och bör vara  till-
gängliga för människor med varierande förut-
sättningar
 

externa parter, samordnas och projektleds genom all-
mänkulturen.

Föreslagna förändringar enligt  FÖPen

Kulturen är en del viktig del av ett attraktivt boende 
samt att uppnå målen om social hållbarhet. FÖPen ger 
genom utveckling av de allmänna platserna samt genom 
att styra mot en blandning av bostäder och verksamhe-
ter/lokaler förutsättningar för att kulturen ska kunna 
utvecklas.

Bostäder för alla
Äldreomsorgen

I Ytterby ligger Ytterbyhemmet med äldreomsorg. I 
Kungälvs finns ett behov av fler vård- och omsorgslä-
genheter. För Ytterbyhemmet sker en utbyggnad med 
12 lägenheter. Detta ligger i inom 500m från stationen 
och det finns möjlighet till fler våningar i detta läge. 

Ordinärt boende,bostäder med god tillgänglig-
het och Trygghetsbostäder

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte omfattas 
av särlagstiftning. Många äldre bor i ett bostadsbestånd 

där den fysiska miljön är mindre bra för kvarboende vid 
beroende av stöd eller vård och omsorgsinsatser. Till-
gängligheten i äldre bostadsområden är generellt sett 
sämre än i nybyggda områden. Förutsättningarna för 
hemtjänst och sjukvård i hemmet kan vara komplicera-
de men även obefintliga. Bostadsanpassningar är i vissa 
fall nödvändiga.

Närhet till affärer, kommunal service, vårdcentral och 
kulturutbud är betydelsefull. Träffpunkter och dagverk-
samheter är viktiga komplement till anhörigstöd och 
hemtjänst för att kunna möjliggöra och förlänga kvar-
boendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade 
för äldres behov.
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Det är av vikt att nya lägenheter med god tillgänglighet, 
nära servicecentra och kollektivtrafik, byggs kontinu-
erligt i alla Kungälvs serviceorter/kommundelar. Det 
möjliggör kvarboende för de äldre i sin kommundel och 
kan ge en generationsväxling då de äldre säljer sina hus 
för att köpa/hyra en lägenhet.

Ungdomslägenheter

Det finns ett stort behov av små bostäder för ungdomar, 
bostäderna kan ligga i vanliga bostadshus. 

Kommunen disponerar 9 st. ungdomslägenheter totalt 
i kommunen, det är mindre lägenheter om 1 r o k, vissa 
med dusch i källaren. De ungdomar som bor i dessa 
lägenheter får stöd från utförarenheten efter beslut.

LSSboende  - Lagen om stödoch service till 
vissa funktionshindrade

Här finns enheter som utför beviljade insatser bostäder 
med särskild service, personlig assistans, ledsagning, 
korttidsvistelse och korttidstillsyn.

Beskrivning av olika boendeformer

Det finns tre former av boende med särskild service för 
personer med intellektuella eller psykiska funktions-
nedsättningar.

• Gruppbostad

• Servicebostad

• Särskild anpassad bostad enl. LSS.

Behovet av gruppbostäder enl. LSS för intellektuellt 
funktionsnedsatta har under flera år varit större än till-
gången. Kommunen har ett fortlöpande behov att få 
fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. 
Kön till sådana bostäder är idag relativt lång i förhållan-

de till de planerade leveranserna av nya bostäder.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

FÖPen pekar inte ut särskilda platser för bostäder för 
alla och det som ryms inom det begreppet, utan dessa 
förväntas planeras för inom de områden som FÖPen 
pekar ut för bostäder.

Föreningsliv

Fritid Kungälvs primära uppdrag är att på olika sätt 
och inom olika områden främst svara för och stödja fri-
tidsverksamhet i olika former för barn och ungdomar 
7-20 år.

Föreningslivet i kommunen står, med sitt breda och 
varierade utbud av aktiviteter, för den största insatsen 
när det gäller all fritidsverksamhet för barn och unga i 
kommunen. Fritid Kungälvs viktigaste och huvudsakli-
ga uppgift blir därför att på olika sätt och i olika sam-
manhang underlätta och stödja kommunens förenings-
liv. Stödet från Kungälvs Kommun visar sig bland annat 
genom olika typer av bidrag men även genom att kom-
munen upplåter olika fritidsanläggningar för sport-, 
rekreations- och mötesverksamhet till subventionerade 
priser. Här kan bland annat nämnas konstgräs och natur-
gräsplaner för fotboll, idrottshallar för inomhusidrotter 
som ex. handboll, innebandy, gymnastik, vollyboll och 
Friidrott. För is-idrotter, finns anläggningar för Ishock-
ey, konståkning och bandy.

Föreslagna förändringar enligt FÖPen

FÖPen pekar ut Ytterns idrottsplats i mark- och vat-

tenanvändningskartan. Dessutom lyfts områden som 
möjliggör uthusaktiviteter fram i Grönstrukturplanen. 

TUM - Trygga ungdomsmiljöer

TUM- arbetet tar sin utgångspunkt från att varje männ-
iska kan och vill ta makten över sitt eget liv. Att vara 
i kontroll av sitt liv innebär för TUM att de barn och 
ungdomar som de arbetar med använder sin fritid till 
att växa, utvecklas och förverkliga sina innersta bilder 
av vilka de vill vara. TUM:s verksamhet syftar såldes till 
att bryta psykosocial ohälsa och utanförskap hos ungdo-
mar. Detta ska göras genom att öka det sociala kapitalet 
hos dem. 

Fritidsgårdarna har sin verksamhet i de flesta fall i skol-
lokaler i de olika kommundelarna. De bedriver ung-
domsverksamhet för i första hand barn och unga. Inom 
FÖPområdet finns Ytterby fritidsgård vid Ytterbysko-
lan.
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I detta kapitel redovisas sammanfattningar av de analy-
ser som utförts för att beskriva vilka konsekvenser ett 
genomförande enligt FÖPen kan komma att innebära. 

En ekonomisk konsekvensanalys (EKA) har tagits fram 
internt av kommunen och ligger som bilaga 10. Även 
den sociala konsekvens analysen har tagits fram internt 
och ligger som bilaga 9.

Miljökonsekvensanalysen har tagits fram av Norconsult 
och ligger som bilaga 8.

Ekonomiska konsekvenser    

Den ekonomiska konsekvensanalysen tittar på vilket 
värde som den exploatering som FÖPen anger gene-
rerar både för privat och kommunal mark samt vilka 
kommunala kostnader den innebär avs. t.ex. vägar, 
gång- och cykelbanor eller parker.

I Ytterby finns det relativt stora möjligheter att förtäta 
inom befintlig bebyggelse. Att förtäta är positivt ur ett 
ekonomiskt perspektiv då befintlig infrastruktur kan 
nyttjas. I de fall där kapaciteten överskrids krävs dock 
nya investeringar på gator, gång- och cykelbanor, vatten 
och avlopp m.m.. FÖPens vision är att stationssamhäl-
let Ytterby är en självklar del av Storgöteborg och en 
entrépunkt till Bohuslän. För att lyckas med detta krävs 
stora investeringar som på sikt resulterar i goda eko-
nomiska effekter för Ytterby. Cirka 2 000 nya bostäder 
föreslås vilket beräknas ge cirka 4 500 nya invånare. 
FÖPens mål är dock 6 000 nya invånare, differensen be-
ror på att FÖPen har räknat med detaljplaner i byggna-
tionsskede som har vunnit laga kraft, vilket denna eko-
nomiska konsekvensanalys inte har gjort. Nya invånare, 
arbetsplatser och service inbringar skatteintäkter och 
utbyggnad av FÖPen genererar intäkter vid försäljning 
av planlagd kommunalägd mark. Genomförandetiden 

för utbyggnaden av FÖPen bedöms till cirka 30 år, vil-
ket medför en utbyggnadstakt på cirka 65-70 bostäder 
per år.

En bedömning av ekonomiska konsekvenser för FÖPen 
är mycket osäker då den är översiktlig och bedömer 
konsekvenser på lång sikt. När nya detaljplaner plane-
ras görs en mer detaljerad ekonomisk bedömning av 
intäkter och kostnader.

FÖPen innehåller tio föreslagna utbyggnadsområden. 
Inom 500 metersradien från tågstationen föreslås det 
en högre och tätare bebyggelse som innefattar bostäder 
i form av lägenheter men även en del kontor, handel 
och service. Utanför 500 metersradien föreslås det bo-
städer i form av lägenheter men även en mindre del 
radhus/kedjehus och inte lika hög och tät bebyggelse 
som den inom 500 metersradien. Tanken är att bygga 
ut områdena inom 500 metersradien först och sedan gå 
vidare med områdena utanför 500 metersradien. Både 
äganderätt, hyresrätt och bostadsrätt föreslås för att 
locka olika typer av målgrupper. Vid byggnation av lä-
genheter skapas generellt en flyttkedja där en del äldre 
invånare flyttar till lägenheterna från sina villor. Detta 
medför ofta att villan blir tillgänglig för yngre invånare, 
oftast med barn, vilket skapar ett effektivt utnyttjande 
av bostäder. Nya lägenheter, kontor, ny handel och ser-
vice inom 500 metersradien medför ett rikare utbud, 
fler arbetstillfällen och medför sannolikt även att be-
fintlig handel och service får ett större kundunderlag. 

Värdet (intäkten) av utbyggnadsområdenas byggrät-
ter bedöms grovt hamna på cirka 800 miljoner kro-
nor. Kostnaden (exempelvis utbyggd infrastruktur och 
parkområden) inom utbyggnadsområdena bedöms 
grovt hamna på cirka 260 miljoner kronor. Alla utbygg-
nadsområden bedöms genomförbara då de beräknas ha 
högre intäkter än kostnader. Exploateringsnettot för 
utbyggnadsområdena beräknas till cirka 540 miljoner 

kronor. Exploateringsnettot för kommunens del (kom-
munen planerar att äga cirka 65 procent av utbyggnads-
områdena) bedöms till cirka 350 miljoner kronor. Den 
totala kostnaden för kommunala följdinvesteringar som 
krävs för genomförandet av FÖPen bedöms till cirka 
710 miljoner kronor. Stadsbyggnadsnettot (kommu-
nens exploateringsnetto – kommunens följdinveste-
ringar) resulterar därmed i en förlust på cirka 360 
miljoner kronor. Förlusten bör finansieras med hjälp av 
skattemedel. Efter samrådsskedet beslutade kommun-
styrelsen att de områden som förelogs för explotaering 
på Statens fastighetsverks mark, ska utgå. Det innebär 
att kommunens stadsbyggnadsnetto bedöms till cirka 
450 miljoner kronor i förlust.

Sociala konsekvenser        

Den sociala konsekvensanalysen(SKA)beskriver de so-
ciala konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen 
för Ytterby (FÖP), och utvärderar de värden och behov 
som tillkommer med förändringen av området. Analy-
sen är framåtsyftande och bör fungera som stöd i den 
fortsatta planeringen av området. 

En övergripande analys av FÖP:ens mål har utförts uti-
från två teman: delaktighet och tydlighet.

Analysen av planförslaget har genomförts med stöd av 
Göteborgs stads modell för social konsekvensanalys. 

SKA:n utgår från fyra teman: Vardagsliv, Samman-
hållen stad, Identitet och Samspel, som alla har 
tydliga kopplingar till FÖPens mål. 

För varje tema lyfts även eventuell förbättringspoten-
tial samt rekommendationer för det fortsatta arbetet 
med planområdet. 

Utifrån analysen av FÖPens påverkan på människors 
vardagsliv rekommenderas, att förtydliga stråk och 
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kopplingar. Krav på handel och aktiva fasader i utpekade 
stråk, där kan även kommunal service placeras. Sam-
utnyttjande av lokaler krävs för att människor i olika 
skeden i livet och med olika bakgrund ska kunna mötas.  

För att uppnå en sammanhållen stad krävs tydligare 
entréer till centrala Ytterby. Offentliga mötesplatser 
behöver tillgänglig- och synliggöras. Centrala områden 
behöver planeras genom funktionsblandning. Grönska 
ska ge en öppen och trygg känsla. Byggnader planeras 
utifrån den mänskliga skalan. Det krävs också en fördju-
pad analys av otrygga och trygga platser.  

Analysen av Ytterbys identitet kräver ett utökat dia-
logarbete i kommande detaljplanearbete där kartlägg-
ning av utomståendes syn på Ytterby tas med. FÖPen 
stöttar det som är bra och värdefullt för invånarna och 
förbättra det som är viktigt för invånarna och det all-
männa intresset.  Det är också viktigt att arbeta vidare 
på Ytterbys unika attraktionskraft i och med dess kul-
turmiljö. Det finns en oro hos dagens Ytterbybor att när 
den önskade befolkningsökningen på sikt är inflyttad, 
kommer det att påverka människors känsla av anonymi-
tet där orten tidigare präglats av igenkänning. Dessut-
om finns en oro för att bebyggelsen kan skada naturvär-
den. Detta är viktigt att ha med sig. Det kommer att bli 
en högre exploatering än dagsläget, men den kommer 
kunna innebära mer livskvalitéer. Det är viktigt att visa 
på utvecklingen av fler grönområden av hög kvalitet, 
samt utveckling av befintliga motionsslingor och fri-
tidsaktiviteter. De naturnära rekreationsområdena be-
höver tillgängliggöras för större attraktionskraft. Detta 
gäller t.ex. området vid älven och Ytterbys grönområ-
den i stort. 

Under byggskedet kan centrala delar bli mer svårtill-
gängliga och svårare att överblicka på grund av bygg-
staket och allmänt mer rörigt till följd av byggnation.  
Detta kan få konsekvenser för bland annat välbefinnan-

de, trygghet och barns möjlighet att röra sig utan vux-
en.  

Utan de strategier och tydliga politiska ställningstagan-
den som föreslås i FÖPen kommer sannolikt ny bebyg-
gelse att tillkomma i mindre lämpliga lägen och därmed 
försvåra en hållbar utveckling. Tillgång till god kollek-
tivtrafik kan då utebli. Likaså kan en ändamålsenlig ut-
byggnad inom föreslagna bebyggelseområden försvåras. 
Spridd bebyggelse kan istället tillkomma på båda sidor 
järnvägen eller utanför de föreslagna 500m och 1km 
ifrån stationen.  

Analysen ger riktlinjer för efterföljande skeden så att 
FÖPens intentioner kan konkretiseras och ge de sociala 
effekter som eftersträvar. 

Hyresrätten har en avgörande betydelse för att skapa 
rörlighet på bostadsmarknaden och att ge människor 
möjlighet att göra bostadskarriärer inom orten. Upp-
låtelseformerna måste blandas och hyresrätter får inte 
ges sämre lokaliseringar, exempelvis längs trafikerade 
gator för att fungera som bullerskydd. Byggherrar vill 
i störst utsträckning bygga bostadsrätter, och här finns 
problem i samband med detaljplaneprocessen. Kom-
munen bör utnyttja möjligheten med markanvisningar 
och exploateringsavtal för att säkerställa att hyresrätter 
i slutänden byggs blandat med övriga bebyggelse så att 
boende i bostadsrätter och hyresrätter ges samma möj-
ligheter att nyttja sin omgivning.

Sammantaget bedöms ett genomförande av den fördju-
pade översiktsplanens intentioner med nya sammanlän-
kande stråk och mötesplatser kunna ge positiva effek-
ter i ett socialt perspektiv. FÖPen ger bättre villkor för 
gång och cykel med fler gena, trygga stråk som binder 
ihop viktiga målpunkter.

Stationen blir en nod som föreslås binda ihop bägge sid-
or av Bohusbanan.  

                                                     

Miljökonsekvenser                                                                          

2017-12-08 togs ett PM avseende MKB avgränsning 
fram som har samråtts med Länsstyrelsen Länsstyrel-
sens delar kommunens bedömning om att det kan antas 
att genomförande av FÖPen kan innebära betydande 
miljöpåverkan.

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar FÖPen och 
ett nollalternativ, där nollalternativet motsvarar gällan-
de översiktsplan för FÖPområdet.

MKB inriktar sig i huvudsak på de övergripande miljö-
effekter som FÖPen ger upphov till. Vid förändringar 
i den omfattning som planförslaget ger upphov till, är 
det miljöpåverkan i stort, så kallade systemeffekter, till 
följd av bl.a. ökad trafik, klimatpåverkan, ökad belast-
ning på teknisk infrastruktur som har störst betydelse. 
När det gäller de mer lokala effekterna i de olika ut-
vecklingsområdena inom FÖP-området måste fortsatta 
studier av miljöpåverkan ske i samband med kommande 
detaljplanering.

Uppföljning och övervakning med avseende på miljö- 
och riskfrågor kommer att behövas i flera olika avse-
enden beroende på hur bebyggelsen i planområdet ut-
formas. Frågor som behöver studeras närmare rör t.ex. 
buller, geotekniska förhållanden, markföroreningar och 
transport med farligt gods. Hur dessa uppföljningar i 
detalj ska se ut kommer att kunna bestämmas först i 
senare skeden av planprocessen.

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar miljöfakto-
rerna Naturmiljö, Kulturmiljö, Friluftsliv och 
rekreation, Landskapsbild, Trafik, Trafikbuller, 
Luftmiljö, Markförhållanden, Vattenförhållan-
den, Hälsa och säkerhet/Risker samt Naturre-
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surser. Under Naturresurser görs främst en beskriv-
ning av hur aktuellt planförslag påverkar naturresurser 
i form av jordbruksmark.

Naturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden ligger helt och hållet utan-
för riksintresse för naturvården liksom utanför skydda-
de områden i form av Natura 2000, naturreservat och 
strandskyddsområden. Även när det gäller övriga doku-
menterade naturvärden undviks i allt väsentligt ingrepp 
i de viktigaste värdena. En del öppna jordbruksmarker 
får ge plats för bostadsbebyggelse, vilket missgynnar ar-
ter knutna till jordbrukslandskapet. Sammantaget be-
döms konsekvenserna för naturmiljön som små-med-
elstora.

Kulturmiljö

FÖPen medför att negativa konsekvenser på kulturmil-
jövärden kan uppstår då fornlämningar i olika delar av 
utredningsområdet riskeras att påverkas när ny bebyg-
gelse uppförs. Detta gäller främst i landskapsrummen 
väster om Smällen samt vid exploatering på Porteber-
get. Vid Porteberget kan ny kunskap i form av arkeolo-
gisk utredning steg 2 vara viktig för att graden av påver-
kan ska kunna fastställas. FÖPen kan även medföra små 
till medelstora negativa konsekvenser på kulturmiljöns 
upplevelsevärde, beroende på hur ny bebyggelse gestal-
tas i övergången mellan ny bebyggelse och kulturhisto-
riskt värdefulla landskapsrum och miljöer såsom Södra 
Storängen, Smällen och Ytterby kyrkomiljö.

Friluftsliv och rekreation
Planförslagets sammanlagda påverkan på friluftslivet 
bedöms som liten till medelstor och i huvudsak som 
positiv. Detta genom att skogsområden kring bebyggel-

seområdena föreslås tillgängliggöras bättre. Dessutom 
innebär planen ett tillskott av parkmark vilket innebär 
ett komplement till den naturmark som finns och skapar 
en större bredd av olika typer av rekreationsmiljöer.

Landskapsbild

Sammantaget bedöms FÖPen ha en medelstor till stor 
påverkan på landskapsbilden där det är bebyggelsen på 
Porteberget som har den största påverkan på landskaps-
bilden då den kommer bli synlig på långt håll. I vilken 
grad påverkan blir positiv eller negativ beror på bebyg-
gelsens utformning.

Trafik och buller

Vid upprättande av detaljplan krävs bullerberäkningar 
för att säkerställa att riktvärden för buller från vägar 
och järnväg klaras. Detta bör göras i ett tidigt skede. 
Om behov finns att lägga bostadshus nära väg/järnväg 
så att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 dBA, över-
skrids krävs bullerskyddsåtgärder.  

Luft

Med prognostiserade trafikökningar beräknas halterna 
av kvävedioxid och partiklar öka något. De minskningar 
som över tiden sker av utsläppen per fordonskilometer 
från fordonen till följd av andra drivmedel, förbättrad 
fordonsteknik och minskad användning av dubbdäck, 
beräknas mer än väl kompensera för den beräknade 
haltökningen. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna 
kommer att klaras med stor marginal även i framtiden, 
och även att miljökvalitetsmålen kommer att under-
skridas. När det gäller miljökvalitetsmålen för partiklar 
är situationen mera osäker och behöver uppmärksam-
mas i kommande utredningar av luftmiljösituationen i 

Ytterby.

Markförhållanden

Vid detaljplanering och bygglovsprövningar behöver 
geotekniska undersökningar utföras. Vid exploatering 
i närheten av Bohusbanan och Marstrandsvägen krävs 
djupare analys av vibrationer vid kommande planlägg-
ning. Inom planområdet har ett stort antal potentiellt 
förorenade områden identifierats. Flera av dessa ligger 
inom områden för förtätning och ny bebyggelse. Vid 
fortsatt planering är det därför viktigt att utreda före-
komsten av eventuella markföroreningar.

Vattenförhållanden

Koncentrationer av föroreningar i dagvattnet förväntas 
ändras av planförslaget. Dels innebär exploatering av 
befintlig åkermark att koncentrationer av näringsäm-
nen generellt minskar då belastningen är hög från jord-
bruk. Samtidigt ökar halterna av många andra ämnen på 
grund av tillförda föroreningar från exempelvis trafik 
samt som ett resultat av att mindre mängder vatten re-
nas i mark vid hårdgörning. I framtagen dagvattenutred-
ning till Grönstrukturplan ges förslag på dagvattenhan-
tering för planområdet. Förslagen syftar till att framtida 
exploatering inte ska öka flödessamt föroreningsbelast-
ningen till dagvattensystemet, vilket i sin tur innebär 
att den föreslagna utbyggnaden inte försämrar möjlig-
heterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i 
den berörda vattenförekomsten Nordre älv.       

Hälsa och säkerhet/risker
Risknivåerna längs Bohusbanan är höga och betydande 
skyddsåtgärder kan krävas vid en hög exploatering av 
området inom 150 meter från järnvägen. Flera av de 
föreslagna utbyggnadsområdena ligger inom denna zon. 
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Hur omfattande skyddsåtgärder som krävs beror på ex-
ploateringsgraden, användningsområdet och utform-
ningen av detta område. Detta ska utredas närmare i 
detaljplanefasen. Vid fortsatt planering av ridskolans nya 
lokalisering, samt övrig utveckling av bostadsområden 
nära gårdar med djurhållning bör frågan om skyddsav-
stånd utredas i samband med detaljplaneringen. Med en 
medvetenhet om problematiken vid framtida detaljpla-
nering bedöms aktuellt planförslag inte i någon större 
utsträckning öka riskerna med framtida värmeböljor.

Naturresurser

Att bebygga produktiv jordbruksmark är negativt ur ett 
resursperspektiv. FÖPens intentioner är att undanhål-
la jordbruksmark från exploatering men i de centrala 
lägena väger behovet av att utveckla Ytterby och få ett 
befolkningsunderlag som kan bära en förbättrad service 
och kollektivtrafik inom planområdet högre än intres-
set av att bevara den brukningsvärda jordbruksmarken.                                                             
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9| FORTSATT PLANERING 
OCH ARBETE
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ETAPPINDELNING 1-3 FÖR EXPLOATERING AV KOMMUNAL MARK SAMT ETAPP A OMRÅDE FÖR TRAFIKINFRASTRUKTUR

Den fördjupade översiktsplanen ska vara underlag för 
kommande planläggning, exploatering och utveckling 
av Ytterby.

Översiktsplanen ÖP 2010 i Kungälv utgår från att ut-
vecklingen ska vara hållbar och planeringen strävar mot 
ett samhälle i balans. Att klara omställningen till ett 
hållbart samhälle kräver åtgärder på flera områden, där 
kommunen har ett stort ansvar. Några framgångsfak-
torer är särskilt viktiga i genomförandefasen av FÖP är

• Politisk vilja

• Medborgardialog

• Inga avsteg från kollektivtrafikens utveckling

Här redovisas översiktligt behov av fortsatt planering 
och arbete som krävs för att uppnå den fördjupade 
översiktsplanens mål och riktlinjer.

Arbetsområden som identifierats av särskild vikt för 
uppfyllelse och uppföljning av utvecklingsstrategin lis-
tas nedan:

Exploatering/planläggning

Den kommunala mark som föreslås för exploatering 
har delats in i föreslagna etapper. Etappindelning redo-
visas i karta.

• Detaljplanering 

• Markanvisningstävlingar

• Bygglovsgivning

• Arbetsprocesser för att säkerställa god gestalt- 
 ning                               

• Fortsatt arbete för ökad social hållbarhet

I det kommande arbetet med planläggning/markanvis-
ningstävlingar ska FÖPen och dess riktlinjer användas 
som underlag. Detta gäller även planläggning/exploa-
tering av privat mark.

FÖPen utgör även ett stöd och riktlinje i kommande 
bygglovsgivning.

Processen avseende god gestaltning avser både arbetet 
inom planprocessen men även behovet av ett övergri-
pande arbete med Kulturmiljö/Arkitekturprogram.

I det kommande planarbetet ska de sociala frågorna 
hanteras utifrån den framtagna sociala konsekvensana-
lysen (SKA).

Pågående detaljplaner och bygglov måste synkas med 

FÖPs mål och inriktning t.ex. Dp Björkås, Entré Ytter-
by m.fl..

Infrastruktur Trafi k

Kollektivtrafiken har en avgörande roll för resandet i 
Ytterby och det är viktigt att den kommunala trafik-
planeringen synkas med den statliga/ regional plane-
ringen. Den fortsatta dialogen med Trafikverket, VGR/ 
Västtrafik och GR om hur ett vidare arbete sker för 
att uppnå satta mål i FÖPen (och Trafikplan 2017) och 
Målbild tåg 2035 måste ske. 
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• Strategisk hantering av parkeringsfrågor

• Genomförandeplan – Samordning av planarbeten    
 samt övriga projekt och driftfrågor                  

• Exploateringsavtal där x % omgivande infra- 
 struktur ska ingå                                              

• Dialog samverkan KUSTO, Trafikverket och  
 VGR/Västtrafik                                 

• Avsiktsförklaring resecentrum och stations-

 området                                              

• Söka finansieringsbidrag, bland annat Stadsmiljö- 
 avtalet                                   

• Väg 168 Ekelöv-Kareby – deltagande från kom- 
 munen samt dialog om väg 168                                  

• Detaljplan för genomförande av trafikinfrastruk 
 tur centralt (Omr. A)

• Utbyggnad  av Gång- och cykelbanor och i första  
 hand mot stationen                              

En strategisk planering av parkeringsfrågan i Ytterby 
behöver tas fram. Utgångspunkten i FÖPen är att 
ingen markparkering ska byggas samt att parkerings-
hus/däck föreslås byggas längs med Bohusbanan där 
annan byggnation är olämplig och där dessa byggnader 
eventuellt kan fungera som skydd mot trafikbuller och 
risker p.g.a. farligt gods.

En genomförandeplan där planerade åtgärder tidsätts 
och synkas med etappindelningen för exploatering-
ar och även pågående planer på både kommunal och 
privat mark.

I tillämpliga exploateringsavtal måste det ingå en pro-
centsats för medfinansiering för infrastruktur utanför 
aktuell detaljplan. I vissa fall, t.ex. vid byggnation av 
hyresrätter, lokaler m.m. så tas det inte ut någon med-

finansiering.

KUSTO-samarbetet kommer att verka för att Södra 
Bohusbanan arbetas in i nationell plan för transport-
systemet. Trafikverket gör en kompletterande utred-
ningen till Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Idéstudie södra 
Bohusbanan (2011) vilken beräknas färdigställas våren 
2020. Denna kan sedan ligga till grund till nationell 
plan.  

Finansieringen av infrastrukturfrågorna gällande 
trafik kan lösas med hjälp av Stadsmiljöavtal och andra 
bidrag. Inriktningen var i första hand söka stadsmiljö-
avtal hösten 2020, detta har nu skjutits fram i tiden. 
Det som behöver förberedas är en överenskommelse 
med Trafikverket och Västtrafik, för stationsområdet 
om trafikeringen av buss/tåg samt åtgärder som inte 
är på kommunal mark. En avsiktsförklaring behöver 
upprättas för samverkan i projekt Ytterby resecentrum 
och stationsanläggning med TRV och VGR/VT för att 
kunna komma vidare med framförallt kollektivtrafik-
frågorna i Ytterby.

Stadsmiljöavtalet bidrar med ca 50 % av kostnaderna 
avseende ”Åtgärder som främjar hållbara stadsmil-
jöer och skapar förutsättningar för att en ökad andel 
persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik 
eller cykeltrafik”

Motprestationen är bland annat bostadsbyggande 
(kommunen) och trafikering med kollektivtrafik (Väst-
trafik).

VGR ser Ytterby som ett bra objekt då det ligger i GRs 
huvudstråk.

Väg 168 Ekelöv-Kareby har en stor betydelse för Ytter-
by. Om planerad väglänk uteblir ändras också försätt-
ningarna, därför är det av stor vikt att vägprojektet 
beskriver vad det innebär om projektet inte blir av. 

Vägplanen för Väg 168 Ekelöv-Kareby pågår och val av 

lokaliseringskorridor kommer att arbetas fram under 
2020. Projektet har en stor betydelse för Ytterby i 
hänseende buller och luftmiljö.

I det centrala området runt stationen krävs planlägg-
ning för att utreda och möjliggöra den trafikinfrastruk-
tur som krävs, avseende bussgator, parkering m.m..

Kommunen avser att prioritera utbyggnad av gång- 
och cykelstråk mot främst stationen så att befintliga 
bostadsområden som ligger längre än 100m från 
stationen får bättra koppling till kollektivtrafiken redan 
innan den centrala utbyggnaden har färdigställts. Det 
är viktigt att befintliga stråk breddas, säkras upp och 
kompletteras. Prioritering av vilka GC-banor som 
byggs först kommer att arbetas in i investeringspro-
grammet. 

Infrastruktur vatten- och avlopp

Den övergripande infrastrukturen för vatten och 
avlopp för en utbyggnad i enlighet med FÖPen finns 
redan. Det som kräver större insatser är dagvattenhan-
tering som behöver samordnas med grönstrukturen i 
enlighet med Grönstrukturplanen.

• Översvämningsytor/park nya arbetssätt

• Framtida utredningar VA

Dagvattenutredningen har övergripande pekat ut 
områden för hantering av dagvatten t.ex. översväm-
ningsytor och våta dammar. Det är viktigt att dessa 
genomförs för både ekologisk och ekonomisk hållbar 
hantering samt minska risken för att framtida bebyg-
gelse skadas vid kraftigt regn.

Vid förtätning av redan befintligt bebyggda områden 
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med få eller inga reningsåtgärder kan enkla åtgärder 
som anläggning av grönytor, plantering av träd förbätt-
ra vattenkvaliteten. Stora oexploaterade områden med 
natur/skogsmark som t.ex. Porteberget kan kräva 
stora reningsåtgärder.

Genom att i tidigt skede avsätta mark för magasinering 
av dagvatten på strategiska platser i dammar och andra 
fördröjande åtgärder kan Ytterby minimera konse-
kvenserna av stora skyfall. Tack vare den kuperade 
miljön bedöms det finnas goda möjligheter att anlägga 
effektiva åtgärder i befintliga lågområden utmed de 
avvattningsstråk som finns. En robust dagvattenhante-
ring anses speciellt önskvärt med hänsyn till förväntad 
framtida nederbördsökning.

Förslag till framtida utredningar VA

1. Simulering av framtida dagvattenflöden med hänsyn 
till planerad exploatering 

2. Kontroll av ledningssystemets och dikenas kapacitet 
när konkreta exploateringsplaner finns framtagna (en 
befintlig modell över Ytterbybäcken finns vilken even-
tuellt kan kompletteras och uppdateras)

 3. Utredning i syfte att definiera konkreta exploate-
ringsplaners påverkan på avvattningsföretag och ge 
underlag till eventuell omprövning av företagen 

4. Flödesmätning, mark- och eller sedimentprovtag-
ning för att avgöra hur förändrade flöden kan påver-
ka exempelvis ledningsnät, marköversvämning och 
grundvattennivåer

5. Samordning med huvudstråk för spill och vattenn

Grönytor park och rekreation/Ekosystemtjäns-
ter

Grönstrukturplanen är ett styrdokument för kom-
mande utveckling av grönytor i Ytterby. Avsikten är att 
det ska vara ett levande dokument som ska revideras 
efterhand. Grönstrukturplanen innehåller både ytor på 
kommunal och privat mark. Vissa områden och förslag 
kommer att hanteras i kommande planläggning och 
exploatering medan andra är idéer som eventuellt kan 
förverkligas.  

• Park och grönytor (friytor) enl riktlinjer

• Det krävs gemensam planering och finansiering  
 mellan park och VA för drift och investeringar. 

• För att genomföra grönstrukturplanen behöver  
 kommunen äska pengar, söka bidrag ( LONA,  
 BOVERKET )

• Resurser (tid och pengar) hos TGP/Fritid för 

 genomförande av stigar, bänkar m.m. utanför  
 detaljplan

De parkytor som ansluter till, eller ingår i exploate-
ringsområden vid nybyggnation av lokaler, bostäder, 
infrastruktur ska i huvudsak exploateringen bekosta. 
Samarbete mellan fastighetsägare och andra aktörer 
runt parkmarken ska undersökas och finnas med i 
tidiga avtal, för att tillsammans kunna utnyttja och 
finansiera ytor över och under mark (dagvatten och 
växtbäddar) och skapa en hållbar och vacker utemiljö. 

Det är även viktigt att i tidiga skeden beakta driftkost-
nader och ansvar för de olika anläggningarna. 

Parkerna ska i framtiden hantera skyfall och rening/

fördröjning av dagvatten. Om dessa anläggningar har 
flera funktioner ska finansieringen av driften delas 
mellan berörda enheter (VA och TGP). Detta innebär 
ett tidigt samarbete mellan enheterna Plan, MEX, VA, 
TGP. 

FÖPen föreslår flera områden för både park och över-
svämningsytor för dagvatten.

Driftbudgeten bör justeras och tydliga skötselplaner 
och ansvar för ytor som har flera funktioner som park, 
gata och dagvatten. 

De pengar Trafik gata Park (TGP) i dag har till drift är 
främst till skötsel och mindre underhåll. När det gäller 
större parkprojekt får park driftskostnadsökningar och 
ersättning för det ifrån projekten med 8%.

I de parkytor som kräver större markarbeten med 
höjdanpassning av mark för dagvatten blir det stora 
pengar som inte finns i parkbudgeten i dag. Det krävs 
gemensam planering och finansiering mellan park och 
VA för drift och investeringar. 

För att genomföra grönstrukturplanen behöver kom-
munen äska pengar, söka bidrag ( LONA, BOVER-
KET? ) för ett flertal projekt, t.ex.  till Kyrkebäcken 
som pekas ut i Grönstrukturplanen för att utvecklas 
i hanteringen av dagvatten. Även detta område ska i 
tidigt skede planeras tillsammans samarbeta med park 
och VA för denna gemensamma yta. Flertal ytor ägs 
inte av kommunen utan berör andra intressenter.

Klimatanpassning

Det övergripande tematiska tillägget avseende klima-
tanpassningen behöver genomföras för Kungälv som 
helhet. För Ytterby hantering av skyfall hanteras och 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : FÖP Ytterby koncept 210219

 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR  YTTERBY - GRANSKNINGSHANDLING |127

samordnas inom förvaltningen.

• Åtgärdsutredning Kyrkebäcken

• Meandring Kyrkebäcken

• Strategiskt arbete fört klimatanpassning, skyfalls 
 hantering

• Samhällsviktig service äldreboendet Attendo        
 Stationsgatan och  Ytterbyskolan uppvisar risk för  
 större översvämning

Tidigare påbörjad och avbruten åtgärdsutredning för 
Kyrkebäcken behöver färdigställas. Detta för att utreda 
vilka åtgärder som krävs samt både vilket ansvar kom-
munen har och vilken enhet som ska stå som ansvarig.

Studier måste göras för att konkretisera utformning-
en av Kyrkebäcken som grönsstråk samt hur den kan 
fungera som spridningskorridor. Dessutom måste 
utredas vilket ansvar som ligger på såväl privata fastig-
hetsägare som befintliga markavvattningsföretag. Detta 
behöver ske innan nya exploateringsområden kan 
påkoppla dagvattenavrinning till Kyrkebäcken.

Den föreslagna meandringen av Kyrkebäcken skulle 
förbättra vattenkvaliteten men även förbättra förut-
sättningarna för öringen i bäcken. Öringens förut-
sättningar förbättras ytterligare genom åtgärder som 
att lägga ut mer sten eller plantera träd som skuggar 
bäcken. 

Ett gemensamt ansvar i kommunen både avseende 
investering och drift är hantering av skyfall som inte 
ingår i dagvattenhanteringen i kommande exploate-
ringar. Dessa ytor kan även vara tänkta för parkytor 
eller dagvattenhantering.

Samhällsviktig verksamhet inom de centrala delarna av 
Ytterby inkluderar flera skolor och två äldreboenden. 
Skyfallskarteringen (se bilaga 2 översiktlig dagvatten-

utredning) visar på viss vattenansamling omkring alla 
dessa verksamheter men endast äldreboendet Atten-
do Stationsgatan och Ytterbyskolan uppvisar risk för 
större översvämning där det bedöms vara markant 
risk för svårigheter vid eventuell evakuering och där 
skador kan uppkomma på byggnaden. Det föreslås att 
de verksamheter som uppvisar risk för översvämning 
enligt tillgänglig skyfallskartering delvis bör skyddas 
mot skador som påverkar driften av verksamheterna. 
Vidare bedöms särskilt utsatta individer nyttja verk-
samheterna varför krisberedskap bör finnas i händelse 
av översvämning för att skydda dessa individer.

Brand- och släckvatten

• Släckvattenplan

Det bör säkerställas att släckvatten kan hanteras innan 
det når en recipient. Framtagande av den planerade 
brand- och släckvattenplanen anses vara ett viktigt 
steg i hanteringen inom Ytterby såväl som Kungälvs 
kommun i stort. Inom FÖP Ytterby bedöms Valnäs 
och Rollsbo industriområde som speciellt viktiga med 
hänsyn till släckvatten då högre koncentrationer av 
föroreningar förväntas från industrier.

Övrigt

• Uppdatering och utveckling av kommunens 

         kunskapsunderlag för kulturmiljö

• Behovsanalys och utbyggnad av offentlig service

• Arbete för ökad andel hållbart resande

• Arbete för att stärka det lokala näringslivet
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Fördjupad översiktsplan för Ytterby 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Det rubricerade förslaget har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen (PBL 3:8), mellan den 24 
augusti 2020 och den 16 oktober 2020 i Stadshuset och på biblioteket i Ytterby samt på kommunens 
hemsida. 
 

Innehåll 
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ÖVRIGA ................................................................................................................................................... 36 

 
 
Till kommunen har inkommit nedanstående yttranden vilka har kommenterats av förvaltningen. 
Under Granskningen har inkommit 23 st yttranden varav 15 från statliga organ och kommunala nämnder 
eller verksamheter varav 5 är skrivna av män och 10 är skrivna av kvinnor. När det gäller de 8 yttranden 
från privatpersoner och föreningar så är 8 st skrivna av män och 5 st skrivna av kvinnor. Vissa yttrande 
är underskrivna av både män och kvinnor. Bedömningen är att det är en jämn fördelning. 
 

SAMMANFATTNING 
 
Sammanfattning ändringar av FÖPen efter Granskningsutlåtande. 
Granskningen har inte inneburit några större förändringar av FÖPen utan endast några mindre 
förtydligande. Mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats med område för teknisk anläggning 
för Kungälvs energis anläggning i Sparrås. FÖPen förtydligas avseende de områden som tidigare 
föreslogs för exploatering men som efter samrådet utgick och som nu anges som jordbruksmark i Mark- 
och vattenanvändningskartan. Viss komplettering har gjorts i text avseende kulturmiljö. Dessutom har 
förtydligande gjorts i text om konsekvenser för FÖPen om projekt Grokareby-Ekelöv inte genomförs. 
Den Geotekniska utredningen har kompletterats efter synpunkter från SGI. 
 
Sammanfattning inkomna synpunkter under samrådet. 
 
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Ytterby som är en av kommunens viktigaste serviceorter. Ytterby har stor potential 
för att bli ett attraktivt stationssamhälle längs ett av kommunens huvudstråk för 
kollektivtrafik. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. 
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Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet samt  
kommunikationer kan tillgodoses. Beträffande riksintresse för kulturmiljövård behöver FÖPen  
kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet för att säkerställa att det  
inte blir risk för en påtaglig skada på riksintresset. 
 
Planen bedöms inte medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet 
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge  
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter dock att kommunen följer de  
rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att MKN enligt 5 kap. MB följs.  
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande  
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. 
 
 
Länsstyrelsen och Trafikverket (TRV) har lyft frågan om projekt Ekelöv- Kareby och konsekvenser 
för FÖPen.  
 
TRV vill att Säkerhetsområde järnväg utökas till 40 meter för bostäder, skola och förskola. Därmed 
menar de säkerhetsställs även att tillräckligt med utrymme för att utföra själva byggnationen av det 
eventuella dubbelspåret. TRV vill fortsatt poängtera vikten av en övergripande trafikutredning, i vilken 
påverkan på närliggande vägnät avseende kapacitet, kölängder med mera presenteras 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande avseende att bergtekniska risker saknas det 
underlag för att SGI ska kunna ta ställning kring vilka risker det finns med avseende på stabiliteten i 
bergslänterna. 
 
Statens fastighetsverk (SFV) konstaterar och är positiva till att del av deras fastighet inte längre 
föreslås för exploatering utan anges nu som jordbruksmark i FÖPen. SFV anser dock att frågor som 
påverkar Statens fastighetsverks fastighet Kastellegården som till exempel dagvattenhantering och 
utveckling av gröna stråk m.m. längs Kyrkebäcken förutsätter ytterligare utredningar och samråd 
med Statens fastighetsverk. 
 
 
Göteborgsregionen GR 
En större förändring som skett efter samrådet är att två planerade områden inom en kilometer från 
stationen inte kommer att bebyggas. De kommer istället att bibehållas som jordbruksmark. Markerna är 
en del i förutsättningarna för en hållbar täthet i det stationsnära området. De utgör också en del för 
kunna bygga ihop Kungälv och Ytterby till en sammanväxt helhet. GR skulle gärna se en fördjupad 
analys över vad förändringen innebär för Ytterby som helhet. 
 
BOKAB 
Bokab vidhåller sitt önskemål att bygga villor i Kastellegårdsbergen samt exploatering mellan Rollsbo 
och Tunge. 
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Från privata fastighetsägare och boende har det främst kommit synpunkter på föreslagen byggnation 
på Porteberget både avseende hur byggnation kan påverka befintlig bebyggelse samt att området 
bebyggs och att delar av grönytan försvinner. 
Efter granskningstiden har det inkommit en protestlista avseende byggnation på Porteberget. 
 
Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen anser att planen behöver kompletteras med textdelar som lyfter fram det positiva 
med aktivt jordbruk i Ytterby. På vilket sätt jordbruket bidrar till hållbar samhällsutveckling: Betydelsen 
av biologisk mångfald och dess samband med ekosystemtjänster, betydelsen av skyddade biotoper som 
till exempel åkerholmar och stengärdsgårdar, variationen i landskapsbilden, bevarande av odlingsbar 
jord med näring och mikroliv. Yttrandet innehåller synpunkter om att betesmark samt 
livsmedelsproduktion ska lyftas fram. 
 
Kungälvs museivänner 
Föreslår att kommunfullmäktige samtidigt med beslut om antagande av den fördjupade översiktsplanen 
lämnar tydliga direktiv till kommunstyrelsen och förvaltningen om att Ytterbys värdefulla kulturarv ska 
prioriteras och säkerställas i kommande program- och detaljplanearbete. De anser även att kommunen, 
bör belysa alternativa lösningar och dess konsekvenser till den vägdragning som föreslås väster om 
Bohusbanan inom riksintresse för kulturmiljö, innan FÖP Ytterby slutförs och förs vidare till 
kommunfullmäktige för antagande.   
 
 

STATLIGA MYNDIGHETER 
 
YTTRANDE 
 
Länsstyrelsen 2020-10-16 
 

Inledning 
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet 
utgör statens samlade uppfattning om planförslaget vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 
§ PBL i ett senare planeringsskede. 
 
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om: 
 
förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB), 
förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs, 
redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig 
med 7 kap. 18 e § första stycket MB, 
sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den 
antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i den fördjupade 
översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL). 
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I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på 
förslaget till den fördjupade översiktsplanen från berörda myndigheter. Yttranden över 
planförslaget har inkommit från Statens geotekniska institut, Trafikverket samt Statens 
fastighetsverk. 
Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom. 
 
Samlad bedömning 
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Ytterby som är en av kommunens viktigaste serviceorter. Ytterby har stor potential 
för att bli ett attraktivt stationssamhälle längs ett av kommunens huvudstråk för 
kollektivtrafik. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. 
 
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet samt  
kommunikationer kan tillgodoses. Beträffande riksintresse för kulturmiljövård behöver FÖP:en  
kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet för att säkerställa att det  
inte blir risk för en påtaglig skada på riksintresset. 
 
Planen bedöms inte medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet eller  
risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge  
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter dock att kommunen följer de  
rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att MKN enligt 5 kap. MB följs.  
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande  
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. 
 
 
Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Riksintressen 
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Kommunen har förtydligat innehållet i FÖP:en vad gäller förutsättningar och riktlinjer för  
kulturmiljö i de olika föreslagna utbyggnadsområdena. Dock finns det utifrån underlagets nuvarande  
utformning risk för påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövård, särskilt avseende  
utbyggnadsområdet vid Lilla Smällen. En utbyggnad i detta område är ur kulturmiljösynpunkt direkt  
olämplig. Frågan om risk för påtaglig skada på riksintresset samt andra konsekvenser för  
kulturmiljö ska prövas vid senare detaljplaneläggning.  
 
Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
Inom området för FÖP Ytterby finns stora områden som ligger inom naturreservat, Natura 2000. Det är  
bra att kommunen inte planerar exploatering inom dessa. Vissa åtgärder för att gynna friluftslivet  
föreslås inom dem i grönstrukturplanen och det är, som kommunen också poängterar, viktigt att ev.  
åtgärder är förenliga med syftena med de skyddade områdena och att nödvändiga tillstånd/dispenser 
söks. 
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Planen bedöms inte medföra några sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet 
eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att det i ett senare planeringsskede ska ge 
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter att kommunen följer de 
rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram. 
 
Översvämning/Skyfall 
Dagvattenutredningen är ett bra underlag för fortsatt planering men mer detaljerade karteringar av 
översvämningsrisk och skyfall kan komma att krävas längre fram vid planering av bebyggelse då 
översvämningsbilden kan komma att förändras vid exploatering. 
 
Trafikbuller 
Trafikverket kommenterar frågan om buller i sitt yttrande från 2020-10-06 Trafikverket anser att 
riktvärdena enligt trafikbullerförordningen (2015:216) ska gälla vid kommande bostadsplanering. 
Länsstyrelsen utgår också från trafikbullerförordningen (2015:216) i sin bedömning av 
kommande detaljplaner. Länsstyrelsen har dock inga invändningar om kommunen vill tillämpa 
striktare krav för att åstadkomma en bättre ljudmiljö. 
 
Geoteknik 
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2020-10-06. Avseende bergtekniska 
risker saknas det underlag för att SGI ska kunna ta ställning kring vilka risker det finns med avseende på 
stabiliteten i bergslänterna.  
 
SGI uppmärksammade och efterlyste tidigare en strategi från kommunen för hur de geotekniska 
frågorna ska klarläggas. Avsnittet om geologi och geoteknik är nu i granskningshandlingen 
omarbetad jämfört med samrådshandlingen. Bland annat har ett PM geoteknik tagits fram till 
planen och beskrivningar från den är inarbetade i planhandlingarna. Beskrivningen omfattar 
stabilitetsbedömning av olika delområden, även med klimatförändringsperspektiv, 
sättningsbedömning, bergteknik och skredriskbedömning. 
 
Länsstyrelsen vill i enlighet med SGI tillägga att det vid detaljplaneläggning är viktigt att kunna 
optimera planens utnyttjande med tanke på dess syften genom att ta hänsyn till markens 
geotekniska förutsättningar. 
 
I övrigt delar Länsstyrelsen SGI:s bedömning i sin helhet och gör ingen annan bedömning. 
SGI:s yttrande bifogas 
 
Miljökvalitetsnormer 
Förslagen från den översiktliga dagvattenutredningen är väl inarbetade i FÖP:en och det framgår tydligt 
i underlaget var man planerar att avsätta mark för framtida dagvattenhantering och skyfallsytor, vilket är 
positivt. Det är också positivt att man identifierat samhällsviktig verksamhet som riskerar att 
översvämmas vid skyfall. Dagvattenutredningen är ett bra underlag för fortsatt planering men mer 
detaljerade karteringar av översvämningsrisk och skyfall kan komma att krävas längre fram vid 
planering av bebyggelse då översvämningsbilden kan komma att förändras vid exploatering. 
 
Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna Intressen 
Infrastruktur och transporter 
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Kommunen har valt att inte hantera det framtidsscenario som en utebliven länk Ekelöv-Grokareby 
utgör. Kommunen hänvisar istället till beskrivning av nollalternativet i tillhörande MKB:en. På 
sidan 92 i FÖP:en står det, ”Konsekvenser för en försenad eller utebliven väglänk kommer att 
beskrivas i pågående projekt som nollalternativ”. 
 
Ett framtidsscenario med en försenad eller utebliven länk Ekelöv-Grokareby är inte detsamma 
som nollalternativ. I nollalternativet byggs visserligen ingen länk. Detsamma gäller nya bostäder 
och andra bebyggelse i Ytterby som uteblir enligt nollalternativet. Ett framtidsscenario med 
utebliven eller försenad länk innebär att länken uteblir medan ny bebyggelse för bostäder och 
andra verksamheter kan komma till. Genom att inte utreda konsekvenserna av ett framtidsscenario 
där den länken uteblir eller avsevärd försenas missar eller försvårar kommunen sin egen 
handlingsberedskap i framtiden. Infrastrukturen är en tongivande omvärldsfaktor som kommer att 
ha stor påverkan på vad som blir genomförbart i kommunens förtätningsplaner, eller vilka 
åtgärder som kommer att bli nödvändiga.  
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion Förorenad mark 
Kommunen har inför granskningen inte kompletterat planhandlingarna 
enligt länsstyrelsen önskemål utan endast lagt till följande text ”Inom FÖP området har det funnits 
verksamheter som gett upphov till potentiella föroreningar.” 
 
I FÖP:en redovisas särskilt stråket längs Bohusbanan. Länsstyrelsen önskar en motsvarande 
beskrivning även för andra platser där det planeras för ändrad eller där det planeras förtätningar 
enligt FÖP. Förtätningar planeras exempelvis vid bensinstation vid Hollandsgatan och Ytterby 
busstation (ligger nära utpekade stråket men igår inte i det). 
Att även förorenad mark behöver undersökas kan med fördel även redovisas vid Riktlinjer för 
centrala Ytterby under kap 6. 
 
Teknisk försörjning 
Avloppsvattnet i Kungälv leds till Ryaverket i Göteborg och då kapaciteten i Ryaverket är begränsad 
anser länsstyrelsen att kommunen bör utreda och kommentera om och hur ytterligare påkoppling på det 
kommunala nätet klaras inom gällande tillstånd. 
 
Luftkvalitet 
Länsstyrelsen och Trafikverket är positiva till den komplettering gällande luftkvalitén som gjorts 
under kapitel Miljö- och riskfaktorer, där det framgår att luftkvalitén kommer att utredas i 
samband med planläggning av bostäder, förskolor och skolor längs med Marstrandsvägen samt 
norra delen av Torsbyvägen. Trafikverket anser att det är viktigt att rådande riktlinjer för 
miljökvalitetsnormer, kvävedioxid samt partiklar efterföljs och det är därför av stor vikt att 
utredningar av luftkvalitén genomförs i kommande detaljplanering. 
 
Infrastruktur och transporter 
Kommunen har valt att inte hantera det framtidsscenario som en utebliven länk Ekelöv-
Grokareby utgör. Kommunen hänvisar till projektets MKB. Därmed missar man sin egen 
handlingsberedskap för en möjlig framtid. 
Infrastrukturen är en tongivande omvärldsfaktor som kommer att ha stor påverkan på vad som 
blir genomförbart i kommunens förtätningsplaner, eller vilka åtgärder som kommer att bli 
nödvändiga. 
 
På sida 92 skriver kommunen att ”konsekvenserna för Ytterby med en utebliven väglänk skulle 
innebära mer risker och störningar vilket skulle ge en sämre boendemiljö för framförallt befintlig 
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bebyggelse i och med ökat buller och utsläpp men också sämre framkomlighet och trafiksäkerhet 
på väg 168. ” På så sätt berörs frågan, men kommunen visar inte vad som kan bli nödvändigt för 
att lösa dessa problem. 
 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Riksintresse  
Kulturmiljövård 
Utbyggnadsområdet vid Lilla Smällen minskades i omfattning i samrådsskedet gentemot området Stora 
Smällen. Riktlinjer för området Lilla Smällen kompletteras med att risk för påverkan på riksintresset ska 
utredas i samband med framtagande av detaljplan (DP). I den sydöstra delen av Lilla smällen är en GC-
bana föreslagen vilken kan ligga inom ett grönområde i DP. Dessutom ingår Stora Smällen i 
grönstrukturplanen och kan göras mer tillgänglig genom de gröna stråken. FÖPens intentioner är att lyfta 
fram riksintresset för Kulturmiljö inte påverka det negativt. 
 
Översvämning skyfall 
 Noteras. 
 
 
Geoteknik 
Beaktas, PM avseende geoteknik kompletteras avseende bergteknik. 
 
 
Infrastruktur och transporter 
Ett framtidsscenario för FÖPen sammanfaller till stora delar med projekt Ekelöv- Grokarebys   
nollalternativ då frågan handlar om vad händer med trafiksituationen på Marstrandsvägen när 
Ytterby och kommunen fortsätter att utvecklas men ingen ny väglänk tillkommer mellan Ekelöv- 
Kareby. De nya bostäder som föreslås enligt FÖPen är dock till största delen inte placerad intill 
Marstrandsvägen utan väster om Södra Bohusbanan och kommer därför inte påverkas avseende 
trafikbuller eller andra störningar. Den sammanlänkning mellan Ytterby och Kungälv som FÖPen 
redovisar avser i första hand utformning av naturmiljön längs med Marstrandsvägen till en 
parkliknande och trygg miljö. Att miljön centralt i Ytterby längs Marstrandsvägen påsikt ska 
kunna omvandlas till en stadsgata förutsätter en minskning av trafiken genom tex en ny trafikled 
som den som nu föreslås av TRV. Dock är det av stor betydelse var denna trafikled lokaliseras, för 
hur många från Ytterby som kommer att välja att köra via den.  
Men detta scenario innebär fortfarande en fortsatt utveckling av Ytterby. Vad som är särskilt 
viktigt för Ytterbys utveckling till ett hållbart stationssamhälle med en förtätning närmast stationen 
är utvecklingen av Södra Bohusbanan och vikten av ett hållbart resande. 
Det nollalternativ som redovisas i FÖPen och används i MKB:n innebär att en FÖP inte genomförs 
och att utveckling av nya bostäder i Ytterby fortsätter att ske i enlighet med gällande ÖP. Det vill 
säga byggnation i perifera områden vilket riskerar att leda till mer bilåkande än FÖPens strategi 
med en utveckling runt stationen för att möjliggöra ett hållbart resande. 
  
 
Förorenad mark 
Riktlinjer för förorenad mark under kapitel Miljö- och riskfaktorer kompletteras samt riktlinjer för 
Centrala Ytterby kapitel 6. FÖPen hänvisar till den illustration som pekar ut området längs med 
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Bohusbanan där risk för förorenad mark finns samt Länsstyrelsens MIFO karta som kommunen har 
tillgång till i sin webgiskarta. I de aktuella område där bostadsprojekt pågår eller kommer att startas upp 
hanteras dessa frågor. 
 
 
Avloppsvattenhantering 
Det pågår ett djuplodande och intensivt arbete tillsammans med Gryaab beträffande belastningen på 
Ryaverket både i nutid och framtid. Kunskap om denna fråga finns även internt inom länsstyrelsen, hos 
Miljöskyddsavdelningen. Den tillkommande bebyggelse som planeras i Ytterby är inkluderad i det nya 
tillstånd som Gryaab har fått för Ryaverket i tillämpliga delar. 
I övrigt gäller det svar som Kungälv redan har lämnat i frågan för FÖP Ytterby: 
Kungälvs kommun är delägare i Gryaab. Enligt ursprungligt delägaravtal ska allt kommunalt spillvatten i 
Kungälv anslutas till Ryaverket. 
 
 
Miljökvalitetsnormer 
 Noteras. 
 
 
 
YTTRANDE 
 
Skogsstyrelsen 2020-10-07 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende. 
Nyckelbiotoperna och Naturvärdesobjekten som finns inom planområdet kan lyftas fram tydligare 
i. I övrigt har vi inga synpunkter på presenterat underlag.   
 
Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts  
på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen  
och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.).  
Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling 
och hushållning med naturresurser. 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Kommunen arbetar med en övergripande uppdatering av Naturvärdesklassning av Skyddsvärd natur 
samt har i sitt GISsystem alla höga Naturvärden och bedömer att det är där som förvaltningen enklast 
synliggör detta.  
De höga naturvärden som nu är kända ligger inom den gröna strukturen. 
 
 
 
YTTRANDE 
 
Försvarsmakten 2020-10-15 
Försvarsmakten har ingen erinran i rubricerat ärende. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras 
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YTTRANDE 
 
SGI (Statens geotekniska institut) 2020-10-06 
Yttrande över granskningshandling 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit  
rubricerad översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor  
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.  
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 
Syftet med FÖP Ytterby är enligt handlingen att för det avgränsade geografiska området ersätta  
översiktsplanen (ÖP2010) avseende mark- och vattenanvändningskartan samt utveckla och förtydliga  
ÖP2010:s övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle. Syftet är att få ett mer detaljerat  
underlag som är vägledande och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och övriga  
beslut. 
 
Underlag: 
1.    Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby. Granskningshandling, 2020-05-13. 
2.    Fördjupad översiktsplan (FÖP) Ytterby, PM Geoteknik och bergteknik, Kungälvs kommun, COWI  
januari 2020. 
 
SGl:s överväganden 
SGI lämnade ett yttrande i samband med avgränsning av miljöbedömningen för FÖP:en, dm. 5.1-  
1712-0819, daterat 2018-01-31, samt ett yttrande i samrådsskedet daterat 2019-08-13, samma  
diarienummer. 
SGI efterlyste i yttrandet en strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas. Bland annat  
bör beskrivas identifierade områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar för försämrad  
säkerhet, områden där det krävs detaljerade geotekniska utredningar inför detaljplanearbetet,  
riktlinjer för restriktioner och bedömning av hur klimatförändringen kan påverka de geotekniska  
förutsättningarna. 
Vi rekommenderade också att både skredriskkarteringen längs Göta älv och de identifierade områdena  
i MSB:s (f.d. Räddningsverket) stabilitetskartering skulle redovisas på karta, gärna tillsammans   
med planerad och befintlig bebyggelse. 
Avsnittet om Geologi och geoteknik är nu i granskningshandlingen omarbetat jämfört med  
samrådshandlingen. Ett PM geoteknik [2] har tagits fram till planen och beskrivningar från den är  
inarbetade i texten. Beskrivningen omfattar stabilitetsbedömning av olika delområden, även med  
klimatförändringsperspektiv, sättningsbedömning, bergteknik och skredriskbedömning. Det finns även  
Riktlinjer geoteknik sammanställda. 
 
Konsulten har gjort en ny karta med hjälp av höjddata och geologiska kartor, som mycket  
översiktligt illustrerar områden med "förhöjdsannolikhet för jordskred", möjliga stabilitetsproblem  
längs vattendrag, samt områden med bergtekniskt/geologiskt undersökningsbehov. De tidigare  
kartorna från skredriskkartering Göta älv är inte längre med i avsnittet, resultaten från MSB:s  
översiktliga stabilitetskartering visas inte heller. Den nya kartan skulle vinna på en titel och en  
tydligare redovisning, gärna med de planerade bebyggelsområdena inritade, samt koppling till  
riktlinjerna för geoteknik. 
Avseende bergtekniska risker har konsulten genomfört en vällovlig ansats för att bedöma var inom  
FÖP:en det potentiellt kan finnas risker med avseende på stabilitet i bergslänter. Det är dock  
oklart för SGI på vilka grunder kriterierna för bedömningar gjorts, utöver vad som skrivs i  
underlagen. Utan mer detaljerad kunskap kring detta har vi ingen möjlighet att bedöma och värdera  
den "riskkarta" (Bilaga 4) som konsulten tagit fram, eller giltigheten i rekommendationer som ges.  
Generellt vill vi också tillägga att det vid detaljplaneläggning är viktigt att kunna optimera  
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planens utnyttjande med tanke på dess syften genom att ta hänsyn till markens geotekniska  
(inklusive bergtekniska) förutsättningar. 
Detta kan exempelvis innebära att undvika att planera bebyggelse i nära anslutning till branta  
bergsluttningar även om det är geotekniskt möjligt att bygga, men kanske kräver omfattande åtgärder  
för att marken ska anses lämplig. 
SGI har utöver ovanstående inga ytterligare synpunkter. 
 
SGI (Statens geotekniska institut) 2021-01-29 
Synpunkter på reviderat geotekniskt PM 
Kungälvs kommun har haft den Fördjupade översiktsplanen ute på granskning under hösten 2020. SGI  
lämnade ett yttrande daterat 2020-10-06, där vi bland annat hade synpunkter på den geotekniska  
utredning som gjorts till planen. En revidering har nu gjorts av den geotekniska utredningen, och  
kommunen vill ha ett nytt eller kompletterandeyttrande. SGI kan dock inte komplettera sitt yttrande  
om FÖP:en utan att samtidigt få granska en reviderad FÖP. Vi lämnar här endast synpunkter på det  
reviderade PM geoteknik och bergteknik. 
 
Kommunen skriver att "SGI hade även synpunkter på kartmaterialet kopplat till de områden som  
föreslås exploateras. Kommunens bedömning är att materialet från den geotekniska utredningen  
används bäst genom att de GIS- filer som tagits fram i utredningen läggs in i kommunens WEB-gis,  
på det sättet är det enklare att läsa kartmaterialet". Detta svarar inte riktigt på vår fråga, då  
vi inte har kunskap om vad kommunens WEB-gis innehåller för kartlager. 
 
Underlag: 
1 Kungälvs kommun Fördjupad översiktsplan (FÖP) Ytterby, PM geoteknik och bergteknik, COWI  
januari 2020, Rev A: december 2020. 
 
SGI :s synpunkter 
I vårt yttrande i oktober sa vi att riskkartan i PM geoteknik och bergteknik skulle vinna på en  
titel och tydligare redovisning, gärna med de planerade bebyggelseområdena inritade, samt en  
koppling till riktlinjerna för geoteknik. I handlingens bilaga 4 finns nu tydligare och rubriksatt  
karta, med planens fokusområden vid sidan om. Vissa av lagren i kartan överlappar varandra och det  
är något oklart i legenden hur lagret "Förhöjd sannolikhet för jordskred" är uppritat. 
I kapitlen 9-4 och 13 ges slutsatser som bör lyftas in i FÖP:ens riktlinjer för geoteknik. Vi vill  
här påpeka att det som i PM:et benämns "fokusområden" inte har samma innebörd som FÖP:ens  
fokusområden. I PM tycks fokusområden avse det som i FÖP:en benämns som delområden med "mer  
detaljerade riktlinjer och förslag till markanvändning". Vi rekommenderar att riktlinjer formuleras  
i FÖP:en även för områden utanför de planerade exploateringsområdena, eftersom ny bebyggelse de  
facto pågår även där. 
 
Fortfarande saknas SGI:s skredriskkartering längs Göta älv, där finns sannolikheten för skred  
illustrerad i kartor. 
SGI noterar att viss text i underlagsrapporten /1/ markerats med fet stil, respektive streck i  
kanten och tolkar detta som att det är denna text som justerats. Av den aktuella texten framgår att  
det med nuvarande kunskap hos konsulten egentligen inte finns några begränsningar avseende var det  
är lämpligt att bygga med avseende på block- och bergstabilitet. SGI har ingen ytterligare  
information som kan bekräfta eller motsäga denna slutsats. Vid detaljplaneläggning nära branta  
bergslänter kan det dock krävas mer detaljerade undersökningar för att avgöra om marken kan anses  
lämplig och om det krävs skyddsåtgärder eller restriktioner av något slag. Även om man i FÖP:en  
nöjt sig med mer detaljerade riktlinjer och förslag till markanvändning inom några delområden, så  
bör FÖP:en ge generella, allmänna riktlinjer av detta slag för hela FÖP Ytterby. 
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I /1/ för konsulten ett resonemang i kapitel 9.1.2 kring bergstabilitet utan hänvisning till 
underlag som bekräftar det som anges. Till exempel känner SGI inte till någon definitiv vinkel på  
38° mellan block och underlag som en gräns för vad som ska betraktas som förhöjd risk för  
blockutfall. Det tas också väldigt lite hänsyn till den lokala sprickbilden i resonemanget, utan  
istället fokuseras på foliationen i området. Antingen behöver det kompletteras med tydliga  
referenser för att styrka resonemanget i detta avsnitt, eller så anser SGI att detta stycke bör tas  
bort eller omformuleras, för att undvika att ej underbyggda resonemang överförs till framtida  
utredningar. SGI frågar sig också hur osäkra gränserna är för de " Sammanhängandeområden med utökat  
bergtekniskt och geologiskt undersökningsbehov'' som anges i rapporten. Med tanke på vad som nämns  
i föregående stycke kring att det inte finns några egentliga begränsningar avseende bergstabilitet  
i de föreslagna exploateringsområdena, så bör det kanske också betonas att vid eventuell  
exploatering inom FÖP Ytterby, utanför de nu aktuella exploateringsområdena som fokus legat på, så  
kan det krävas ytterligare utredning eftersom de ligger utanför angivna riskområden, åtminstone  
delvis beroende på att de inte ingått i undersökningen. 
 
SGI vill också ta tillfället i akt att betona att det också kan förekomma geotekniska risker i  
områden som inte ligger på finkorniga jordar eller ligger i anslutning till branta bergslänter.  
Inom FÖP-området finns ett tydligt exempel på sådant, där det nyligen byggts i nära anslutning till  
brant moränslänt utmed Enekullsvägen. Under byggnationen genomfördes schakt i den redan branta  
slänten för att anpassa naturen till det som skulle byggas, vilket rubbade släntens naturliga  
stabilitet. Denna typ av lokalisering av bebyggelse utreds ur geoteknisk synvinkel bäst redan i en  
översiktsplan. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
PM Geoteknik har kompletterats i stora delar enligt SGI:s yttrande.  
Det kartmaterial som tagits fram avseende geoteknik och bergteknik finns i shapefiler och kommer att 
användas i kommunens WEBgis vilket kommer att bli ett tydligare sätt att använda underlaget än att 
använda kartor i FÖPen och PM. Bedömningen är att även om PM:et använder begreppet fokusområden 
istället för delområden som används i FÖPen för de utpekade exploateringsområdena så framgår det 
tydligt vad som avses. 
Kommunen har efter att PM för geoteknik har reviderats efter SGI:s synpunkter bett SGI om ytterligare 
yttrande avseende innehållet i PM:et vilket det fanns synpunkter på.   
De bedömningar och slutsatser som görs i PM geoteknik ligger som riktlinjer i FÖPen. Syftet med den 
geotekniska utredningen är både att få en övergripande bild över geotekniken för de område där 
markanvändningen anges för ny bebyggelse samt en bild över förutsättningarna för FÖPområdet som 
helhet. De riktlinjer som anges i FÖPen avser hela FÖPområdet. Riktlinjerna kompletteras med text att 
slutsatser från PM geoteknik ska vara utgångspunkt för vidare bedömningar eller utredningar. 
FÖPen kompletteras med information avseende SGI:s skredrikskartering för Göta älv (Nordre älv). PM 
Geoteknik har reviderats avseende text om bergteknik och förhöjd sannolikhet för jordskred i kartan. 
 
 
YTTRANDE 
 
Statens fastighetsverk 2019-07-04 
Statens fastighetsverk konstaterar och är positiv till att Kungälvs kommun "har tagit beslut om att 
de områden som föreslogs för byggnation på jordbruksmark och som idag ägs av Statens 
fastighetsverk ska utgå ur FÖPen." 
Statens fastighetsverk anser dock att frågor som påverkar Statens fastighetsverks fastighet 
Kastellegården som till exempel dagvattenhantering och placering av dagvattendamm, 
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utvecklingsförslag avseende gröna stråk, stärka ädellövskogsinslag i landskapet samt förstärkning 
av de vattendragsanknutna naturvärdena längs Kyrkebäcken förutsätter ytterligare utredningar och 
samråd med Statens fastighetsverk. 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Noteras och kommer att beaktas om och när det skulle bli aktuellt.  
 
YTTRANDE 
 
Trafikverket 2020-10-06 
 
Tidigare samråd 
Trafikverket har yttrat sig i ett tidigare samrådsskede, 2019-08-29 (TRV 2019/62493). Trafikverket  
hade synpunkter gällande bland annat påverkan på statligt vägnät och järnväg, nytt resecentrum,  
risker – farligt gods, vibrationer, buller och luftkvalitet. 
 
Trafikverkets synpunkter 
Utveckling av Södra Bohusbanan 
Kungälvs kommun är mycket angelägna om att en ökad kapacitet längs Södra Bohusbanan kan 
tillskapas.  
Trafikverkets fördjupade utredning om Södra Bohusbanan har pågått sedan hösten 2019 och beräknas  
vara klar vid årsskiftet 2020/2021. Syftet med utredningen har varit att ta fram det underlag som  
krävs för att åtgärder på Södra Bohusbanan ska kunna prövas i arbetet med nästkommande nationella  
transportinfrastrukturplan. Södra Bohusbanan kan därmed som tidigast bli ett finansierat namngivet  
objekt i nationell transportinfrastrukturplan för 2022-2033. 
I det fortsatta arbetet är det av stor vikt att Trafikverket och Kungälvs kommun fortsätter att  
diskutera hur föreslagna åtgärder i FÖP Ytterby respektive i den fördjupade utredningen kan  
samverka. 
 
Påverkan på järnvägen och nytt resecentrum 
Trafikverket är positiva till att Kungälvs kommun har påbörjat dialog gällande föreslagna åtgärder  
i FÖP:en, dess påverkan på järnvägen samt krav och förutsättningar för ett nytt resecentrum i  
Ytterby. I övrigt kvarstår Trafikverkets synpunkter och upplysningar som lämnades i samrådet. 
 
Projekt väg 168 Ekelöv-Kareby 
Trafikverket har tillsammans med Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun konstaterat att 
ytterligare underlag behöver tas fram inför det fortsatta arbetet med vägplan för väg 168 Ekelöv–Kareby. 
Projektet inväntar det kompletterande underlaget innan arbetet med vägplanen kan återupptas och tidplan 
för projektet är därmed oklart i nuläget. 
 
Trafikverket gör fortfarande bedömningen att den kommande exploateringen i Ytterby i stor utsträckning 
samverkar med utvecklingen av den nya vägsträckan mellan Ekelöv- Kareby. 
 
 Om projektet Ekelöv-Kareby inte genomförs kommer väg 168 även fortsättningsvis vara utformad som 
en trafikled där framkomlighet prioriteras, vilket sannolikt kommer begränsa Kungälvs kommuns 
möjligheter till förtätning och nybyggnation längs vägen. 
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Trafikverket anser därmed att det är av stor vikt att Ytterbys utveckling beskrivs utifrån ett scenario där 
projektet Ekelöv-Kareby inte genomförs eller försenas. Trafikverket och Kungälvs kommun har inlett en 
dialog i fråga om beskrivningen av ett sådant scenario bör vara del av FÖP:en eller ingå i det 
kompletterande underlaget till projektet Ekelöv-Kareby. 
Trv har påbörjat en trafikanalys som har ett större upptagningsområde än tidigare framtagna analys från 
projektet Väg 168 Eklöv-Kareby.  
 
Övergripande trafikutredning 
I samrådet efterfrågade Trafikverket en övergripande trafikutredning för Ytterby och att en sådan skulle 
tas fram inför nästa skede. Kungälvs kommun har bedömt det svårt att ta fram en trafikutredning för 
FÖP-området som helhet, på grund av att det i nuläget finns många oklara förutsättningar. Trafikverket 
vill fortsatt poängtera vikten av en övergripande trafikutredning, i vilken påverkan på närliggande vägnät 
avseende kapacitet, kölängder med mera presenteras. Trafikutredningen kan även fungera som ett bra 
underlag inför kommande detaljplanering. Trafikverket rekommenderar därför att Kungälvs kommun tar 
fram en övergripande trafikutredning innan detaljplanearbeten startas inom FÖP-området. 
 
Buller 
I FÖP-handlingarna framgår att riktvärdena för trafikbuller som stadgas i Infrastrukturinriktningen för 
framtida transporter (prop 1996/97:53), utgör den långsiktiga målsättningen i planeringen för nya 
bostäder inom FÖP-området. 
Trafikverket utgår dock från Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader vid 
bedömning av detaljplaner. Trafikverket förutsätter att kommande exploatering utformas för att klara 
riktvärdena i sistnämnda förordning. 
 
Luftkvalitet 
Trafikverket är positiv till den komplettering gällande luftkvalitén som gjorts under kapitel Miljö- och 
riskfaktorer, där det framgår att luftkvalitén kommer att utredas i samband med planläggning av 
bostäder, förskolor och skolor längs med Marstrandsvägen samt norra delen av Torsbyvägen. 
Trafikverket anser att det är viktigt att rådande riktlinjer för miljökvalitetsnormer, kvävedioxid samt 
partiklar efterföljs och det är därför av stor vikt att utredningar av luftkvalitén genomförs i kommande 
detaljplanering. 
 
Mark- och vattenanvändning 
I FÖP:ens mark- och vattenanvändningskarta visas ett område kallat Säkerhetsområde 
järnväg, vilket omfattar en zon på 30 meter på var sin sida från järnvägens mitt. Ett avstånd på 30 meter 
ger utrymme för underhållsåtgärder och eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. 
Som redan nämnts är det i nuläget inte beslutat att Södra Bohusbanan kommer att utökas till dubbelspår 
på sträckan genom Ytterby. Den fördjupade utredningen av Södra Bohusbanan innefattar inte detaljer 
gällande exakt ytanspråk för ett eventuellt dubbelspår och inte heller om ett andra spår bör placeras 
väster eller öster om befintligt spår. Trafikverket anser därmed att Kungälvs kommun bör ta höjd för 
dessa oklarheter och rekommenderar att zonen Säkerhetsområde järnväg utökas till 40 meter för 
bostäder, skola och förskola. Därmed säkerhetsställs även att tillräckligt med utrymme för att utföra 
själva byggnationen av det eventuella dubbelspåret. Andra verksamheter såsom exempelvis parkering 
och ny föreslagen vägförbindelse längs spåret kan placeras på ett mindre avstånd från järnvägen. 
 
Plankorsningar inom FÖP-området 
Enligt handlingarna vill Kungälvs kommun på sikt ta bort plankorsning Björkåsvägen och ersätta denna 
med en planskild passage för gång- och cykeltrafikanter. Trafikverket vill förtydliga att processen för 
detta ser olika ut beroende på om Södra Bohusbanan byggs ut till dubbelspår eller ej. Om Södra 
Bohusbanan kommer med i nästkommande nationella transportinfrastrukturplan och dubbelspår byggs 
genom Ytterby, kommer samtliga plankorsningar på sträckan att byggas bort och ingår då som en del i 
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Trafikverkets projekt. I det fall Södra Bohusbanan inte blir del av nationell plan är det fortfarande 
Trafikverket som måste utföra byggnationen, men med den skillnaden att det är Kungälvs kommun som 
står för projektets samtliga kostnader. 
Plankorsningen Tunge, intill område Västra Tunge, kan enligt handlingarna komma att stängas vid en 
framtida dubbelspårsutbyggnad. I ett sådant scenario föreslår Kungälvs kommun att plankorsningen 
ersätts med en ny planskild gång- och cykelpassage längs Marstrandsvägen. Trafikverket bedömer att 
plankorsningen redan idag bör stängas utan åtgärd, med hänvisning till att det för allmänt bruk finns 
kommunalt gång- och cykelnät och planskild korsning med Södra Bohusbanan strax söder om väg 168. I 
kommunens kommande detaljplanearbete för Ytterby-Tunge 2:72 bör frågan om utveckling av det 
kommunala gång- och cykelnätet inklusive en eventuell prövning av ny planskild korsning med Södra 
Bohusbanan utredas vidare. 
 
Sammantagen bedömning 
Trafikverket och Kungälvs kommun har pågående dialoger där många av Trafikverkets nämnda 
synpunkter diskuteras. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för varandra önskar Trafikverket 
en fortsatt tydlig dialog med Kungälvs kommun för att undvika oklarheter i respektives arbete. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Södra Bohusbanan 
Kommunen arbetar i enlighet med GR strukturbild för att utveckla Ytterby som stationssamhälle, därav 
behovet av ökad kapacitet på Bohusbanan. Kommunen utgår från att vi tillsammans med Trafikverket 
har ett gemensamt ansvar där Södra Bohusbanan är avgörande för att nå FÖPens mål och genomförande. 
 
Påverkan på järnvägen och nytt resecentrum 
Noteras. 
 
Projekt väg 168 Ekelöv-Kareby 
Målet med FÖPen är ett hållbart attraktivt stationssamhälle där kommunen ska arbeta för att fler 
transporter sker hållbart med kollektivtrafik, gång och cykel. Detta gäller både befintlig som 
tillkommande bebyggelse i Ytterby och även oavsett en ny väglänk mellan väg 168 och E6. Stor del av 
den föreslagna bebyggelsen föreslås runt stationsområdet där framför allt Bohusbanans framtida 
utveckling är viktig. Den exploatering som föreslogs längs Marstrandsvägen (Norra Storängen) har 
utgått. 
Ett framtidsscenario för FÖPen sammanfaller till stora delar med projekt Ekelöv- Grokarebys 
nollalternativ då frågan handlar om vad händer med trafiksituationen på Marstrandsvägen när 
Ytterby fortsätter att utvecklas men ingen ny väglänk tillkommer. De nya bostäder som föreslås 
enl FÖPen är dock till största delen inte placerad intill Marstrandsvägen utan väster om Södra 
Bohusbanan och kommer därför inte påverkas avseende trafikbuller eller andra störningar. Den 
sammanlänkning mellan Ytterby och Kungälv som FÖPen redovisar avser i första hand 
utformning av naturmiljön längs med Marstrandsvägen till en parkliknande och trygg miljö. Att 
miljön centralt i Ytterby längs Marstrandsvägen påsikt ska kunna omvandlas till en stadsgata 
förutsätter en minskning av trafiken genom tex anläggandet av en ny trafikled som den som nu 
föreslås av TRV. Dock är det av stor betydelse var denna trafikled lokaliseras för hur många från 
Ytterby som kommer att välja att köra via den.  
Men detta scenario innebär fortfarande en fortsatt utveckling av Ytterby. Vad som är särskilt 
viktigt för Ytterbys utveckling till ett hållbart stationssamhälle med en förtätning närmast 
stationen är utvecklingen av Södra Bohusbanan. 
Det nollalternativ som redovisas i FÖPen och används i MKB:n innebär att en FÖP inte görs och 
att utveckling av nya bostäder i Ytterby fortsätter att ske i enlighet med gällande ÖP. D.v.s. i 
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perifera områden som riskerar att innebära mer bilåkande än med FÖPens strategi med en 
utveckling runt stationen för att möjliggöra ett hållbart resande. 
 

Övergripande trafikutredning                                                                                                   
Kommunen vidhåller att det svårt att ta fram en trafikutredning för FÖPområdet som helhet i nuläget då 
det finns så många förutsättningar som är oklara, bl.a. avseende förtätning av befintliga områden där 
kommunen inte har rådighet. I kommande planarbeten är det viktigt att trafikutredningar görs ur ett 
större perspektiv och inte bara för det enskilda området. Under kapitel Trafik och kommunikationer 
kompletteras riktlinjer avseende utredning i kommande detaljplanering. I arbetet med mobiliteten i 
Ytterby är vikten av att kollektivtrafiken avseende så väl busstrafik och tåg utvecklas och att gång- och 
cykelstråk kompletteras för att öka hållbart resande en viktig del i kommande trafikutredningar. Vilken 
vägkorridor som väljs för ny väganslutning Ekelöv- Grokareby har även stor påverkan på kommande 
trafiksituation. 
 
 
Buller 
Noteras. 
 
 
Luftkvalitet 
Noteras. 
 
Mark- och vattenanvändning 
Beaktas. Säkerhetszonen i FÖPen utökas från 30 till 40 m. Kommunen avser inte att bygga bostäder, 
skola eller förskola inom denna zon där risk för trafikbuller föreligger samt risker utifrån att Bohusbanan 
är farligt gods led.  
 
Plankorsningar inom FÖP-området 
Kommunen anser att det är i samband när Bohusbanan får kvartstrafik som frågan om att stänga 
Björkåsövergången blir aktuell. Kommunen avser inte att stå för en byggnation.  
Kommunen anser att stängning av övergång till Ytterby-Tungeområdet bör avvakta tills dess dubbelspår 
byggs ut genom Ytterby.   
 
Sammantagen bedömning 
Noteras. 
 
 

STATLIGA BOLAG 
 
YTTRANDE 
 
Vattenfall 2020-08-24 
Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av granskning för fördjupad översiktsplan 
för Ytterby och lämnar följande yttrande. 
 
Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall inget ytterligare att tillägga. 
Vattenfall har inget att invända mot de revideringar som gjorts med hänsyn till de synpunkter Vattenfall 
framförde i samrådsskedet. 
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras 
 
 

REGIONALA ORGAN  
YTTRANDE 
 
Göteborgsregionen GR 2020-10-27 
GR yttrade sig i samrådsskedet (Förbundsstyrelsen 19-09-27, §79). Huvuddragen i GR:s yttrande var att 
kommunen i den fördjupade översiktsplanen mycket väl följt upp och konkretiserat såväl sina egna som 
de regionala målen om hållbara stationssamhällen. Vidare uttryckte GR att Kungälv på ett föredömligt 
sätt tillämpat aktuell stadsbyggnadsforskning i sitt förslag. Synpunkterna som GR lämnade i 
samrådsskedet har till stor del besvarats och arbetats in i granskningshandlingen. 
 
En större förändring som skett efter samrådet är att två planerade områden inom en kilometer från 
stationen inte kommer att bebyggas. De kommer istället att bibehållas som jordbruksmark. Markerna är 
en del i förutsättningarna för en hållbar täthet i det stationsnära området. De utgör också en del för att 
kunna bygga ihop Kungälv och Ytterby till en sammanväxt helhet. Omdefinitionen har även 
föranlett en minskning av befolkningsmålet med närmare 20%. 
 
GR skulle gärna se en fördjupad analys över vad förändringen innebär för Ytterby som helhet, vilken 
påverkan den uteblivna byggnationen har på kopplingen till Kungälvs tätort, hur resandeunderlaget på 
Bohusbanan påverkas samt vilka övergripande regionala effekter förändringen kan komma att innebära. 
Vidare skulle GR gärna se ett alternativt scenario där motsvarande areal jordbruksmark på 
annat ställe i kommunen undantas från framtida exploatering. 
 
Den prioriteringsordning av utbyggnaden som kommunen lyfter i förslaget anser GR är föredömlig. 
Bebyggelsen får växa inifrån och ut parallellt med service och kvaliteteter som gör orten attraktiv för 
sina invånare, och samtidigt bidrar till hållbara val av transporter. Det samspelar även med planens 
målsättning om att sätta människan i fokus. Människans betydelse återkommer i avsnitten om social 
hållbarhet där begrepp som samvaro på lika villkor, tryggt och integrerat samhälle, blandade 
upplåtelseformer samt hållbar vardag för alla omnämns. En omsorgsfull arkitektonisk utformning av 
både bostäder, kvarter, stråk och grönytor kan gemensamt bidra till detta. Ur ett socialt hållbart 
perspektiv är det avgörande att utveckla orter eftertänksamt med hänsyn taget till befintlig befolkning 
och tillkommande, allt för att minimera segregation med tillhörande problematik. 
 
Ytterby beskrivs i FÖP:en som en del av Kungälvs centralort, tätorterna har vuxit ihop. I samrådets 
yttrande lyfte GR en önskan om en analys avseende sammanväxande/sammanväxta tätorter, som i detta 
fall Ytterby och Kungälv. GR skulle fortsatt gärna se en analys över de regionala effekterna av en sådan 
sammanväxning av Ytterby och Kungälv. 
 
Mark inom den centrala och yttre urbana zonen som i samrådsförslaget föreslogs bebyggas lyfts ut, med 
syfte att bevara jordbruksmark. Marken som inte längre föreslås bebyggas är belägen nära stationen samt 
intill Marstrandsvägen, där syftet var att förtäta och bygga ihop Kungälv och Ytterby. Detta är mark som 
ur samhällsekonomisk synpunkt är mycket fördelaktig att bebygga. Kommunen refererar till 
täthetsanalysen som syftar till att anvisa en nivå av exploatering som är hållbar ur en mängd aspekter. En 
viss täthet bör eftersträvas för att bland annat säkerställa underlag till en attraktiv kollektivtrafik, ett brett 
serviceutbud men även ekonomisk hållbarhet i exploateringen. Har någon analys gjorts över vilka 
konsekvenser detta får för Ytterby som helhet? De befolkningsmål som är satta för Ytterby (50 % ökning 
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till 2035 i den centrala urbana zonen och dubbelt så många i Ytterby med fokus på de urbana zonerna till 
2050), har skrivits ner med nästan 20% liksom antalet bostäder. Är en omfördelning av 
bostadsbyggandet, som gjordes för de markområden som i ÖP 2010 pekades ut för bostadsbyggande 
men sedan bevaras som jordbruksmark i FÖP:en, ingen tänkbar lösning? Har en konsekvensanalys 
genomförts med ett bibehållet områdesexploateringstal för Ytterbys urbana zoner, som en av flera 
lösningar?   
 
GR upplever det olyckligt att jordbruksmark som ligger inom 1000 meter från Ytterby station inte längre 
föreslås bebyggas. Marken, och Ytterby som helhet, har mycket god potential att kunna bidra till den 
regionala utvecklingen av boende, arbete, service och hållbart resande på grund av det geografiska läget i 
ett av de starka stråken och närheten till det sammanhängande stadsområdet. 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Ytterby är en del av den centrala tätorten Kungälv/Ytterby/Kareby. I arbetet med FÖP Ytterby har dock 
konstaterats att det både finns svårigheter fysiskt att bygga ihop Kungälv och Ytterby samt att Ytterby 
till viss del bör skiljas från Kungälv för att stärka Ytterbys identitet. Det sammanlänkningsstråk som nu 
anges i FÖPen avser främst att den miljö som finns längs med Marstrandsvägen ska förändras från 
vildvuxen natur till mer parkkänsla samt göra GC-stråket mer säkert och tillgängligt. En byggnation av 
multiarenan är en del av sammanlänkningen och så var även Norra storängen som har utgått. På sikt kan 
Marstrandsvägen få mer karaktär av stadsgata men det förutsätter mindre trafik och mindre störningar. 
 
I en uppdaterad analys av antalet tillkommande bostäder har konstaterats att i de pågående projekten i 
Ytterby som medräknas i FÖPen har antalet bostäder ökat. Det innebär att den minskning som det 
innebar att SFV:s mark ändrades från exploatering till jordbruksmark har kompenserats med ökat antal 
bostäder i andra områden. Beräkningar av antal bostäder och personer i FÖPen är översiktlig och 
teoretisk och kan komma att förändras både uppåt och neråt i samband med prövningen i kommande 
planarbete. Men princip är, att det är inom den centrala urbana zonen som den högsta exploateringen ska 
ske och en lägre exploateringsgrad utanför denna. Kanske är det inte antalet bostäder som är det största 
problemet med att Norra storängen utgått utan den missade möjligheten till sammanlänkning. 
 
Möjligheten att ersätta bortfallet av området Norra storängen bedöms i nuläget inte möjligt. 
De områden som i ÖP2010 utpekas för exploatering och som i FÖPen ändrats till jordbruksmark eller 
natur- och friluftslivsområden är belägna för långt bort från stationen för att målen för stationssamhället 
ska uppnås.   
 
 
YTTRANDE 
 
Polisen Kungälv/Ale 2020-08-21 
Lokalpolisområde Kungälv/Ale har i nuläget inga synpunkter på det planförslag gällande vad som ska 
gälla som Ytterby tätort. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras 
 
YTTRANDE 
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Lantmäteriet 2020-08-13 
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats: 
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 
Den fördjupade översiktsplanen berör endast indirekt Lantmäteriets kommande arbete. Många av de  
förändringar som beskrivs i planen kommer i och för sig att innebära att fastighetsindelningen  
kommer att behöva förändras eller att fastighetsanknutna rättigheter (servitut, ledningsrätter,  
gemensamhetsanläggningar etc.) kommer att behöva bildas. Omfattningen av dessa behov kommer dock  
att konkretiseras i senare skeden, t.ex. då områden detaljplaneläggs. 
Lantmäteriets synpunkter 
 
EV. STRATEGI FÖR OMRÅDEN MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP 
En fråga som kan, men inte måste, belysas i en fördjupad översiktsplan är om kommunen har någon  
uttalad strategi för inom vilka områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna  
platser i detaljplaner. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt plan- och bygglagen  
tillämpas om särskilda skäl finns för detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt huvudmannaskap  
i någon del av kommunen kan det vara ett bra stöd vid framtida planläggning att dessa områden och  
de särskilda skälen redovisas i översiktsplanen. 
 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras   
Kommunen har inte en uttalad strategi för Enskilt huvudmannaskap. Ytterby är inte ett område där just 
enskilt huvudmannaskap skulle bli aktuellt. 
 
 
YTTRANDE 
 
Västtrafik 2020-09-15 
Västtrafik har tagit del av gransknings-och samrådshandlingarna för FÖP Ytterby. Västtrafik ser att 
synpunkterna som lämnats i samrådsskedet har besvarats och gemensam planering har startat upp. 
Västtrafik har därför inget ytterligare att tillägga i granskningsskedet. 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras 
 
YTTRANDE 
 
Bohusläns museum 2020-09-15       
Efter granskning kan museet meddela följande. 
 
Utlåtande ur Kulturhistoriskt perspektiv 
Inledningsvis håller Bohusläns museum med det uttalande som framgår i slutet av 
granskningshandlingen, att det finns behov av att uppdatera och utveckla kommunens kunskapsunderlag 
för kulturmiljö. 
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Bohusläns museum finner det positivt att det slagits fast att vissa områden som utgörs av jordbruksmark 
undantas för exploatering, bland annat hörnet vid City Gross. Ett område som delvis ligger i kanten av 
ett riksintresseområde för kulturmiljö (KO15) samt i närhet till gravfält och boplatser. 
 
Tilltänkta ingrepp som exempelvis ny väg mellan Torsby och Västra Porten och vägdragning vid kanten 
av Ytterby 22/Gravfältet Smällen bör analyseras gällande dess inverkan på omgivande kulturmiljö. En 
vägdragning på platsen vid Ytterby 22 är komplicerad sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
 
Dessutom bör framtida planering som exempelvis utbyggnad av järnväg föregås av analyser ur ett 
kulturmiljöperspektiv samt utredas utifrån ett arkeologiskt perspektiv. 
 
Därutöver håller museet med att det är av stor vikt att tillgängliggöra och synliggöra kulturmiljöer där 
alla kan ta del av Ytterbys historiska skeenden och kulturvärden.  
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Vi ser mycket positivt på att kommunen genomgående planerar att ta fram gestaltningsprogram för att på 
bästa sätt utforma ny bebyggelse i anknytning till äldre. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
För fortsatt arbete med den fördjupade översiktsplanen och när det gäller framtida exploatering krävs att 
samråd sker med Länsstyrelsen angående behovet av arkeologiska insatser. Fornlämningar riskeras att 
påverkas i områden som avses exploateras. Inför detaljplanering, förhandsbesked samt bygglov krävs 
analys och bedömning av områdets fornlämningar. 
 
Exempelvis kan arkeologisk utredning bli aktuell inom vissa områden som syftar till att fastställa 
huruvida icke kända lämningar finns inom ett område. Därutöver kan det finnas behov av arkeologiska 
förundersökningar samt slutundersökningar av kända fornlämningar. Länsstyrelsen fattar beslut om 
ingrepp i fornlämning samt tillhörande fornlämningsområde. Därför krävs samråd med Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet rörande arkeologiska insatser vid planerade exploateringar. 
 
Sammanfattning 
Det är positivt att viss jordbruksmark undantas från exploatering, att kulturmiljön avses görs tillgänglig, 
att kommunens kulturmiljöunderlag anses uppdateras samt att gestaltningsprogram planera för att ny 
bebyggelse på bästa sätt ska kunna anpassas till äldre. 
 
Bohusläns museum finner att Samråd bör ske på ett tidigt stadium med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
rörande arkeologiska insatser inför planerade och framtida exploateringar. 
Tillstånd krävs från Länsstyrelsen 
 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Utlåtande ur Kulturhistoriskt perspektiv 
Vid kommande planläggning för väg väster om Bohusbanan behöver påverkan på kulturmiljön utredas 
i ett tidigt skede. En utbyggnad av Bohusbanan och behov av analyser avseende påverkan på 
kulturmiljön och krav på arkeologiska utredningar ligger ansvarsmässigt hos Tarfikverket. 
 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
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Avseende framtida planläggning och kommunala projekt kommer kommunen tidigt att samråda med 
länsstyrelsen. Riktlinjerna för de aktuella områdena i FÖPen anger att arkeologin ska utredas. 
 
 
 

KOMMUNALA NÄMNDER 
YTTRANDE 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-04 
Kungälvs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby). 
Syftet med FÖP Ytterby är att för det avgränsade geografiska området, ersätta gällande översiktsplan 
(ÖP2010) avseende mark- och vattenanvändningskartan samt utveckla och förtydliga översiktsplanens 
övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle. Syftet är också att få ett mer detaljerat underlag som 
är vägledande och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut. 
Fördjupad översiktsplan tjänar som mellanled till den kommunövergripande översiktsplanen 2010 
(antagen 2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplanen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är en väl genomarbetad plan som tagits fram med en bra 
beskrivning och vision om Ytterby. Planen har förtydligats i vissa avseenden sedan samrådet och 
samrådsredogörelsen svarar på Miljöenhetens och Bygglovenhetens kommentarer från samrådsskedet. 
 
Det finns fortfarande övergripande frågor som planen inte till fullo hanterar och som kommunen behöver 
fortsätta bearbeta. Detta gäller släckvattenplaner och vissa frågor som rör trafikbuller, luftkvalitet och 
dagvattenhantering, -åtgärdsområden som inte till fullo ryms inom arbetet med kommande detaljplaner. 
För närvarande tas en övergripande bullerutredning fram för Kungälvs och Ytterbys tätorter och arbetet 
med övervakning av luftkvaliteten fortsätter inom samarbetet i Göteborgsregionens luftvårdsförbund 
samt i detaljplaner i utsatta lägen. 
 
Miljöenheten och Bygglovenheten fortsätter bevaka bebyggelseutvecklingen i Ytterby där viktiga miljö- 
och bygglovsfrågor kräver särskild uppmärksamhet. Den fördjupade översiktsplanen utgör ett stöd i 
detta. Järnvägen med sina farligt godstransporter och byggande på åkermark samt buller, dagvatten och 
luftkvalitet är några viktiga fokusområden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av granskningshandlingarna gällande FÖP 
Ytterby och lämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande. 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras 
 
 

KOMMUNALA BOLAG 
 
YTTRANDE 
 
Kungälv Energi AB 2019-10-15 
Kungälv Energi har tidigare yttrat sig i samrådsskedet angående fördjupad översiktsplan för Ytterby.   
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Direkt nordväst om Sparråsvägen används idag ett område för energiproduktion, i enlighet med gällande 
detaljplan för Västra Björkås, etapperna II-III. Denna yta ingår i det område som i förslaget till fördjupad 
översiktsplan markerats som "Natur och rekreationsområde". Kungälv Energi vill framföra att det är 
viktigt att den aktuella ytan också i fortsättningen kan användas för energiproduktion eller andra 
ändamål.  
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Mark- och vattenanvändningskartan kompletteras genom att det aktuella området anges som Teknisk 
anläggning. 
 
 
 
YTTRANDE 
 
Bokab 2020-10-15 
Villatomtbebyggelse: 
Bokab anser att det är mycket möjligt att kunna pröva en placering av glesare villabebyggelse inom det 
utpekade området på Kastellegårdsberget. (Stor ring i kartan på sidan 2) Detta ska då naturligtvis ske på 
ett sådant vis att det inte stör natur och- friluftsaktiviteter. Fler människor kan då få möjlighet att bo i 
närheten av detta fina område som är relativt få förunnat idag. 
 
Bokab bekostar detaljplanen med lämpligt antal villatomter och lämnar sedan över allmän platsmark 
enligt detaljplanen på så vis får kommunen rådighet över de strövområden som i nuläget inte är rättsligt 
bindande i vare sig översiktsplanen eller i den fördjupade översiktsplanen då dessa enbart är vägledande 
för tex framtida detaljplanearbeten. 
 
Som svar på förvaltningen tidigare text (se nedan kommentarer från förvaltningen) om att Bokab i 
ianspråktagit mark vid Iskällan (Nya Grinden) kan vi ge besked att Bokab inte har ianspråktagit 
någonting. Vi ägde marken i fråga och kommunen var väldigt klok och gav ett positivt beslut för 
planläggning och därmed fick många nöjda Kungälvsbor nya bostäder. Bokab var även med och 
bekostade utbyggnaden av friluftsområdet på Kastellegårdsberget. 
 
Det är bra att Ytterby exploateras mest i närhet av stationen men man bör inte helt glömma bort mark för 
villabebyggelse för framtiden. Som vi tolkar förslag till FÖP så finns det förvånansvärt lite mark för 
villabebyggelse. 
 
Är det verkligen meningen att det inte ska finnas någon mark för villabebyggelse i de perifert belägna 
områdena i Ytterby på 30 år enligt Vision 2050 i den fördjupade översiktsplanen? 
 
Bokab ser inte att lämpligheten för bostäder i området är tillräckligt utredd i den fördjupade 
översiktsplanen och vi yrkar på att det ska finnas möjlighet till detta genom framtida 
detaljplaneprövning. 
 
Verksamhetsmark: 
Marken som vi tidigare anfört, (avlång ring på sidan 2) av mycket stort allmänt intresse och gemensamt 
behov för Kungälvs kommun att skaffa mer verksamhetsmark för att få fler arbetstillfällen i Kungälv. 
Även om Kungälv har det mycket bra ställt med bostadsnära arbetsplatser i Rollsbo, Solbräcke och 
Arntorp behövs många fler arbetsplatser i kommunen. Företag står också på kö att vilja expandera och 
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nyetablera i Kungälv. Upp till 1000 nya arbetstillfällen kan vi ordna om inte förvaltningen med denna 
FÖP sätter stopp för det i ett av våra tre kommande verksamhetsområden. Vi har tidigare försökt göra 
kommunen uppmärksammade på att man på detta sätt tar bort ca 40 000 kvm verksamhetsmark. I dessa 
tider med stor arbetslöshet och stigande ungdomsarbetslöshet är det om möjligt ännu viktigare att man 
ser på detta behov och ger oss möjlighet att skaffa mer jobb till folket. Orkla skall ju inom snar framtid 
säga upp en hel del människor. Det gör det ännu mer angeläget att få till nya arbetsplatser. 
 

2 (3) 
Som svar på förvaltningens tidigare kommentar för verksamhetsmark (Det avlånga området) Att 
området ”bör” ersättas genom planändring med allmän plats Natur, som förvaltningen skriver nedan, är 
inte en självklarhet då Bokab äger marken och har anskaffat den i syfte att bebygga den. Vem ska stå 
kostnaden och arbetet för en planändring och att området löses in som allmän platsmark? 
Det finns inga specifika utredningar gjorda i planprogrammet och därmed väldigt lite belägg för att en 
”grön buffertzon” minskar risk för buller, avgaser, utsläpp av farliga ämnen vid olyckor mm. Vi har vid 
ett antal tillfällen varit på plats och det förekommer inget buller från området över huvud taget. Även om 
så vore fallet så kommer en väsentlig ”buffertzon” finnas kvar efter det tänkta område för 
verksamhetsmark. I samband med bebyggandet av området kan däremot en bullervall anläggas som 
kommer hålla ner eventuella bullernivåer. (Det existerar idag en form av bullervall nära villabebyggelsen 
som utfördes när man byggde villaområdet vilket inte tidigare är nämnt.) I planprogrammet från 2012 
finns även ett område betecknat F som var tänkt för verksamhetsmark. Detta område ingår numera i 
detaljplanen för hallarenan på Yttern som kommunen driver. På det sättet tar kommunen bort ytterligare 
verksamhetsmark och gör parkering av den istället. Bokab böjer sig för det förslaget då man från 
kommunens sida projekterar en enorm stor idrottsplatscenter där denna mark är avgörande för den 
framtida idrottsplatsen. Ta inte bort ytterligare möjlig verksamhetsmark. 
Förvaltningen sista kommentar att området inte är lämpligt för bostäder håller vi med om och det är 
därför vi vill ha verksamhetsmark på platsen. 
Vi yrkar på att det avlånga området ska utgöra verksamhetsområde i den fördjupade översiktsplanen. 
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Bokabs tidigare yttrande till förvaltningen i arbetet med FÖP Ytterby 2019-07-03 
Två områden som är inringade i blått: 
 
Det avlånga området; 
”Rollsbo Södra” tidigare Vägreservatet”. Detta är ett område som är planlagt som 
en starkt trafikerad väg, vilken vi inom befintlig detaljplan sökt bygglov för ”annan 
användning av detaljplanerad mark”, vi önskar omvandla vägen till 
verksamhetsmark. 

Det stora runda området; 

”Mellan Enekullen och vattentornet”. Detta är en mycket liten del av ett över 200 ha 
stort grön och åkermarksområde som är klassat som när strövområde. Då 200 ha är 
enormt stort område som ägs till största delen av Statens Fastighetsverk kommer 
varken Kungälvs Kommun eller Bokab ha några som helst möjligheter att ta fram några 
bostäder i detta område förutom på det inringade området där marken ägs av Bokab. 
Det är stor brist på ”kommande områden” i FÖP’ Ytterby. Den största delen av den 
gulstreckade marken är redan på gång och håller på att detaljplaneras. Villatomter är 
en bristvara i dessa detaljplaner och just detta område skulle lämpa sig alldeles utmärkt 
för just villabebyggelse. 

Förvaltningens tidigare kommentarer nedan: 
 
Det avlånga området; ”Vägreservatet” Är ett område som i tidigare översiktsplan låg 
som ett vägreservat i mark- och vattenanvändningskartan. I gällande ÖP2010 är detta 
vägreservat borttaget då behovet inte kvarstod. Nytt vägreservat placerades i ett 
nordligare läge, där trafikverket i nuläget utreder koppling mellan Kareby och 
Marstrandsvägen. Området finns i gällande detaljplan från 1973 där området anges som 
Område för trafikändamål ”Planerad Marstrandsväg”, men är inte längre aktuellt och bör 
ersättas genom planändring med allmän plats Natur. 
I planprogram för Rollsbo från 2012 är området markerat som naturområde för vilket 
anges följande: Det fungerar även som en grön buffertzon mellan industrierna och 
bostadsområdet. Detta minskar risken för störningar från buller, avgaser, utsläpp av 
farliga ämnen vid olyckor m.m. 
Området bedöms inte lämpligt för bostäder och ligger kvar som natur i 
FÖP:ens Mark- och vattenanvändningskartan. 
 
Det stora runda området; ”Mellan Enekullen och vattentornet” Området som benämns 
Kastellegårdsberget är utpekat som natur- och friluftsområde i den Grönstrukturplan som är 
underlag till FÖPen. Kastellegårdsbergen bör vidareutvecklas till att bli ett friluftsområde som 
lockar folk från både Ytterby och Kungälv. Redan idag finns det många boende i närområdet 
och Kastellegårdsbergen har därför hög prioritet för utveckling. Efter BOKABs 
ianspråktagande av naturområdet vid Iskällan gjordes en överenskommelse om 
kompensationsåtgärder i det nu aktuella området. Under de senaste åren har det gjorts 
insatser i Kastellegårdsskogen i form av förbättrade stigar, en elljusslinga, grillplatser och en 
ny parkering längs Klevevägen. Kommunen har tagit fram en plan med åtgärdsförslag i 
Kastellegårdsskogen (Kungälvs kommun, 2008b). Området bedöms efter Fontin vara det 
mest besökta natur- och friluftsområdet i kommunen. 
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FÖPens mål är att utveckla Ytterby som stationssamhälle med en exploatering nära 
stationen samt med en effektiv markanvändning. 
Området bedöms inte lämpligt för bostäder och ligger kvar som natur i FÖP:ens 
Mark- och vattenanvändningskartan. 

 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Det stora runda området (Villatomtbebyggelse) 
Förvaltningens bedömning från samrådsskedet kvarstår avseende att området bör förbli och 
vidareutvecklas som fritidsområde. FÖPens mål är att utveckla Ytterby som stationssamhälle 
med en exploatering nära stationen samt med en effektiv markanvändning.  
Området bedöms inte lämpligt för bostäder och ligger kvar som natur i FÖPens Mark- och 
vattenanvändningskartan. 
Den tidigare exploateringen som skedde i området gjorde intrång och tog en del av det 
utpekade Närströvsområdet. Det stämmer att BOKAB äger marken men ytterligare 
inskränkning av Närströvområdet bedöms inte lämpligt. 
FÖPens mål är en exploatering inom 500-1000m från stationen för att uppnå ett hållbart 
samhälle. I Ytterby finns idag ett stort antal villatomter det som behöver kompletteras med är 
flerbostadshus. 
Att området ska anges som Natur- och rekreation har utretts väl i FÖPen kopplat till alla 
uppsatta mål i FÖPen. 
 
Verksamhetsmark 
Förvaltningen är väl medveten om behovet av verksamhetsmark. Det behövs gemensamt arbete 
kopplat till nästa översiktsplan hur kommunen tänker långsiktigt kring frågan. Dock är frågan 
om buffertzon mellan bostäder och verksamheter viktig både för bostadsmiljön avseende att 
minska risken för störningar från buller, avgaser, utsläpp av farliga ämnen vid olyckor m.m. 
men även för att verksamheter ska kunna driva sin verksamhet utan klagomål som kan medföra 
begränsningar.  
 
Det avlånga området 
Syftet med en Översiktsplan och fördjupad översiktsplan är att peka ut en långsiktig hållbar 
användning av mark- och vattenområden i kommunen oavsett vem som äger marken. 
Att säkerställa de områden som pekas ut som Närströvområden eller andra typer av 
grönytor/parker är en viktig fråga för kommunen. Att planlägga ett område som 
allmänplatsmark natur eller park kan vara ett sätt. 
Inom ett verksamhetsområde kan typen av verksamheter förändras över tid, vilket kan innebära 
att störningar från en verksamhetstomt kan förändras radikalt om en ny typ av 
verksamhetsutövare flyttar dit. 
Som angavs i samrådsskedet behövs området som buffert mellan bostäder och verksamheter, 
dvs att varken bostäder eller verksamheter bör tillkomma på platsen. 
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FASTIGHETSÄGARE 
 
 
YTTRANDE 
 
Fastighetsägare Kastellegården 1:95 
Beträffande synpunkter på planförslaget så står vi fast vid det yttrande som skickades in per 
mail den 17 augusti 2019. KS2016/0329. 
 
I detta yttrande vill vi istället ha förklaringar och tydliga svar på hur vår boendemiljö påverkas 
av de tilltänkta planerna. 
 
Vi är djupt oroade för planerna att bebygga Porteberget. Det kommer att förstöra den fina 
siluett vi har idag som består av en lunga av träd. Dessa träd skapar i sin tur ett lugn när man 
blickar ut över Östra Porten och Portebergets fot. Förutom att närmiljön förstörs för de som nu 
bor i området, riskerar också befintlig bebyggelse, som vårt hus, att få sättningsskador. 
Vidare befarar vi även ökad vattenmängd på tomten då det blir färre träd och växtlighet som 
skyddar i sluttningen. Med tanke på växthuseffekten är det emot alla rekommendationer att 
förtäta och bebygga på det sätt som föreslås. Det blir även motsägelsefullt att i FÖP tala om att 
tillgängliggöra Ytterbys natur och kulturmiljö när man väljer att förtäta och bebygga 
naturområden. 
 
Vidare undrar vi hur man kan ta sig rätten att ingripa på befintlig bebyggelse i form av de hus 
som ligger utmed Portebergets fot? Här lever och bor familjer som har satsat pengar i sitt 
boende och trivs i sin boendemiljö. Det står i FÖP att man på sikt har för avsikt att bebyggelsen 
längs Portebergets fot ska förvandlas till flerfamiljshus… Vi vill veta hur en kommun kan ha 
rätten att i praktiken köra bort familjer från sina hem, som de faktiskt äger?   
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Målet med FÖPen är att utveckla ett hållbart stationssamhälle som ger förutsättningar för ett 
hållbart resanden, där fler kan bosätta sig nära stationen med förutsättningar att åka kollektivt. 
Detta innebär en utveckling som kommer att ske i de centrala delarna av Ytterby istället för i 
utkanten som sker idag. Ytterby är en del av Kungälvs centralort och en viktig del i 
kommunens mål att bygga nya bostäder. Detta kommer att medföra förändringar av den 
centrala miljön. Detta innebär bl.a. att naturmark kommer att tas i anspråk centralt. Dock visar 
grönstrukturplanen att natur i ytterkant av Ytterby ska bevaras samtidigt som parkytor centralt 
ska utvecklas. I samband med kommande planarbeten kommer både geoteknik och hantering av 
dagvatten att utredas.  
 
FÖPen pekar ut en långsiktig utveckling med högre exploateringsgrad där omvandling av 
befintlig bebyggelse kan ske. Det innebär inte att detta kommer att ske men visar på en 
möjlighet. Kommunen avser inte att köra bort någon utan visar bara på en kommande 
förändring av området. 
 
En exploatering av Porteberget kräver ett stort antal utredningar för att säkerställa lämpligheten 
av en byggnation. Där ingår utredning avseende hantering av dagvatten inom samt ut från 
området. När det gäller risk för sättningsskador kontrolleras detta i samband med byggnation. 
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BOENDE, ARRENDATORER, VERKSAMHETSIDKARE 
 
YTTRANDE 
 
Boende vid Porteberget 2020-10-15 
 
Hej Kommunen! 
Jag skriver till er eftersom jag vet hur viktig naturen är för människan – för mig, för dig, för 
oss. Vi är natur och behöver naturliga miljöer för att må bra. 
Jag tror att det är möjligt att leva på den här jorden utan att det sker på bekostnad av någon 
annan och utan att vi tar för oss av marken som om vi har rätt att göra vad som passar oss 
människor bäst. Att vi kan samexistera med djur och växter. 
Det här är mina tankar, åsikter och synpunkter angående FÖP Ytterby, särskilt för den delen 
som handlar om Porteberget. 
 
Personligt 
När jag fick höra om planerna för Porteberget blev jag väldigt ledsen över att en större del av 
skogen där kommer att försvinna. Skogen där jag dagligen promenerar, mediterar, dansar, 
yogar och ser förskolebarnen bygga små vinterskydd åt de mindre djuren eller leka kurra- 
gömma. Där mina barn och jag upptäcker en magisk värld av kryllande liv och pratar om vik- 
ten av att respektera djuren, växterna, marken och vattnet. 
 
Det var den lugna, lantliga platsen med närhet till skog och kollektivtrafik som gjorde att jag 
flyttade med min familj från Göteborg till Ytterby. Skogen är den bästa medicinen för mig när 
jag mår dåligt och behöver komma i balans. 
Nu känner vi att behöver flytta härifrån om det ska sättas igång en byggnation med trädfäll- 
ning, pålning, tung trafik och växande höghus. 
 
Personligt berör det mig alltså hårt men jag förstår att jag behöver zooma ut och se det ur 
ett större perspektiv också. 
 
Ytterby 
Visst finns det - än så länge - andra naturområden i Ytterby men Porteberget är så värdefullt för 
alla oss som bor i centrum och klarar av att gå men inte har möjlighet att röra sig längre 
sträckor. Vi kan kliva in i skogen där och ströva runt i den närapå vilda, orörda naturen eller 
sätta oss vid ett stort gammalt träd och fylla på vår energi. Friskvård på högsta nivå! 
Vi är många som trivs på det skogsbeklädda berget; löpare, hundar med sina ägare, barn som 
bygger kojor, svampplockare, strövare, ungdomar som grillar, barnfamiljer på äventyr, 
bärplockare, terrängcyklister, hästar med ryttare, campare m.fl. För alla oss har platsen stor 
betydelse. 
För att göra platsen ännu mer välkomnande vore det fint med mer lättillgängliga ingångar 
och stigar vid den delen av berget/skogen som ligger närmast centrum. 
 
Om man är lugn & stilla kan man möta rådjur, hasselmus, ekorre, hackspett, korp, hök och 
massa andra arter. Sedan vi flyttade hit för 14 år sedan har det funnits uggla på vintrarna. 
Tyvärr har jag inte sett till rävarna sedan maskinerna kom till Nordtag och skövlade skogen där. 
 
Skogen har också en fantastisk förmåga att ta upp ljuden från bilvägarna och istället ge ifrån sig 
örongodis som fågelkvitter och lövprassel. Fantastiskt för oss som bor runt omkring. 
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Ytterby har en hel del fin, halvvild natur kvar. Jag hoppas att ni som tar beslut om exploatering 
verkligen värnar om att ha kvar den. Den går ju aldrig att ta tillbaka när den väl är bortsliten. 
 
Det jag saknar i Ytterby är mötesplatser för social samvaro, det vore fint om ni kan planera in 
platser - både utomhus och inomhus – där alla kan mötas oavsett socioekonomi, kön, 
funktionsvariation, ålder, religion eller etnisk bakgrund. En lummig, välkomnande park med 
vatten av någon form skulle kunna vara ett trevligt utomhusrum tycker jag. 
Ett levande centrum är också att önska. Tyvärr vet jag inte om det är möjligt då stormarknaden i 
bygden inte lämnar plats åt så många mindre butiker och vårt torg har kanske inte 
den bästa utformningen. 
 
Jag tycker det är väldigt tråkigt att stallet och ridklubben tvingas flytta från Ytterby, förutom 
värdefull sysselsättning för ungdomar bidrar den så mycket till den trivsamma miljö som gjort 
att vi har valt att bo här i 14 år. De betande hästarna kommer verkligen bli saknade av 
många. 
 
 
Hälsa 
WHO säger att stress börjar bli västvärldens största hot mot hälsan. 
 
Att vara i naturen ökar vårt välbefinnande, det främjar både psykisk och fysisk hälsa. Det kan 
också hjälpa oss att förebygga och behandla sjukdomar. 
Forskning visar att humöret blir bättre efter bara 5 minuter i naturen samt att livskraften ökar 
och blodtrycket sjunker efter 15-20 minuter. 
Listan kan göras oändlig på alla positiva effekter för oss människor och det är just det gröna, 
vilda och orörda som är mest välgörande. 
Parker och grönområden är också demokratiska rum som stärker den sociala sammanhåll- 
ningen – något jag tycker är viktigt i ett växande samhälle som Ytterby. Där kan alla mötas på 
lika villkor. På Boverkets hemsida finns en del läsvärt och tänkvärt kring de gröna rummens 
betydelser i städer. Bl.a. att de ökar attraktiviteten i den byggda miljön och bidrar till att 
minska föroreningar och buller. 
 
Globalt 
 
Träden på vår jord är nu för få för sin uppgift och vi vet alla hur viktigt varje träd är för livet 
på jorden, allra mest de storvuxna. Vi vet också hur viktig mångfalden av djur och växter är - ju 
fler arter som finns desto stabilare är naturen, och en stabil natur fungerar som en försäk- 
ring för framtiden. 
 
2050 beräknas 70% av alla människor leva i städer utan kontakt med naturen. Därför uppma- 
nar WHO stadsplanerare och politiker att hårdprioritera grönområden i städer för att motverka 
stress och ohälsa. 
 
Jag ber er som planerar att lägga extra omsorg på att låta så många träd som möjligt få stå kvar 
och att vara mycket varsamma med undervegetationen där maskiner behöver vistas. Också att 
ni planterar minst lika många träd som har tagits ner – det näst bästa alternativet efter att låta 
dem stå kvar. De är så betydelsefulla och inte många djurarter, inklusive människan, klarar sig 
utan dem – men träden klarar sig utan människan. 
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Vi märker inte av det så mycket här på vår lilla plätt av världen men det är verkligen skarpt läge 
med jordens ekosystem nu – vi behöver tänka på helheten i varje beslut vi tar. Därför vädjar jag 
till er, som sitter som beslutsfattare och har en enorm möjlighet att göra stor skillnad, att se de 
långsiktiga konsekvenserna och välja det som är bäst för helheten. 
 
Jag förstår att det är trixigt att få ihop allt med olika mål, budgetar, behov osv, men det går. 
På andra platser, som Köpenhamn, Stockholm, Freiburg, Vancouver görs det ett fantastiskt 
miljöarbete och det är möjligt i vår kommun också. 
Jag tycker att Kungälvs Kommun gör mycket i rätt riktning för att bli en mer miljövänlig plats 
och för att göra utemiljöerna mer trivsamma men det går att göra mycket mer, i det lilla och 
i det stora. 
 
Byggnation 
Nu förstår ni att jag vill att Porteberget ska förbli orört och att all skog som är kvar i Ytterby 
ska få stå kvar men jag kan ju gissa att det inte är helt möjligt. 
 
Om ni nu kommer bygga så många bostäder på Porteberget som ni planerat så är min önskan att 
ni gör det varsamt & planerar för samexistens med naturen, i det här fallet skogen. Också att ni 
gör det snyggt så det blir estetiskt att titta på och harmoniskt att vara i. (Det står i planen att 
gestaltningen bör vara av hög kvalitet men jag blir lite orolig när jag tänker på hur hela den 
lantliga landskapsbilden förstördes när plötsligt ett kvarter med 3- och 4-våningshus fördes upp 
på Tega Ängar.) Och – förstås – att ni gör det långsiktigt hållbart. 
 
Jag hoppas även att ni visar respekt för oss som bor nära berget. T.ex. är Östra Porten en 
solfattig plats under halva året och några 7-våningshus på berget skulle kunna göra det ännu 
värre där då. Går det att tänka om och bygga lägre hus? 
Ljudmiljön skulle också försämras för alla boende runt berget om ni tar ner mycket skog och 
anlägger en ny väg – i synnerhet under tiden som berget skulle bli en arbetsplats. 
Det står i planen att natur kan sparas vid bergets fot för att hjälpa till att ta hand om dagvatt- 
net. Det tycker jag är en bra lösning – spara mycket natur för ändamålet och ta vara på 
möjligheten att göra vackra och lekfulla uppsamlingsplatser för vattnet. Norconsult lämnade 
några bra exempelbilder, här är fler: 
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I planen står att det kan komma att anläggas en pendelparkering till. Jag föreslås att det 
byggs ett grönt parkeringshus på den befintliga pendelparkeringen istället, med plats för en 
carpool. 
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Om taken på husen som byggs får vara platta kan där planteras träd, anläggas trädgårdar 
och ge de boende möjlighet att odla grönsaker och bin. Ett smart sätt att skapa grönska där 
skog har tagits bort. 
 

 
Jag är en miljövän och positiv till projektet SMART MR som Kungälvs kommun medverkar i. 
Min förhoppning och det jag återigen vill be er om är att ni exploaterar varsamt. Att ni i fortsättningen 
tar hänsyn till alla och allt som redan lever här – och de som kommer att leva här. Att ni kan se varje 
träd som ingår i er planering som den kärleksfulla varelse den är, som har gett och kommer att ge 
oändligt mycket tillbaka när det får stå kvar. 
 
 
Källor och se-/läsvärd information: 
https://www.svtplay.se/video/27663949/fantastiska-tradgardar/fantastiska-tradgardar-sa- song-1-
den-lakande-tradgarden?start=auto 
https://ekoappen.se/blogg/skogsmedicin-anvand-var-lakande-natur/ 
 
https://www.utinaturen.fi/halsaochvalbefinnandefrannaturen 
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/ju-fler-arter- 
desto-stabilare-natur 
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https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjans- 
ter/naturen/attraktivt/ 
 
https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpass- ning/oppen-
dagvattenhantering-i-malmostadsdelen-augustenborg-fordjupning-1.115721 
Med förhoppning om en vacker framtid, 
Jennie, medborgare i Kungälvs Kommun och granne med Porteberget 
 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Tack för ett engagerat yttrande. Alla de synpunkter som beskrivs är del av de frågor som hanteras i 
planeringen. 
Hållbarhet är en förutsättning för att det ska finnas resurser också till kommande generationer. 
Livsmiljön i våra orter behöver bli hållbar, med hjälp av medveten stadsplanering. Då måste biltrafiken i 
tätorterna minska och lämna plats åt promenadvägar, cykelstråk och mötesplatser. Ett sätt att göra detta 
är att möjliggöra ett hållbart resande. Det innebär att både centralt belägna natur- och jordbruksområden 
kan behöva tas i anspråk. 
I FÖPen har en grönstrukturplan tagits fram för att visa hur grönstrukturen ska utvecklas. Där ingår bl.a. 
förslag på stadspark och andra parkytor som helt saknas i Ytterby idag samt hur dessa kan samordnas 
med dagvatten- och skyfallshantering. I utveckling av ett attraktivt samhälle är utemiljön en viktig del 
där både natur, parker torg och tillgängliga och trygga Gång- och cykelbanor avgörande, detta är en 
viktig del i FÖPen. 
 
 
 
 
YTTRANDE 
 
Boende Östra Porten 2020-10-16 
Jag har nyligen fått veta att ni har information ute gällande vad ni planerat för Ytterby (den 
Fördjupade Översiktsplanen). Och jag känner tyvärr bara besvikelse för planerna kring mitt 
bostadsområde vilket är Östra Porten. 
 
Att skövla bort så mycket grönska och växtlighet som planerat är illa nog men att dessutom bidra till 
ytterligare utsläpp genom att bygga en väg mellan järnvägen och området Östra Porten samt sätta in en 
busslinje känns synnerligen onödigt! Det finns redan tillgång till bussar på andra sidan spåret och 
bygger ni ordentliga gång- och cykelvägar så kan de som ska bo i de nya områdena lätt ta sig till 
stationen. Folk har kunnat promenera ner till stationen från Hällebergsvägen med omnejd sedan området 
byggdes. Jag förstår inte varför ni behöver sätta in en busslinje bara för att det byggs fler bostäder i 
området. 
 
Jag är säker på att grönskan och närheten till naturen är en anledning till att många väljer att bo i 
Ytterby. Det är underbart att känna skillnaden i hur frisk luften är här när man kommer från stan och det 
är något ni bör värdesätta när ni vill locka fler att bo i Ytterby. Jag tycker det är hemskt att ni vill 
förstöra Porteberg så som planerat, och jag gissar att det är svårt att få er att ändra er, men jag tycker ni 
ska tänka om gällande området mellan spåret och Östra Porten. Även om Porteberg förstörs så tror jag 
att det grönskande området som idag finns mellan spåret och Östra Porten skulle göra mycket för att 
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bibehålla åtminstone känslan av att bo nära naturen. Jag tror det skulle göra ganska mycket för både 
människor och miljö samt göra Ytterby mer attraktivt för de som inte vill bo mitt i staden. 
 
Om ni prompt bygger en pendelparkering bortanför Östra Porten (vid väg 168) och vill koppla samman 
den med stationer så bygg en promenadväg därimellan och behåll den vackra växtligheten. Det kommer 
försvinna så mycket grönska om ni bygger som planerat och det saknas parker och grönska i centrala 
Ytterby så varför ta bort mer grönska än vad som är nödvändigt. Att bygga en bilväg på sträckan ifråga 
(och sätta in en busslinje) är helt meningslöst! 
Snälla tänk om! 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
I arbete med FÖPen har möjligheten till olika alternativ för att förbättra kollektivtrafiken och 
tillgängligheten till den studerats och diskuterats med Västtrafik.  Den föreslagna bussgatan handlar om 
möjlighet att lösa både busstorg och pendelparkering på nya sätt. Inget av detta är beslutat i nuläget. 
Ytterby är en del av Kungälvs centralort och är i översiktsplanen utpekad som ett stationssamhälle där 
en stor del av bostadsbebyggelse ska tillkomma.  
Kommunen är väl medveten om att det saknas parkytor i Ytterby idag men har i Grönstrukturplanen 
redovisat hur dessa ska utvecklas. 
 
 
YTTRANDE 
 
Boende Västra Porten 2020-10-15 
Vi vill härmed lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Ytterby som är utställt för 
granskning. 
Vi som villaägare på Västra porten bor intill Porteberget, med en vacker, naturskön och framförallt lugn 
baksida där endast träden bryter horisonten. Detta var det absolut främsta skälet till att vi köpte huset! 
Vi är oroliga för att byggnationen på Porteberget kommer förstöra detta helt i och med att det blir insyn i 
vår privata trädgård, buller/oljud från nya boenden/trafik, ännu mer problem med vattensjuk gräsmatta 
och total avsaknad av den lilla eftermiddags-/kvällssol vi har i dagsläget till följd av de höga husen som 
planerats. Dessutom används Porteberget av lekande barn och av andra som vill njuta av skogen och den 
vackra naturen som försvinner i och med byggnationen på Porteberget. Här finns även ett rikt djurliv 
med både rådjur, ekorrar och fåglar av olika slag. Vi anser därför att eventuell byggnation bör placeras 
intill Björkås och integreras med befintlig bebyggelse, där det förstör mindre och att skogen i största 
mån bör bevaras. 
 
Vidare undrar vi hur det är tänkt att vägen leds om till Västra porten ifall centrumöverfarter stängs? Vi 
bor på en lugn återvändsgata, och blir oroliga för ökat trafikflöde och buller utanför vårt och våra 
grannars hus. Det är ju förutom alla boende på Västa porten även ett konstant trafikflöde av kunder och 
tung trafik till och från Derome Byggvaror på Västra porten 1, med dels utleveranser av byggmaterial av 
det egna åkeriet, dels inleveranser från leverantörer, som i dagsläget korsar järnvägen vid Citygross. 
 
Vi har full förståelse för att Ytterby med dess strategiska läge behöver förtätas och ser överlag positivt 
på utvecklingen. Dock är det inte alla som pendlar med tåget bara för att man valt att bo i Ytterby, vi 
själva som exempel inte bara bor i Ytterby utan jobbar även här. Vi har därför även en extra stor 
förhoppning om utökning av det dåliga utbudet av caféer/restauranger som finns i 
dagsläget. 
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR  
 
Avseende första stycket se övriga kommentarer för Porteberget. 
Som ett förslag på att lösa ett kommande problem med att Bohusbanan blir en barriär när dubbelspår 
byggs ut och antal avgångar ökar så föreslås i FÖPen en vägdragning söder ifrån för att lösa 
tillgängligheten till befintlig bebyggelse. Målet med FÖPen är att minska biltrafiken till centrala Ytterby 
och att transportintensiva verksamheter på sikt ska försvinna. 
Förhoppningen med att på sikt fördubbla antalet invånare är att det även ska ge underlag för service och 
arbetstillfällen samt förutsättningar andra verksamheter som t.ex. kontor vilka har behov av bra 
pendlingsmöjligheter samt lunchrestauranger och caféer. 
 
 
YTTRANDE 
 
 
Boende Ytterby 2020-09-18 
Jag läser i förslaget till den fördjupade översiktsplanen och funderar lite på kommunens långsiktiga 
strategi för skolor i Ytterby. 
Vad man kan utläsa av åldersfördelningen så är det ett populärt område för barn. Det avspeglas också på 
ortens skolor. 
Enligt FÖPen så går det 630 elever på Kastellegårdsskolan. En ideal skola bör ligga på 500 elever. 
Elevantalet har mer eller mindre dubblerats de senaste 20 åren utan att några större förändringar i matsal 
eller idrottslokalerna har ökat. I dagsläget har varje klass 20 minuters slotttid i matsalen. På den tiden 
ska alla komma in, ta mat, sätta sig, äta och lämna lokalen. Det är helt uteslutet att ta mer mat eller föra 
ett samtal med bordsgrannar på den tiden. 
 
Med dagens utbyggnadstakt kommer det flertalet nya elever varje termin och klasserna är stora. I 
Ytterby är det 5 parallellt på lågstadiet (2 kastellegården o 3 sparrås) samt 4-5 parallellt på 
mellanstadiet. Enligt Föpen kommer Ytterby ha behov av 10 parallella klasser 2050 om vi anser att 26-
29 barn per klass är rimligt. 
 
Enligt FÖPen är att i första hand bygga ut Kastellegårdsskolan ytterligare med fler våningar. Förutom 
att jag är mycket tveksam till att det blir ett kostnadseffektivt byggande har jag några funderingar. 
Hur tänker man genomföra ombyggnationen? Vart ska ni förvara eleverna under 1,5-2 år som det tar att 
bygga ut. 
-Är det lämpligt med en skola med ett elevantal över 1000 barn? 
Idag är det trafikkaos när barnen startar sin dag. Hur ska det bli när man dubblerar skolan? Även om det 
största antalet bor i närheten så kommer en viss procent lämnas med egen bil. 
Är det att värna om en hållbar utveckling att centralisera skolan till så få platser på orten. bör 
man inte eftersträva att skolan ligger så nära bostaden som är möjligt? 
 
  

 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Planeringen avseende behovet av ytterligare en skola avser en fördubbling av invånarantalet fram 2050. 
M.a.o. om och när detta behov kommer är mycket osäkert. Det viktiga i arbetet med FÖPen är att 
byggnation av ny skola behöver ske med väl utnyttjad markanvändning, vilket innebär att byggnation 
kan behöva göras på höjden. Det viktiga är att placeringen uppfyller målen om hållbara transporter. 
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Avsikten är att skola ska ligga på lämplig plats avseende närhet till kollektivtrafik. Förhoppningen är att 
boende i Ytterby i mindre omfattning köra bil till skolan.  
FÖPen har även tagit fram riktlinjer för skola som anger att skolor och förskolor ska placeras samt 
utformas så att barn och ungdomar ska ha tillgång till trygga och hälsosamma skolmiljöer. Förskolor 
och skolor ska kunna nås via trygga gång- och cykelvägar. 
Avseende antalet barn i en skola så finns det inget underlag avseende var gränsen går för antalet elever. 
Tidigare har antalet 500 elever avsett storlek på matsal och idrottshall men detta är ett sätt att beräkna 
som man nu frångått.   
 
 
 

ÖVRIGA 
 
 
YTTRANDE 
 
Göteborgs stad 2020-09-25 
Kungälvs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ytterby. Göteborg stad har 
getts möjlighet att yttra sig. Byggnadsnämnden yttrar sig för Göteborgs stads räkning. 
Stadsbyggnadskontoret har samrått med stadsdelsförvaltningen i Norra Hisingen. 
Inriktningen i fördjupningen av översiktsplanen är att Ytterby i första hand ska växa genom 
kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Målet är att invånarantalet i Ytterby år 2050 ska ha 
fördubblats från dagens ca 6 000 invånare till ca 12 000. Detta ska ske inom ett område om ca 1 000 
meter från stationen. Fördjupningen av översiktsplanen förutsätter att Bohusbanan ska utvecklas för en 
ökad kapacitet. 
Sedan samrådet 2019 har några förtydliganden av handlingen gjorts. Inga av dessa förändringar 
påverkar Göteborg och föreliggande yttrande har samma inriktning som i samrådet. 
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på förslaget till fördjupningen av översiktsplanen. Att Ytterby ska 
utvecklas stationsnära ligger i linje med Göteborgsregionens strukturbild. Det är positivt att 
fördjupningen av översiktsplanen är tydlig med att utveckling inte ska förhindra en utbyggnad till 
dubbelspår. En viss farhåga finns att utbyggnad av Ytterby ska innebära mer biltrafik över Kornhalls 
färja vilket påverkar trafiksituationen på de statliga landsvägarna Kornhallsvägen och Kongahällavägen 
på Hisingen. Trafikverket bör bygga gång- och cykelvägar längs dessa vägar för att öka trafiksäkerheten 
och förbättra möjligheten för lokalbefolkningen att gå och cykla. 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras. 
 
YTTRANDE 
 
Naturskyddsföreningen 2020-10-16 
 
Vi har tagit del av underlaget med bilagor och rapporter samt läst information via angivna länkar. Det är 
ett omfattande och innehållsrikt material. Vissa dokument är mycket aktuella, andra skulle behöva 
uppdateras som till exempel Natur- och friluftsplan, Grönplan, Miljöpolitiskt program 2016-2019. 
Texten är lättläst men kartorna är otydliga och när de förstoras blir de suddiga. Detta försvårar 
möjligheten att studera detaljer.  
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I stort anser vi att planen är genomarbetad och att den behandlar viktigt frågor som rör natur, miljö och 
hållbarhet. Det avgörande för att mål och visioner ska uppfyllas är dock att de implementeras i 
detaljplaner och att åtgärder som föreslås i bland annat Grönstrukturplanen omsätts i handling. 
 
Synpunkter: 
Bevarande av jordbruksmark 
I samrådshandlingen föreslogs exploatering av Norra Storängen och Åkerhörnet i Ytterby. I 
granskningshandlingen har dessa områden utgått och skall fortsättningsvis benämnas som 
jordbruksmark i FÖP Ytterby. Vi ser mycket positivt på att jordbruksmarken bevaras och på det beslut 
politiken tagit vid samrådsskedet. Det är framsynt att bevara jordbruksmark med bland annat tanke på 
vikten av inhemsk livsmedelsproduktion. 
 
Granskningshandlingen har i viss mån anpassats efter detta beslut men texten är på många ställen 
inaktuell/motsägelsefull. Visserligen finns insprängda meningar med fet text där konsekvenser av 
förändringen nämns på olika sätt men texten behöver redigeras/uppdateras i många stycken. 
 
Vi anser att planen behöver kompletteras med textdelar som lyfter fram det positiva med aktivt jordbruk 
i Ytterby. På vilket sätt jordbruket bidrar till hållbar samhällsutveckling: Betydelsen av biologisk 
mångfald och dess samband med ekosystemtjänster, betydelsen av skyddade biotoper som till exempel 
åkerholmar och stengärdsgårdar, variationen i landskapsbilden, bevarande av odlingsbar jord med 
näring och mikroliv. 
Jordbruksverksamhet ger också människor möjligheter att få närhet till hur livsmedel produceras i 
primärledet vilket kan öka intresset för lokal livsmedelsproduktion. 
 
 
Betesmarker 
Förlust av biologisk mångfald hänger samman med att till exempel betesmarker som inte används växer 
igen. Vi anser att det skulle vara mycket värdefullt att ta vara på sådana marker i Ytterby och restaurera 
dem samt hävda dem med hjälp av betesdjur. Detta skulle vara betydelsefullt för den biologiska 
mångfalden samt möjliggöra lokal produktion av naturbeteskött   
 
Livsmedelsproduktion 
Naturskyddsföreningen vill återigen betona de avgörande samband som finns mellan odlingslandskap, 
jordbruksmark, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, artrikedom, spridningsvägar och andra 
utmaningar i en hållbar samhällsutveckling där livsmedelsproduktionen blir allt viktigare. I FÖP Ytterby 
ingår endast några få rader om livsmedelsproduktion. Detta behöver kompletteras och näringslivets 
starka kopplingar till livsmedelsproduktion i olika led behöver beaktas. 
 
 
Grönstruktur 
Vi ser positivt på att kommunen tagit fram en omfattande Grönstrukturplan och fört in värdet av 
sammanhängande gröna stråk. 
 
Vi vill tillägga att gröna stråk och öppna siktlinjer inom bebyggelse har visat sig ha stor betydelse för 
pollinatörers möjligheter att hitta fram till växtligheten. 
 
Biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystem ska ha kapacitet att bidra med 
ekosystemtjänster. Många olika naturtyper med många olika arter och stor genetisk variation inom 
arterna samverkar inom ekosystemen. Stadens ekosystem är en resurs där parker, grönområden och 
natur bidrar på olika sätt. Det är mycket positivt att FÖP:en nämner gamla träd, skyddsvärda träd, 
nyplanteringar av lövträd och alléer och att man vill bevara nyckelbiotoper och värdefulla trädbestånd. 
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Det kan tilläggas att det är synnerligen viktigt med en buffertzon för att värna skyddsvärda träd. Det är 
positivt att ängar kommer att anläggas som en typ av grönyta inom bebyggelseområden. 
 
På sidan 77 står det ” De grönytor som finns kan till stor del beskrivas som naturmark utan större 
skötsel.” Även sådan sparad naturmark och ruderatmark har stor betydelse för den 
biologiska mångfalden. 
 
Kyrkebäcken 
Vi vill betona betydelsen av att värna bäcken genom att förstärka naturvärdena och förutsättningar för 
ökad/bevarad biologisk mångfald. För att få ett avstånd från promenadstigar/vägar behövs en buffertzon 
med blommande och bärande träd och buskar utefter bäcken. Vägar/stigar bör grusas istället för att 
asfalteras. 
 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
När det gäller underlag som är delvis inaktuella så pågår ett arbete med att uppdatera och digitalisera 
natur- och friluftslivsplanen. När det gäller Gönplanen så har den för Ytterby ersatts med 
Grönstrukturplanen. När det gäller det Miljöpolitiska programmet finna för närvarande inget uppdrag att 
uppdatera detta. 
 
Jordbruksmark 
FÖPen har reviderats inför antagande för att tydligare redovisa vilka områden som föreslås för 
exploatering och vilka som anges som jordbruksmark. Jordbruksmark är viktig ur många perspektiv för 
bland annat livsmedelsförsörjning, naturvård, landskapsbild, grön infrastruktur och kulturhistoria. När 
det gäller Ytterby så är det främst de yttre områdena där jordbruksmark är viktig och där den kan brukas 
utan konflikt med bostadsbebyggelse. I de centrala delarna av tätorten är samhällsutvecklingen viktigast. 
 
Bedömningen är att bevarande av jordbruksmark är en viktig fråga i samhällsplaneringen men för att 
möjliggöra en hållbar utveckling med koncentrering av bostäder i stationssamhällen och 
kollektivtrafiknära lägen, kan det ibland vara ett viktigt samhällsintresse att ta jordbruksmark i anspråk. 
 
 
Betesmark 
Kommunen instämmer att betesmark är viktig att bevara utifrån biologisk mångfald. 
Betesmark ingår i den övergripande utredning för jordbruksmark som görs. Dock är det en begränsad 
del av betesmarken i Ytterby som är på kommunal mark och de som finns ligger centralt kommer till 
stor del ingå i Närströvområden. Om betesdjur är lämpliga här är dock osäkert. 
 
Livsmedelsproduktion 
Kommunen vill beskriva en positiv inställning till nya möjligheter till livsmedelproduktion men hur 
detta ska ske i detalj bör inte beskrivas i en FÖP utan får prövas när frågan kan bli aktuell. 
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YTTRANDE 
 
Kungälvs Musei vänner 2020-10-15 
 
Kungälvs Musei vänner har tagit del av granskningsversionen och samrådsredogörelsens svar på 
föreningens samrådsyttrande och lämnar här nedan några kompletterande synpunkter: 
 
Föreningen noterar med tillfredsställelse att tidigare föreslagen exploatering av Kastellegårdens 
jordbruksmark på Norra Storängen och det så kallade åkerhörnet mittemot City Gross utgått ur 
granskningsförslaget. 
 
Därmed ökar fokus på att utveckla och förtäta Ytterbys centrala delar. Föreningen vill därför ytterligare 
understryka att fortsatt planering måste värna befintliga kulturvärden så de inte förvanskas utan istället 
lyfts fram och stärks. 
 
I samrådsredogörelsen skriver kommunen att man ”har förhoppning om att lyfta fram kulturmiljön i 
fortsatt arbete”. Det räcker inte. Här måste kommunen vara tydlig mot framtida exploateringsintressen. 
Vi föreslår att kommunfullmäktige samtidigt med beslut om antagande av den fördjupade 
översiktsplanen lämnar tydliga direktiv till kommunstyrelsen och förvaltningen om att Ytterbys 
värdefulla kulturarv ska prioriteras och säkerställas i kommande program- och detaljplanearbete 
 
Våra samrådssynpunkter rörande Porteberget, Västra Porten och Lilla Smällen kvarstår. 
Här kan fel typ av hus helt sabotera kulturmiljön. Vi vill på nytt betona att blivande byggherrar måste 
styras hårt i planer och i avtal med kommunen så att bebyggelsen får en passande skala och gestaltning. 
En arkitekttävling, anordnad av kommunen, skulle ge området positiv uppmärksamhet och goda förslag 
på hur utveckling och bevarande kan gå hand i hand. 
 
Kungälvs Musei Vänner är mycket bekymrade över att granskningsversionen, som enda förslag till ny 
vägdragning till Västra Porten, har kvar en sträckning på västra sidan av Bohusbanan trots att den ligger 
inom riksintresseområdet för kulturmiljön vid Smällen med bl.a. fornlämningsområdet för Kungahälla 
kungsgård. En kommande laglighetsprövning av denna vägdragning, där även en framtida 
dubbelspårsutbyggnad av Bohusbanan ska vägas in, kommer sannolikt att innebära krav på kommunen 
att redovisa alternativa trafiklösningar. 
 
Vi anser därför att kommunen, redan i detta översiktliga planskede, bör belysa sådana alternativa 
lösningar och dess konsekvenser innan FÖP Ytterby slutförs och förs vidare till kommunfullmäktige 
för antagande.  
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Enligt kommunens kulturpolicy (2018) ska Kommunen lyfta fram vårt rika kulturhistoriska arv. Det 
finns även ett uppdrag enl gällande ÖP att ta fram ett tematiskt tillägg för kommunens kulturmiljö. 
Dock har detta ännu inte prioriterats.  
 
I FÖPen har riktlinjer tagits fram för hur kommunen ska arbeta med kulturmiljön inom de områden där 
kommunen har rådighet över frågan. 
 
FÖPen betonar vikten av ett gestaltningsprogram och extra stora ambitioner för gestaltningen för 
Porteberget som underlag i kommande markanvisningstävling. Området har potential att bli en viktig 
del av Ytterbys identitet. Hållbara lösningar ska prioriteras och goda exempel ska lyftas fram för att 
inspirera andra t.ex flerbostadshus i träbyggnation.  
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God gestaltning handlar om att ta hänsyn till det som redan finns på platsen vid kompletteringar och 
tillägg. Kulturmiljö, strukturen på bebyggelsen och enskilda byggnader eller miljöer fungerar som 
utgångspunkter för ny bebyggelse även om en högre exploatering och effektivare markanvändning 
krävs. I vissa fall behöver den nya byggnationen tonas ner i förhållande till exempelvis kulturmiljö och i 
andra fall krävs en utveckling av området. 
 
Förvaltningen är medveten om att en vägdragning väster om Bohusbanan bl.a. kräver en prövning 
avseende påverkan riksintresseområde för kulturmiljön. Den föreslagna vägen är en tänkt lösning om 
den centrala överfarten över Bohusbanan i framtiden stängs. Kommunen avser dock inte i nuläget utreda 
alternativa vägdragningar. Just en eventuell framtida stängning av överfarten är en fråga som ligger 
inom Trafikverkets ansvar. 
Syftet med FÖPen är att verka för målet med hållbara transporter och minimera biltrafik i centrala 
Ytterby. 
 
 
 
Med detta föreslås att Kommunfullmäktige godkänner planförslaget för antagande enl PBL 3 kap 19 §. 
 
   
   
 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING  2021-02-19 
 
 
 
Henrik Johansson   Linda Andreasson 
Enhetschef Plan     Översiktsplanerare 
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Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och 
bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om 
planförslaget vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 
§ PBL i ett senare planeringsskede.  

Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. 
MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas 
till planen då den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss 
del, ska det anmärkas i den fördjupade översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen 
inhämtat synpunkter på förslaget till den fördjupade översiktsplanen från 
berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från 
Statens geotekniska institut, Trafikverket samt Statens fastighetsverk. 
Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby som är en av kommunens 
viktigaste serviceorter. Ytterby har stor potential för att bli ett attraktivt 
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stationssamhälle längs ett av kommunens huvudstråk för kollektivtrafik. 
Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras.

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och 
friluftslivet samt kommunikationer kan tillgodoses. Beträffande riksintresse 
för kulturmiljövård behöver FÖP:en kompletteras enligt de 
rekommendationer som finns i det här yttrandet för att säkerställa att det inte 
blir risk för en påtaglig skada på riksintresset.   

Planen bedöms inte medföra sådan negativ påverkan avseende människors 
hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att 
det i ett senare planeringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa 
enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter dock att kommunen följer de 
rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram.

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås kan medverka till att MKN 
enligt 5 kap. MB följs. Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- 
och vattenområden och som angår angränsande kommuner samordnas på ett 
lämpligt sätt.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Kommunen har förtydligat innehållet i FÖP:en vad gäller förutsättningar 
och riktlinjer för kulturmiljö i de olika föreslagna utbyggnadsområdena. 
Dock finns det utifrån underlagets nuvarande utformning risk för påtaglig 
skada på riksintresse för kulturmiljövård, särskilt avseende 
utbyggnadsområdet vid Lilla Smällen. En utbyggnad i detta område är ur 
kulturmiljösynpunkt direkt olämplig. Frågan om risk för påtaglig skada på 
riksintresset samt andra konsekvenser för kulturmiljö ska prövas vid senare 
detaljplaneläggning. 

Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Inom området för FÖP Ytterby finns stora områden som ligger inom 
naturreservat, Natura 2000. Det är bra att kommunen inte planerar 
exploatering inom dessa. Vissa åtgärder för att gynna friluftslivet föreslås 
inom dem i grönstrukturplanen och det är, som kommunen också 
poängterar, viktigt att ev. åtgärder är förenliga med syftena med de 
skyddade områdena och att nödvändiga tillstånd/dispenser söks.
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Planen bedöms inte medföra några sådana problem avseende människors 
hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion att 
det i ett senare planeringsskede ska ge Länsstyrelsen anledning att ingripa 
enligt 11 kap. PBL. Det förutsätter att kommunen följer de 
rekommendationer som den fördjupade översiktsplanen lyfter fram.

Översvämning/Skyfall
Dagvattenutredningen är ett bra underlag för fortsatt planering men mer 
detaljerade karteringar av översvämningsrisk och skyfall kan komma att 
krävas längre fram vid planering av bebyggelse då översvämningsbilden kan 
komma att förändras vid exploatering.

Trafikbuller
Trafikverket kommenterar frågan om buller i sitt yttrande från 2020-10-06 
Trafikverket anser att riktvärdena enligt trafikbullerförordningen (2015:216) 
ska gälla vid kommande bostadsplanering. Länsstyrelsen utgår också från 
trafikbullerförordningen (2015:216) i sin bedömning av kommande 
detaljplaner. Länsstyrelsen har dock inga invändningar om kommunen vill 
tillämpa striktare krav för att åstadkomma en bättre ljudmiljö.

Geoteknik
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2020-10-
06. Avseende bergtekniska risker saknas det underlag för att SGI ska kunna 
ta ställning kring vilka risker det finns med avseende på stabiliteten i 
bergslänterna. 

SGI uppmärksammade och efterlyste tidigare en strategi från kommunen för 
hur de geotekniska frågorna ska klarläggas. Avsnittet om geologi och 
geoteknik är nu i granskningshandlingen omarbetad jämfört med 
samrådshandlingen. Bland annat har ett PM geoteknik tagits fram till planen 
och beskrivningar från den är inarbetade i planhandlingarna. Beskrivningen 
omfattar stabilitetsbedömning av olika delområden, även med 
klimatförändringsperspektiv, sättningsbedömning, bergteknik och 
skredriskbedömning. 

Länsstyrelsen vill i enlighet med SGI tillägga att det vid detaljplaneläggning 
är viktigt att kunna optimera planens utnyttjande med tanke på dess syften 
genom att ta hänsyn till markens geotekniska förutsättningar. 

I övrigt delar Länsstyrelsen SGI:s bedömning i sin helhet och gör ingen 
annan bedömning. SGI:s yttrande bifogas

Miljökvalitetsnormer
Förslagen från den översiktliga dagvattenutredningen är väl inarbetade i 
FÖP:en och det framgår tydligt i underlaget var man planerar att avsätta 
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mark för framtida dagvattenhantering och skyfallsytor, vilket är positivt. Det 
är också positivt att man identifierat samhällsviktig verksamhet som riskerar 
att översvämmas vid skyfall. Dagvattenutredningen är ett bra underlag för 
fortsatt planering men mer detaljerade karteringar av översvämningsrisk och 
skyfall kan komma att krävas längre fram vid planering av bebyggelse då 
översvämningsbilden kan komma att förändras vid exploatering.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna 
Intressen
Infrastruktur och transporter
Kommunen har valt att inte hantera det framtidsscenario som en utebliven 
länk Ekelöv-Grokareby utgör. Kommunen hänvisar istället till beskrivning 
av nollalternativet i tillhörande MKB:en. På sidan 92 i FÖP:en står det, 
”Konsekvenser för en försenad eller utebliven väglänk kommer att beskrivas 
i pågående projekt som nollalternativ”.

Ett framtidsscenario med en försenad eller utebliven länk Ekelöv-Grokareby 
är inte detsamma som nollalternativ. I nollalternativet byggs visserligen 
ingen länk. Detsamma gäller nya bostäder och andra bebyggelse i Ytterby 
som uteblir enligt nollalternativet. Ett framtidsscenario med utebliven eller 
försenad länk innebär att länken uteblir medan ny bebyggelse för bostäder 
och andra verksamheter kan komma till. Genom att inte utreda 
konsekvenserna av ett framtidsscenario där den länken uteblir eller avsevärd 
försenas missar eller försvårar kommunen sin egen handlingsberedskap i 
framtiden. Infrastrukturen är en tongivande omvärldsfaktor som kommer att 
ha stor påverkan på vad som blir genomförbart i kommunens 
förtätningsplaner, eller vilka åtgärder som kommer att bli nödvändiga.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Förorenad mark
Kommunen har inför granskningen inte kompletterat planhandlingarna 
enligt länsstyrelsen önskemål utan endast lagt till följande text ”Inom FÖP 
området har det funnits verksamheter som gett upphov till potentiella 
föroreningar.”

I FÖP:en redovisas särskilt stråket längs Bohusbanan. Länsstyrelsen önskar 
en motsvarande beskrivning även för andra platser där det planeras för 
ändrad eller där det planeras förtätningar enligt FÖP. Förtätningar planeras 
exempelvis vid bensinstation vid Hollandsgatan och Ytterby busstation 
(ligger nära utpekade stråket men igår inte i det). 
Att även förorenad mark behöver undersökas kan med fördel även redovisas 
vid Riktlinjer för centrala Ytterby under kap 6.

Teknisk försörjning
Avloppsvattnet i Kungälv leds till Ryaverket i Göteborg och då kapaciteten i 
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Ryaverket är begränsad anser länsstyrelsen att kommunen bör utreda och 
kommentera om och hur ytterligare påkoppling på det kommunala nätet 
klaras inom gällande tillstånd.

Luftkvalitet
Länsstyrelsen och Trafikverket är positiva till den komplettering gällande 
luftkvalitén som gjorts under kapitel Miljö- och riskfaktorer, där det framgår 
att luftkvalitén kommer att utredas i samband med planläggning av bostäder, 
förskolor och skolor längs med Marstrandsvägen samt norra delen av 
Torsbyvägen. Trafikverket anser att det är viktigt att rådande riktlinjer för 
miljökvalitetsnormer, kvävedioxid samt partiklar efterföljs och det är därför 
av stor vikt att utredningar av luftkvalitén genomförs i kommande 
detaljplanering.

Infrastruktur och transporter
Kommunen har valt att inte hantera det framtidsscenario som en utebliven 
länk Ekelöv-Grokareby utgör. Kommunen hänvisar till projektets MKB. 
Därmed missar man sin egen handlingsberedskap för en möjlig framtid. 
Infrastrukturen är en tongivande omvärldsfaktor som kommer att ha stor 
påverkan på vad som blir genomförbart i kommunens förtätningsplaner, 
eller vilka åtgärder som kommer att bli nödvändiga.

På sida 92 skriver kommunen att ”konsekvenserna för Ytterby med en 
utebliven väglänk skulle innebära mer risker och störningar vilket skulle ge 
en sämre boendemiljö för framförallt befintlig bebyggelse i och med ökat 
buller och utsläpp men också sämre framkomlighet och trafiksäkerhet på 
väg 168. ” På så sätt berörs frågan, men kommunen visar inte vad som kan 
bli nödvändigt för att lösa dessa problem

Beredning
Detta beslut har fattats av funktionschef Nina Kiani Jansson efter 
föredragning av planhandläggare Emma Ahlgren. I den slutliga 
handläggningen har även representanter från naturavdelningen, 
kulturmiljöenheten, vattenavdelningen, enheten för samhällsskydd 
och beredskap, landsbygdsavdelningen samt 
miljöskyddsavdelningen medverkat. 

Nina Kiani Jansson                                                               

Emma Ahlgren

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Yttranden för kännedom från: 
SGI daterat 2020-10-06
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Statens fastighetsverk daterat 2020-10-07
Trafikverket daterat 2020-10-06 

Kopia till:
Länsstyrelsen/
Enheten för samhällsskydd och beredskap, Linda Tofeldt
 Kulturmiljöenheten, Pernilla Morner 
Landsbygdsenheten, Eva Olson
Miljöskyddsavdelningen, Annika Lundahl
Samhällsbyggnadsenheten, Elisabet Ebeling 
Naturavdelningen, Linda Karlsson
Vattenavdelningen, Aster Asgedom
FC Plan- och bygg, Nina Kiani Jansson
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Fördjupad översiktsplan för Ytterby 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
Det rubricerade förslaget daterat 2019-04-17 har varit utställt för granskning enligt plan- och bygglagen 
(PBL 3:8), mellan den 21 maj 2019 och den 30 augusti 2019 i Stadshuset och på biblioteket i Ytterby.  
 

Innehåll 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................... 2 

STATLIGA MYNDIGHETER .................................................................................................................. 4 

STATLIGA BOLAG ................................................................................................................................ 30 
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KOMMUNALA NÄMNDER ................................................................................................................... 41 
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FASTIGHETSÄGARE ........................................................................................................................... 45 

BOENDE, ARRENDATORER .............................................................................................................. 49 

ÖVRIGA ................................................................................................................................................... 63 

 
 
Till kommunen har inkommit nedanstående yttranden vilka har kommenterats av förvaltningen. 
Under samrådet har inkommit 19 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller 
verksamheter varav 9 är skrivna av män och 11 är skrivna av kvinnor. När det gäller de 35 yttrandena 
från privatpersoner och föreningar så är 16 st skrivna av män och 16 st skrivna av kvinnor. 
 

SAMMANFATTNING 

Arbetsgruppen för FÖP Ytterby fanns på plats den 27 och 28 maj 2019 vid entréen på Citygross i 
Ytterby. Där visades FÖPen upp och medborgare hade möjlighet att ställa frågor samt komma med 
synpunkter.  
Övergripande tyckte medborgare att det är positivt att det händer saker i Ytterby att det är ett intressant 
förslag, Jättebra! Kul att ni jobbar med utveckling av Ytterby men även någon synpunkt att, bygg inget, 
förstör inte Ytterby. 
 
När det gäller bostäder och boende så var några synpunkter att det är för lite med fördubbling, bygg för 
äldre, bygg inte där det är sankt samt bygg inte på jordbruksmark. 
Bygg fler förskolor och bygg dem parallellt med bostäderna. 
Ungdomarna ville ha fler caféer och restauranger. 
PRO undrar vad som händer med deras föreningslokal. 
Pendelparkering är viktig för boende utanför Ytterby många tycker inte att det är möjligt att åka 
kollektivtrafik. 
Andra menade att bygg inte pendelparkeringar, det gynnar bara bilismen. 
Bra kollektivtrafik i Kungälvs kommun dock borde tågen gå oftare. Tåg bättre än buss, framför allt om 
man har hund. 
Cyklar mycket, vill ha bättre cykelbanor. 
Bygg inte i naturområdet mellan Länsmansgården och Rollsbo. Bra att kunna promenera ner till älven. 
Stigar och promenadvägar viktiga. 
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Den 13 juni 2019 höll förvaltningen ett Öppet hus i Ytterbyskolans matsal som besöktes av 16 
personer boende i Ytterby. 
Mötet inleddes med en presentation av FÖPen på ca 1 timma där frågor kunde ställas. Sen delade 
tjänstemännen in sig på 3 stationer där kartmaterial fanns som underlag för var och en av de besökande 
att ställa frågor kring. 
Några av de frågor som lyftes under mötet berörde bl.a. följande: 
Möjligheten kring att överklaga eller att komma med synpunkter. 
Byggande nära Bohusbanan och problematik med farligt gods och trafikbuller. 
Synpunkter på för mycket busstrafiken i centrala Ytterby. 
Byggande på jordbruksmarken mellan Enekullen och centrala Ytterby samt byggande på 
jordbruksmarken (trekanten) mitt emot City gross. Oro över hur byggnationen skulle utformas samt att 
utsikt skulle försvinna. 
Positiva reaktioner på Grönstrukturplanen men att den borde kompletteras med bättre underlag avs. 
befintliga stigar. 
Vad innebär byggande på Porteberget för de befintliga villaägarna? Kan det innebära svårigheter att 
sälja eller innebär det ett ökat markvärde när området pekas ut för exploatering. Kommer de nya husen 
att skugga befintliga? I dagsläget är det problem med dagvatten nedanför Porteberget. Ny bebyggelse på 
Porteberget borde lokaliseras mot Björkås. 
Oro över om grönområdet med stigar mellan Rollsbo och Ytterby skulle bebyggas. 
Göra de översiktliga kartorna lättare att orientera sig i.  
 
Sammanfattning ändringar av FÖPen efter samråd. 
Samrådet har inte inneburit några större förändringar av FÖPen utan framför allt förtydligande. Dock i 
samband med att FÖP Ytterby lyftes i Kommunstyrelsen (KS) för information beslutade KS att 
den jordbruksmark som idag ägs av Statens fastighetsverk som föreslås för exploatering i FÖPen 
ska utgå. Dessutom har område för framtida dubbelspår förtydligas samt centrumutveckling 
genom förtätning vid Torsbyvägen. Mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats med 
säkerhetsområde för järnväg samt att centrumbebyggelse ny har minskats vid Lilla Smällen. Ett mindre 
område med verksamhetsmark har tillkommit mot Rollsbo samt att område för ny ÅVC har tagits bort. 
Förtydligande har gjorts för de områdesvisa riktlinjerna och preciseringarna. Kapitlet om 
Förutsättningar och riktlinjer har utvecklats och förtydligats. Det sista kapitlet om Fortsatt planering och 
arbetet har utökats för att tydligare beskriva vad som behöver göras för att genomföra FÖPen. 
Miljökonsekvensbeskrivning och Grönstrukturplan har reviderats efter inkomna synpunkter. FÖPen har 
kompletterats med en bilaga avseende geoteknik och bergteknik, där delar av texten lagts in under 
kapitel Geoteknik och Geologi. 
 
Sammanfattning inkomna synpunkter under samrådet. 
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet kan tillgodoses. 
Detsamma gäller för riksintresse för kommunikationer (Bohusbanan) och kulturmiljövård förutsatt att de 
riktlinjer som finns i FÖPen följs under kommande detaljplanering. I dessa avseenden kan dock FÖPen 
kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet.  
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs.  
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen medför 
sådana problem avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och 
erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. 
PBL. Det gäller framförallt frågor som berör farligt gods på Bohusbanan. Etablering av ny bebyggelse i 
närheten till Bohusbanan samt väg 168 förutsätter också att hänsyn till bl.a. buller och vibrationer 
hanteras på ett bra sätt. Kommunen bör också komplettera riktlinjer för geotekniska frågor med en 
strategi för hur dessa frågor kartläggs innan utställningsskedet.  
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Kommunen bör också beakta scenarier på hur utveckling av Ytterby ska ske om vissa trafiksatsningar 
inte sker som man har tänkt sig. Detta gäller exempelvis om projekt väg 168- delen Ekelöv-Kareby inte 
blir av eller försenas. 
 
Länsstyrelsen och Trafikverket har lyft frågan om projekt Ekelöv- Kareby och konsekvenser för FÖPen. 
Förvaltningen har valt att inte lyfta detta som ett alternativ med konsekvensbeskrivning utan avvaktar 
projektets egna konsekvensbeskrivning av nollalternativet.  
 
Dock har MKB beskrivningen kompletterats med alternativbeskrivning avseende statens fastighetsmark 
under tidigare process. 
Frågan har lyfts avseende behov av utredning av trafikbuller, luftmiljö vilket kommunen har valt att 
hänskjuta till nästa skede. FÖPen har dock kompletterats textmässigt. 
 
En geoteknisk strategi har tagits fram i enlighet med SGI:s samt länsstyrelsens yttrande. 
 
Statens fastighetsverk (SFV) sam flera yttrande har haft synpunkter på och varit negativa till en 
exploatering av delar av SFV jordbruksmark. Förvaltningen har valt att låta marken finnas kvar i mark- 
och vattenanvändningskartan för exploatering och förtydligat i text om samhällsintresset av en 
exploatering av området samt behovet av att området ingår i FÖPen inför ett eventuellt markköp. I 
FÖPen är syftet att kommunen ska kunna få rådighet över den centralt belägna marken för eventuell 
exploatering under en tidsperiod mellan 2035-2050. 
 
Västtrafik och GR lyfter fram behovet av förtydligande av den fortsatta processen för ett genomförande 
av infrastrukturdelarna inom FÖPområdet. Dessa delar har förtydligats i FÖPen. 
 
Från privata fastighetsägare och boende har det både kommit positiva synpunkter på det som FÖPen och 
Grönstrukturplanen förslår, men även negativa synpunkter eller oro inför vad den föreslagna 
exploatering kommer att innebära. Många synpunkter har kommit avseende motions/grönområdet 
mellan Tunge där boende är negativa till bebyggelse. Flera fastighetsägare har kommit med förslag på 
åtgärder eller lösningar för Ytterby. En markägare har kommit med önskemål om exploatering i västra 
Ytterby. FÖPen vidhåller de mål, strategier samt syftet med FÖPen som framtagits i ett tidigt skede och 
genomsyrat hela processen. En ändring av den inriktningen skulle innebära inte bara en omstart av 
FÖParbetet utan att de övergripande målen om hållbar utveckling samt mål om hållbara transporter inte 
skulle nås. 
 
Naturskyddsföreningen, Kungälvs orienteringsklubb och Kungälvs musei vänner har lyft frågor kring 
anpassning till naturförhållanden, exploatering av jordbruksmarkbevarande av befintliga motionsslingor 
och vikten av genomförande av den höga ambitionsnivån avseende kulturmiljön i Ytterby. 
 

STATLIGA MYNDIGHETER 

 
YTTRANDE 
 
Länsstyrelsen 2019-09-06 
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap. 10§ plan- och bygglagen (PBL) vid samråd om översiktsplan särskilt: 
 

o ta till vara och samordna statens intressen, 
o ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid 

beslut om mark- och vattenanvändningen, 
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o verka för att riksintressen tillgodoses – 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), att miljökvalitetsnormer 
(MKN) enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen är förenlig med 7 kap. MB, 

o verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt samt 
o verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till 
översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Sveriges 
geotekniska institut (SGI), Trafikverket, Statens fastighetsverk, Försvarsmakten, Luftfartsverket, 
Lantmäteriet. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom. 
 
Samlad bedömning 
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny FÖP för Ytterby som är en av 
kommunens viktigaste serviceorter. Ytterby har stor potential för att bli ett attraktivt stationssamhälle längs 
en av kommunens huvudstråk för kollektivtrafik. Översiktsplanen ger god vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
FÖP:en kan dock med fördel kompletteras innan utställningsskedet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen för Naturvård och friluftslivet kan tillgodoses. 
Detsamma gäller för riksintresse för kommunikationer (Bohusbanan) och kulturmiljövård förutsatt 
att de riktlinjer som finns i FÖP:en följs under kommande detaljplanering. I dessa avseenden kan 
dock FÖP:en kompletteras enligt de rekommendationer som finns i det här yttrandet. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs. 
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att det som föreslås i planen medför sådana 
problem avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det 
i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller 
framförallt frågor som berör farligt gods på Bohusbanan. Etablering av ny bebyggelse i närheten till 
Bohusbanan samt väg 168 förutsätter också att hänsyn till bl.a. buller och vibrationer hanteras på ett bra 
sätt. Kommunen bör också komplettera riktlinjer för geotekniska frågor med en strategi för hur dessa 
frågor kartläggs innan utställningsskedet. 
 
Kommunen bör också beakta scenarier på hur utveckling av Ytterby ska ske om vissa 
trafiksatsningar inte sker som man har tänkt sig. Detta gäller exempelvis om projekt väg 168- delen 
Ekelöv-Kareby inte blir av eller försenas. 
 
Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 
11 kap. 10 § PBL 
Riksintressen 
Naturvård (3 kap. 6 § MB) och Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Det är positivt att kommunen valt att inte exploatera inom riksintresse för naturvården eller 
riksintresse för friluftslivet och vi delar bedömningen att FÖP:en inte riskerar att skada dessa. 
 
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
FÖP:en berör riksintresseområde för kulturmiljö, Kastellegården-Ragnhilds- holmen (O15), vilket är 
en omfattande och komplex kulturmiljö. Med anledning av detta kan länsstyrelsen inte utesluta risk på 
påtaglig skada på riksintresset. Särskilt viktigt framstår planerat utbyggnadsområde vid Lilla Smällen. 
(Se vidare under punkt 7 i yttrandet om kulturmiljö). Kommunens resonemang kring planerad 
utbyggnad av detta område är otydligt och inkonsekvent (se sid 63 och 97 i FÖP:en). Vi kan i nuläget 
inte ta ställning till risk för påtaglig skada på riksintresset utan ber kommunen genom kartbild och 
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resonemang gällande planerad utbyggnad och buffertzon till riksintresset tydliggöra hur de har tänkt 
sig att använda området vid Lilla Smällen. 
 
Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 
Södra Bohusbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8§ Miljöbalken. 
Trafikverket tar upp frågan i sitt yttrande daterat 2019-08-29. I yttrandet står det att, ”Kommunen måste 
därför säkerställa genom sin planering så att tillkommande bebyggelse inte leder till att riksintresset påtagligt skadas, 
eller att eventuell utbyggnad av järnvägen förhindras”. 
 
Kommunen har också medgett behovet av hänsyn och skyddsåtgärder vid planering av områden i närheten 
av järnvägen. Detta är positivt och Länsstyrelsen utgår från att detta ska ske. Vi vill samtidigt påminna att 
utreda och ta fram lämpliga skyddsåtgärder när det gäller järnväg kan vara svårt vid detaljplanläggning. En 
anledning är att vissa skyddsåtgärder behöver vara storskaliga eller berör ett större geografiskt område 
medan detaljplaneplanområdet utgör en mindre yta. Därför skulle det underlätta för kommande planering 
att redan i FÖP:n föra ett resonemang om vilka typer av skyddsåtgärder kan eller andra strategier kan 
tillämpas i större skala och vilka ska utredas vid framtida planläggningar. 
 
Naturreservat, Natura 2000 och strandskydd 
Inom området för FÖP Ytterby finns stora områden som ligger inom naturreservat, Natura 2000. 
Det är bra att kommunen inte planerar exploatering inom dessa. Vissa åtgärder för att gynna 
friluftslivet föreslås inom dem i grönstrukturplanen och det är, som kommunen också poängterar, 
viktigt att ev. åtgärder är förenliga med syftena med de skyddade områdena och att nödvändiga 
tillstånd/dispenser söks. 
 
På sida 63 i FÖP:en står att ”Utanför detaljplanelagt område kan länsstyrelsen bevilja 
strandskyddsdispens”. Detta stämmer bara om det aktuella området även ligger inom annat 
områdesskydd i 7 kap. miljöbalken, t.ex. naturreservat eller Natura 2000. Om det endast är strandskydd 
är det kommunen som prövar möjligheten till dispens. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Luftkvalitet – miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 
Länsstyrelsen instämmer i Kungälvs kommuns bedömning att risken för att en miljökvalitetsnorm 
(MKN) för luftkvalitet överskrids i dagsläget i Ytterby är relativt liten. 
 
Kommunens intention är att Ytterby ska växa bl.a. genom nybyggnation och 
förtätning i de centrala delarna. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang fästa uppmärksamheten på 
att en förtätning kring en trafikerad väg kan försämra ventilationen och därmed avsevärt försämra 
luftkvaliteten i närområdet av vägen. En årsmedeldygnstrafik på knappt 15 000 fordon kan vara 
tillräckligt för att överskrida miljökvalitetsnormerna för både partiklar (PM10) och kvävedioxid 
om gaturummet är tätbebyggt och den urbana bakgrundshalten relativt hög. Till exempel 
överskrids MKN för kvävedioxid på Sprängkullsgatan i Göteborg med knappt 12 000 fordon per 
dygn. Bakgrundshalten i Ytterby är dock avsevärt lägre än i Göteborg (se nedan). Den mest 
trafikerade delen av Marstrandsvägen har idag en årsmedeldygntrafik på knappt 20 000 fordon. I 
framtiden prognosticeras trafikmängderna öka upp mot 25 000 fordon per dygn som medel över 
året. 
 
Länsstyrelsen anser att det är nödvändigt att i det fortsatta planarbetet inkludera utredningar av 
luftkvaliteten i de fall det planeras för tät bebyggelse längs Marstrandsvägen och längs den norra 
delen av Torsbyvägen. Syftet bör vara att undersöka hur den nya bebyggelsen kan utformas utan 
att riskera att utsätta människor för exponering av höga luftföroreningshalter, speciellt i närheten 
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av bostäder, förskolor och skolor. På övriga platser i Ytterby anser Länsstyrelsen, utifrån 
nuvarande förutsättningar, inte att luftkvaliteten behöver utredas vidare. 
 
Lufthaltsmätningar i Ytterby 
Det beskrivs i planhandlingarna att det saknas mätningar av lufthalter i Ytterby. Länsstyrelsen vill 
därför påminna om att det finns en nationell mätstation för marknära ozon som är belägen på taket på 
Ytterbyskolan. Förutom ozon mäts årsmedelhalter av kvävedioxid med passiva provtagare. 
Kvävedioxidmätaren sitter på 7 meters höjd och ett antal huskroppar skyddar mätaren från närbelägna 
vägar. Uppmätta halter kan anses representera en bakgrundshalt av kvävedioxid i Ytterby. Åren 2014–
2018 har årsmedelhalten av kvävedioxid varierat mellan 8–10 µg/m3 i Ytterby. Detta kan t.ex. jämföras 
med den urbana bakgrundshalten på Femman i Göteborg som varierat mellan 17–22 µg/m3 under 
samma period. Lufthalterna nära trafikerade vägar är generellt högre än den urbana bakgrundshalten. 
 
 
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Farligt gods 
Det finns beskrivet att ”Risker, buller och vibrationer som orsakas av järnvägen är frågor som ska 
hanteras i framtida planläggning i närhet till järnvägen”. I FÖP:en görs en hänvisning till 
Länsstyrelsens riskpolicy som tydliggör att det är vid exploatering inom 150 m från järnvägen som det 
gäller. Riskhanteringszon på 150 meter kring farligt godsleder kan med fördel markeras ut på karta för 
att tydliggöra var denna fråga behöver hanteras. 
På mark- och vattenanvändningskartan har lokalisering av bebyggelse ritats ända fram till järnvägen. 
Länsstyrelsen förespråkar ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter intill farligt godsleder. 
 
Ju känsligare verksamhet, desto längre från farligt godsled bör lokalisering/placering ske. Det 
förhållningssättet är något som till viss del beskrivs för områdena centralt i Ytterby. Där står att 
”Marken närmast kan lämpligen utnyttjas för parkeringsdäck och kontorsbyggnader. Dessa kan 
på så sätt fungera som skydd för bakomliggande bostadsbebyggelse”. 
 
I MKB anges i tabellform (tabell 12) övergripande hur stor hänsyn som behöver tas till 
risksituationen till järnvägen för respektive område samt under Förslag till åtgärder (kap. 5.10.3) 
hur planering av bebyggelsen bör ske. Detta bör studeras och tydligare lyftas upp i FÖP:en. 
 
Riktlinjer finns för alla delområden. En översyn av riktlinjerna (blå ruta) för respektive 
område kan göras för att enhetliggöra informationen om risker. 
 
Hänsyn bör tas till eventuell framtida utbyggnad av fler spår på Södra Bohusbanan. Trafikverket 
skriver i sitt yttrande att i kommande riskutredningar ska uppgifter hämtas från Trafikverkets 
trafikuppgifter för 20 år efter öppningsår. Vidare bör kommunen i beräkningarna ta höjd för 
förekomst av genomgående trafik på Södra Bohusbanan, det vill säga beräkningar ska 
genomföras utifrån skyltad hastighet (110 km/h)”. Länsstyrelsens delar Trafikverkets synpunkter 
i det här avseendet. 
 
Översvämning och skyfall 
Det har gjorts en dagvattenutredning som belyser risken för översvämning till följd av skyfall och vilka 
åtgärder som bör vidtas för att minimera risken för skador på byggnader. Samhällsviktig verksamhet 
som riskerar att översvämmas och ta skada i samband med skyfall har också identifierats. Det 
poängteras i utredningen att skyfallskarteringen gäller för befintliga förhållanden och att 
översvämningsbilden kan komma att ändras vid exploatering, då marken höjdsätts med nya höjd- och 
lågpunkter. Det är därför viktigt att denna fråga finns med i fortsatta skeden. 
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Det anges i FÖP:en att hänsyn ska tas till skyfall med 100 års återkomsttid vid 
planläggning/exploatering. Länsstyrelsen vill lyfta fram att det är ett 100-årsregn med 
klimatfaktor som ska utgöra underlag. Kommunen förordar öppna dagvattenlösningar vilket är 
bra. 
 
Geoteknik 
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2019-08-13. SGI anser att en strategi 
för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas bör tillfogas i FÖP:en. SGI ger också råd på vad den här 
strategin ska innehålla. SGI rekommenderar också att både skredriskkarteringen längs Göta älv och de 
identifierade områdena i MSB:s (f.d. Räddningsverket) stabili- 
tetskartering redovisas på karta, gärna med planerad och befintlig bebyggelse. 
 
SGI instämmer med kommunens angivna riktlinjer och poängterar samtidigt vikten att 
geotekniska säkerhetsfrågor ska utredas och kartläggas i kommande detaljplanering. I det 
avseende påminner de om vilka frågor ska beaktas bl.a. på byggnadernas livslängd och påverkan 
av ett förändrat klimat. 
 
Länsstyrelsen delar SGI:s bedömning i sin helhet och gör ingen annan bedömning. SGI:s yttrande 
bifogas. 
 
Trafikbuller 
Kommunen har tagit upp frågan om buller i FÖP:en och i MKB:n. Någon bullerutredning har inte gjorts 
i samband med framtagandet av FÖP:en. Dock står det i FÖP:en att bullerfrågan ska utredas i ett tidigt 
skede och ur ett helhetsperspektiv. Att detta genomförs är viktigt då den främsta exploateringen är tänkt 
längs med väg 168 och längs med Bohusbanan. Under kapitel 6 Användning av mark- och 
vattenområden är buller utpekat som något att särskilt beakta för flera av områdena. 
 
Trafikverket kommenterar frågan om buller i sitt yttrande från 2019-08-29. Trafikverket anser att 
riktvärdena enligt trafikbullerförordningen (2015:216) ska gälla vid kommande bostadsplanering. 
Länsstyrelsen utgår också från trafikbullerförordningen (2015:216) i sin bedömning av 
kommande detaljplaner. Vi har dock inga invändningar om kommunen vill tillämpa striktare krav 
för att åstadkomma en bättre ljudmiljö. 
 
Vibrationer 
Det står angivet i FÖP:en under kapitel 7 Förutsättningar och riktlinjer att 
riskanalys för markvibrationer måste göras vid planläggning invid Bohusbanan. Länsstyrelsen 
tycker att det är bra att detta uppmärksammas. Under kapitel 6 Användning av mark- och 
vattenområden anges inte alltid vibrationer som en områdesspecifik riktlinje även om det står i 
löptexten att detta ska beaktas, till exempel för Östra Porten. Det skulle kunna förtydligas genom 
att stå med som en områdesspecifik riktlinje. 
 
Trafikverket anser, enligt yttrande från 2019-08-29, att ”0,4 mm/s vägd RMS inte bör överstigas i 
utrymmen där människor stadigvarande vistas TDOK 2014:1021)”. Trafikverket anser också att, ” 
Kommunen kommer behöva genomföra riskanalyser och studera de geotekniska förutsättningarna 
vid kommande detaljplanläggning, för att säkerställa vilken typ av grundläggning eller val av 
byggnadsstommar som kommer krävas”. Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning. 
 
Förorenade områden 
I FÖP:en har kommunen visualiserat på en karta de potentiellt förenade områden som finns i databasen 
EBH-stödet. Kommunen har även lyft fram stråket längs med Bohusbanan som ett område där 
föroreningar kan antas finnas. Detta område har även fått en riktlinje som säger att inom utpekat område 
ska markundersökningar utföras i samband med planläggning. Detta är bra men Länsstyrelsen anser att 
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det bör finnas liknande riktlinjer för alla kända potentiella eller konstaterade förorenade områden där 
förändrad markanvändning föreslås. 
 
I MKB:n finns en karta med potentiellt och konstaterat förorenade områden som bygger på 
information från miljökontorets ärendehanteringssystem. 
Kartan och riktlinjerna för förorenade områden i FÖP:en bör kompletteras med denna information. 
 
Skyddsavstånd till verksamheter 
Länsstyrelsen vill upplysa om att i de fall exploatering planeras intill befintlig industri kan det 
försvåra för framtida expandering av industrin samt att klagomål på buller och lukt med mera kan 
uppstå. 
 
Skyddsavstånd till djurhållning 
Om ny bebyggelse medges för nära befintligt jordbruk och djurhållning skulle det kunna uppstå 
klagomål på lukt och buller med mera vilket skulle kunna leda till restriktioner för verksamheten. I 
FÖP:en finns riktlinjer om bufferzoner mellan ny bebyggelse och befintligt jordbruk vilket är bra. 
 
Elektromagnetiska fält 
Exploatering bör inte ske i närhet av kraftledningar om dessa riskerar att skapa elektromagnetiska 
fält i sådana nivåer som kan vara skadliga för människors hälsa. Detta tas upp i FÖP:en och det 
diskuteras olika förslag till åtgärder för att minska påverkan från elektromagnetiska fält. 
 
Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna 
intressen 
Generellt om koppling till kommunomfattande översiktsplan  
Länsstyrelsen delar kommunens bild av att FÖP för Ytterby tar visionen om det hållbara 
stationssamhället längre genom att mer styra exploateringen till de centrala områdena runt 
stationen, lyfta fram mobilitet genom koppling till kollektivtrafik och gena trygga gång- och 
cykelstråk, och att förtydliga grönstrukturen. Om föreslagen utbyggnad är genomförbar, framför 
allt med hänsyn till infrastruktur (se nedan) kan FÖP:en väl följa översiktsplanens intentioner om 
en mer sammanhållen bebyggelse i de stationsnära och centrala delarna. 
 
En avvägning som angavs i ÖP var mellan att bebygga området kring ridskolan eller inte. I FÖP 
tas tydlig ställning för att bebygga området och motiverar avvägningen väl. 
 
Syftet med FÖP är tydligt och förklarar på ett bra sätt hur FÖP:en förhåller sig till den 
kommunomfattande översiktsplanen. På några områden, exempelvis kring infrastruktur och 
grönstruktur, kan FÖP bli mer vägledande inför kommande processer genom förtydliganden, se 
följande rubriker. 
 
Nationella och regionala mål, planer och program 
 
Miljömålet Frisk Luft 
Länsstyrelsen instämmer inte fullt ut i kommunens bedömning att miljökvalitetsmålet Frisk Luft 
klaras i dagsläget samt vid ett genomförande av planen. Om miljömålet kommer att klaras vid ett 
genomförande av planen är bl.a. beroende av att trafikmängderna kan hållas nere och graden av 
förtätning längs främst Marstrandsvägen och norra delen av Torsbyvägen. I övriga delar av 
Ytterby klaras sannolikt miljökvalitetsmålet, både idag och i framtiden. 
 
Underlaget vad gäller luftmiljön i gaturum är litet för Ytterby. Inom ramen 
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för Göteborgsregionens Luftvårdsförbund gjorde SMHI en beräkning av partikelhalten (PM10) i 
utvalda gaturum år 2010 (SMHI-rapport 156, december 2012). I utredningen inkluderades 
Marstrandsvägen genom Ytterby. Årsmedelvärdet av partiklar beräknades till 15,9 µg/m3 och 
dygnsmedelvärdet till 26,5 µg/m3 (som 90-percentil). Preciseringarna för Frisk luft är 15µg/m3 
respektive 30 µg/m3. Eftersom den dominerande källan till halten av partiklar (PM10) i 
trafikerade miljöer är slitagepartiklar och trafiken sannolikt ökat sedan 2010 på Marstrandsvägen 
bedömer Länsstyrelsen att det finns en risk att miljömålet för partiklar överskrids längs delar av 
vägen i dagsläget. En eventuell förtätning längs vägen leder sannolikt till högre halter av partiklar 
än i dagsläget. 
 
Avseende kvävedioxid har en översiktlig beräkning av årsmedelhalten resulterat i bedömningen 
att halten inte överskrider 18 µg/m3 längs Marstrandsvägen (MKB avsnitt 5.7.2). En årsmedelhalt 
på cirka 18 µg/m3 kan dock motsvaras av timmedelhalter runt 60 µg/m3 på samma mätplats, 
vilket är i nivå med preciseringen för Frisk luft (se t.ex. lufthalter på Femman i Göteborg). 
 
Bebyggelsestruktur 
Förändringar som gjorts i FÖP:s markanvändningskarta jämfört med ÖP är 
framför allt att områden för nya bostäder i västra och norra delarna av planområdet tagits bort, 
och fokus har istället flyttats till förtätning i de centrala delarna. Detta stämmer med ÖP:s 
intentioner om att orten ska växa inifrån och ut, vilket Länsstyrelsen anser är en god 
planeringsprincip. I de centrala delarna visar markanvändningskartan dock på att grönytor och 
jordbruksmark på detta sätt tas i anspråk för centrumbebyggelse och blandad bebyggelse, vilket 
orsakar konflikter. 
 
ÖP beskriver att sambandet mellan Kungälv och Ytterby kan förbättras genom gång- och 
cykelvägar och ny bebyggelse som knyter samman de två orterna. FÖP:en visar vad som är 
möjligt i det så kallade sammanlänkningsstråket, genom förbättrad cykelväg, upprustad 
parkmiljö och idrottsanläggning. I delen närmast Ytterby i stråket föreslås också bostäder. För 
bostäderna behöver jordbruksmark tas i anspråk. På sida 64 motiverar kommunen varför dessa 
bostäder är av väsentligt samhällsintresse, bland annat genom närhet till kollektivtrafik och som 
bidrag till integration. 

 
Infrastruktur och transporter 
I avsnittet Trafik och kommunikationer föreslår FÖP:en ett antal förändringar för infrastruktur 
och kollektivtrafik som krävs för att stödja förtätningen. För att kunna utläsa vad som i 
praktiken blir genomfört och när behöver kommunen vara tydlig med vilka frågor kommunen 
har mandat att påverka och vad som beror av andra aktörer. 
 
En central fråga är motorvägsmot och ny regional väglänk mellan Ekelöv och Grokareby för att avlasta 
Kungälvsmotet och minska genomfartstrafiken genom Ytterby. Här behöver kommunen vara tydlig 
med vad som anges i Regional infrastrukturplan och Trafikverkets arbete. Hur ser tidplan ut för detta 
och hur kan utbyggnad av Ytterby ske för att utvecklingen ska bli hållbar? Kommunen bör i FÖP:en 
visa hur trafikfrågorna på väg 168 kan hanteras av kommunen om projektet inte blir av innan planerad 
bebyggelseutveckling. Hur långt räcker kommunens ambitioner för att hålla nere bilresandet genom 
bättre cykelvägar och central lokalisering av bostäder? Hur Marstrand påverkar kommunen och 
regionen vad gäller trafik bör lyftas i 
kommunomfattande översiktsplan. 
 
Gröninfrastruktur 
På den strategiska kartan på sida 36 skulle gärna grönområden och grönstråk 
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få illustreras nå ända in i den centrala urbana zonen, för att förtydliga kommunens avsikter med 
den gröna strukturen. Denna fråga riskerar ofta att falla bort och alla sätt att förtydliga principen 
om en väv av grönska är av värde. 
 
FÖP:ens ambitioner gällande grön infrastruktur är överlag mycket genomarbetade och innefattar 
flera frågor så som tillgänglighet för olika grupper, upplevelsevärden och hantering av 
dagvatten. 
 
Grönstrukturplanen är underlag för natur- och rekreationsområden i markanvändningskartan. Detta 
är mycket bra. Grönstrukturplanen ska också vara ett underlag till det fortsatta arbetet med grönytor 
i Ytterby. FÖP:en anger riktlinjer för naturvärden och rekreation vilka Länsstyrelsen ser som 
positiva. 
Kopplat till riktlinjen om att ställningstagande i dagvattenplan/dagvattenpolicy ska följas kan 
gärna en hänvisning göras till sida 104-105 om det är vad som avses, så riskerar läsaren inte att 
missa det. 
 
Observera att det endast är sådana slutsatser från grönstrukturplanen som lyfts in i översiktsplaneringen 
där kommunen kan få Länsstyrelsens synpunkter enligt PBL. 
 
Bostadsförsörjning och demografi 
Kungälvs kommun har antagna riktlinjer för bostadsförsörjning från 2017. 
Det finns en koppling till FÖP Ytterby, men den skulle kunna förtydligas framför allt kring vilka 
av nuvarande och kommande kommuninvånares bostadsbehov som FÖP:en kommer att 
tillgodose. I vårt yttrande över riktlinjerna 2017 skrev vi att riktlinjerna var bra, men att 
sambandet mellan vilka bostadsbehov som finns och hur de behoven tillgodoses kunde 
utvecklas. 
 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning gäller enligt kommunen själva till 2019- 12-31. Lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning minst en gång varje mandatperiod. Det är alltså aktuellt att för kommunen att 
påbörja översyn av sina riktlinjer. 
 
I FÖP:en beskrivs den önskade demografiska utvecklingen i Ytterby tillsammans med hur mycket 
bostäder som planeras. Utifrån de statistiska underlag som vi har, är kommunens bedömningar 
rimliga, både vad gäller den demografiska utvecklingen och bostadsbyggandet. 
 
Kulturmiljövård 

Kommunen belyser på ett ambitiöst och lovvärt sätt kulturmiljöaspekterna i föreslagen FÖP 
för Ytterby. Som stöd i arbetet med översiktsplanen har kommunen låtit ta fram gedigna och 
överskådliga kunskapsunderlag i form av kulturhistoriska analyser och en MKB. Den tydligt 
uttalade ambitionen om hänsynstagande gentemot kulturmiljövärden i samband med planerad 
ny bebyggelse, infrastruktur etc. är positiv. 

 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma följande synpunkter på innehållet i FÖP: 

 
o En större karta som visar forn- och kulturlämningar, utpekade kommunala 

kulturmiljöer samt riksintresseområde för kultur bör bifogas FÖP:en. Den 
fornlämningskarta som finns på sid. 95 i är för liten för att vara läsbar. 

 
o Det är bra att kommunen planerar att ta fram detaljerade gestaltnings-program för 

ny bebyggelse i syfte att minska negativ påverkan på kulturmiljön. 
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o    1. Centrala Ytterby: Det finns risk för att påträffa okända fornlämningar    
   inom området. Arkeologisk utredning krävs i samband med  
   detaljplaneläggning för att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse. 

 
 

o 2. Björkås – Östra Porten – Porteberget: I området finns flera kända fornlämningar 
och även risk för att påträffa okända fornlämningar. Arkeologiska åtgärder behöver 
genomföras i samband med detaljplaneläggning för att utreda förutsättningarna för 
ny bebyggelse. 
Det är positivt att en yta i södra delen av planområdet föreslås vara naturområde 
där befintliga fornlämningar i form av gravar och siktlinjer mellan bergshöjder kan 
bevaras. Området kan samtidigt fungera som buffertzon mellan bebyggelse och 
riksintresset vid gravfältet Smällen. Vid utformningen av ny bebyggelse bör 
mycket stor hänsyn tas till riksintresset så att påverkan på kulturmiljön blir så liten 
som möjligt. 

o  
3. Västra Porten: Arkeologiska åtgärder samt hänsyn till riksintresse för kultur 
krävs i samband med detaljplaneläggning för att utreda förutsättningarna för ny 
bebyggelse och ny vägförbindelse. Ny vägförbindelse berör den gränsbestämda 
fornlämningen gravfältet Smällen och kräver tillstånd enligt KML. Befintlig 
bebyggelse närmast gravfältet Smällen utgörs idag av villor och parhus. Det är 
viktigt att behålla den småskaliga karaktären och hålla nere höjden på bebyggelsen 
närmast gravfältet. 

 
o 4. Norra Storängen: Det finns risk för att påträffa okända fornlämningar inom området. 

Arkeologisk åtgärd kommer att krävas i samband med detaljplaneläggning för att utreda 
förutsättningarna för ny bebyggelse. Statens fastighetsverks har en del invändningar mot 
planerna för Storängen, se yttrandet daterat 2019-07-04. Ägare till marken är Statens 
Fastighetsverk vilket medges i FÖP:en. Det pågår en dialog mellan kommunen och SFV 
om att kommunen ska få köpa den här marken. Länsstyrelsen förutsätter att frågan om 
hur marken ska nyttjas eller få köpas av kommunen bör kunna hanteras under det 
pågående dialogen. 
 
5. Västra Tunge: Arkeologisk utredning är genomförd. Ytterligare arkeologisk 
åtgärd kan komma att krävas i samband med detaljplaneläggning. 

 
o 6. Östra Sparrås: Det finns risk för att påträffa okända fornlämningar inom 

området. Arkeologisk utredning steg 2 krävs i samband med detaljplaneläggning 
för att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse 

 
o 7. Lilla Smällen: En utbyggnad fram till riksintressområdets gräns är olämplig och 

medför risk för påtaglig skada på riksintresset. Utbyggnadsområdet vid Lilla 
Smällen bör undantas från exploatering och den öppna småskaliga miljön på 
platsen bör bevaras som en buffertzon mot riksintresset. Det finns risk för att 
påträffa okända fornlämningar i området. Om planerna på exploatering fortskrider 
krävs arkeologisk utredning i samband med detaljplaneläggning för att utreda 
förutsättningarna för ny bebyggelse och för nedgrävning av kraftledning. 
 

o 8. Yttern: Området är delvis omfattat av arkeologisk utredning och 
arkeologisk förundersökning inför planerad multiarena för idrott. 
 Ytterligare arkeologisk utredning för outredda delar av planområdet kan komma  
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 att krävas i samband med vidare detaljplaneläggning. Arkeologisk undersökning    av 
förundersökta fornlämningar krävs inför borttagande, efter att detaljplanen är antagen. 

o 9. Södra Tornhaga: På platsen för tänkt förskola och aktivitetspark finns risk för att 
påträffa okända fornlämningar. Arkeologisk utredning steg 2 krävs i samband med 
detaljplaneläggning för att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse. 

 
o Nordtag: Större delen av planområdet enligt FÖP är klart avseende arkeologi. En 

mindre utskjutande del i planområdets nordöstra del är dock endast omfattat av 
arkeologisk utredning steg 1. Arkeologisk utredning steg 2 kan därför komma att 
krävas för att fastställa förekomst av eventuella okända fornlämningar inom denna 
del. 
 
 

Naturmiljö och områdesskydd 
Biotopskydd 
Ny bebyggelse planeras inom jordbruksmark, vilket kommer påverka ett flertal biotopskyddade 
objekt såsom stenmurar, odlingsrösen, diken m.m.. Det saknas information om detta skydd i 
FÖP:en och borde t.ex. finnas med på sid 62-63. Det saknas därmed även strategier för hur dessa 
objekt ska hanteras i kommande detaljplanearbeten, vilket hade varit önskvärt att ha redan i 
FÖP:en. I första hand bör biotopskyddade miljöer bevaras på sina befintliga platser, och i 
anslutning till naturmark, genom att vävas in i respektive detaljplan samt ges skydd i 
planbestämmelser. För de platser där detta inte är möjligt behöver kommunen ansöka om 
biotopskyddsdispens i samband med den pågående detaljplaneprocessen, innan planen är antagen. 
När det gäller kompensationsåtgärder bör de i första hand innebära att förlust av en biotop ersätts 
av en liknande biotop inom detaljplaneområdet, vilket innebär att kommunen tidigt i planarbetet 
behöver se över var kompensation kan utföras i de fall en biotopskyddsdispens kan beviljas. 
 
Grönstruktur och ekosystemtjänster 
Grönstrukturplanen är omfattande och välarbetad när det gäller de sociala bitarna och det är positivt att 
kommunen vill utveckla Kyrkebäcken samt anordna öppna dagvattensystem med diken och dammar. 
Grönstruktur och ekosystemtjänster, utöver vattenanknutna miljöer, hanteras dock desto mindre. Det 
hade varit önskvärt att planen tog upp mer konkreta exempel på hur kommunen inom Ytterby kan 
bibehålla och utveckla ekologisk grönstruktur och ekosystemtjänster. Även inom bebyggelse, ny som 
gammal, kan mycket åstadkommas och det hade varit bra med riktlinjer kring detta i FÖP:en eftersom 
det bör göras i ett större landskapsperspektiv än inom respektive detaljplan. Exempel på åtgärder som 
gynnar den biologiska mångfalden samtidigt som ekosystemtjänster förbättras är plantering av mer 
alléer, gärna ädellövträd, utmed vägnätet, plantering av bärande buskar (buskar med blomning) inom 
parker och utmed vägkanter, anläggande av blommande ängsmarker istället för rena gräsmattor i 
rondeller, utmed vägar, i parker etc., s.k. gröna tak med t.ex. sedumväxter på nya hus/byggnader. 
 
I FÖP:en konstateras att ”trädrader och alléer finns på flera platser i Yt- 
terby men generellt råder det brist på större träd inne i centrala Ytterby”, men det finns inga 
förslag på hur detta ska förändras framöver, t.ex. genom att plantera fler träd i parker eller som 
alléer utmed vägar. Det enda som nämns är att komplettering av ädellövträd ska ske inom flera 
skogsområden. Det hade t.ex. varit önskvärt att knyta ihop skogsbestånden genom att fler träd 
planteras utmed de gröna stråken som föreslås ur social aspekt, för att även förstärka den 
biologiska mångfalden. 
 
Skyddsvärda träd 
Hela området för FÖP Ytterby ligger inom en värdetrakt för skyddsvärda 
träd (trakt Göteborg-Sjuhärad) och det förekommer flera utpekade skyddsvärda träd inom 
området, varav ny bebyggelse planeras nära intill ett flertal träd vid Västra Tunge. Inom 
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utpekade värdetrakter är det särskilt viktigt att det tillkommer nya träd även på längre sikt, 
utöver att befintliga gamla träd värnas. Träd förser oss med en rad olika ekosystemtjänster, bl.a. 
biologisk mångfald, temperaturreglering, erosionsskydd, vattenreglering, luftrening, kollagring 
och friluftsliv. Gamla och grova träd är därför väldigt viktiga att skydda. Eftersom det tar några 
hundra år att skapa ett grovt träd så är det lika viktigt att ta till vara på de blivande grova träden, 
de s.k. ersättningsträden. Ett viktigt arbete är att lokalisera dessa träd och se till att de har en 
chans att bli gamla och grova, och detta bör göras i ett större landskapsperspektiv än i en 
detaljplan, t.ex. i en ÖP eller, som i detta fall, en FÖP. 
 
Regionalt värdefulla odlingslandskap 
De utpekade regionalt värdefulla odlingslandskapen i området bevaras till största delen, vilket är 
bra. Nordvästra delen av odlingslandskapet Kastellegårdsområdet, Munkholmen planeras dock att 
bebyggas, men kommunen har redogjort sin avvägning gällande jordbruksmark kontra 
samhällsutveckling på ett fullgott sätt. 
 
Jordbruksmark  
Varje gång jordbruksmark planeras att tas i anspråk ska följande 3 frågor utredas, för att leva upp till 
vad 3 kap. 4§ Miljöbalken kräver: 
 

o Är jordbruksmarken brukningsvärd? 
o Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 
o Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande? 

 
De första två frågorna har besvarats i planbeskrivningen, kvar att redovisa är den sista frågan om 
varför annan mark inte kan tas i anspråk. Denna utredning saknas i planbeskrivningen och har 
även påtalats i tidigare yttranden från Länsstyrelsen från februari år 2018. Redan i 
översiktsplanen ska de alternativa utbyggnadsområden som har studerats redovisas samt även 
visa på konsekvenserna från allmän synpunkt av de olika alternativen (Prop.1985/86:3 s54 
förarbetena till 3 kap. 4§ Miljöbalken). Dessa områden ska utgöras av annan mark som inte är 
jordbruksmark. 
 
Klimatanpassning 
I FÖP:en står det att ”Ett varmare klimat kan innebära nya sätt att använda stadsmiljön med nya 
krav på gröna lösningar, behov av skugga under varma perioder och hantering av regn under 
andra”. Länsstyrelsen tycker detta resonemang är bra och vill lyfta fram att i all planering bör man 
ta med klimatanpassningsaspekten. Grönytor med träd med mera har en kylande effekt vid varmt 
klimat och en förmåga att ta dämpa effekter av stora nederbördsmängder. 

 
Teknisk försörjning 
Avfallshantering 
Frågor kring avfallshantering har hanterats på ett bra sätt. 
 
Avloppsvattenhantering 
Avloppsvattnet i Kungälv leds till Ryaverket i Göteborg och då kapaciteten i 
Ryaverket är begränsad anser länsstyrelsen att kommunen bör utreda och kommentera om och 
hur ytterligare påkoppling på det kommunala nätet klaras inom gällande tillstånd. 
 
Dricksvatten 
Det är positivt ur robusthetssynpunkt att åtgärder vidtas för att stärka upp leverans av 
dricksvatten. 
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Miljökonsekvenser 
Kommunen har gjort samråd beträffande avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till 
FÖP:en. Länsstyerlsen lämnade i sin tur ett yttrande daterat 2018-02-09. Både kommunen och 
Länsstyrelsen delar uppfattningen att det finns risk för betydande miljöpåverkan till följd av 
planförslagets genomförande. Därför har kommunen tagit fram en MKB. 
 
I vårt yttrande rekommenderade vi att kommunen bör formulera ett rimligt 
alternativ, utifrån planens syfte och geografisk räckvidd, utöver nollalternativ och 
huvudalternativ. Vi gav också förslag på att exempelvis vissa uteblivna trafiksatsningar så som 
kopplingen mellan E6 och väg 168 inte blir av. Kommunen har valt att inte ta fram ett alternativ 
förslag. Vår tidigare rekommendation står fortfarande fast. 
 
Utöver det bör kommunen tydliggöra resonemanget på sidan 12 i MKB:en under rubriken 2.5 
Studerade alternativ. Där står det, ” I aktuellt fall har Kungälvs kommun angett ett nytt förslag 
på framtida utvecklingsområden, vilka skiljer sig från den gällande översiktsplanen. I och med 
detta har man två tydliga utbyggnadsalternativ”. 
 
Vi delar inte det här resonmenaget. Utveckling enligt gällande översiktsplan 
kan inte både vara ett nollalternativ och ett utbyggnadsalternativ. 
 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Riksintresse  
Kulturmiljövård 
Text avseende utbyggnadsområde vid Lilla Smällen kompletteras. Kartan revideras efter synpunkter.   
 
Kommunikationer  
I mark- och vattenanvändningskartan är ett område på trettio meter på var sida av befintligt 
järnvägsspår markerat som säkerhetsområde för järnväg som bebyggelsefrizon samt att möjliggöra 
framtida dubbelspårsutbyggnad. Under kapitel Centrala Ytterby anges även att inga åtgärder får vidas 
som kan försvåra trafikering av järnväg, vilken är av riksintresse. Komplettering om vilka typer av 
skyddsåtgärder kan eller andra strategier kan tillämpas i större skala och vilka ska utredas vid framtida 
planläggningar. Text under kapitel Miljö- och riskfaktorer / farligt gods kompletteras.  
 
Strandskydd  
Text avseende strandskydd i kapitel om riksintressen och skyddade områden revideras. 
 
Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet – miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 
Text under kapitel Miljö- och riskfaktorer avseende luftkvalitet, revideras samt kompletteras med 
riktlinje om mätningar.  
 
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion 
Farligt gods 
FÖPen kompletteras under kapitel miljö- och riskfaktorer med karta som visar riskhanteringszon 
på 150 meter kring farligt godsleder.  
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Mark- och vattenanvändningskartan revideras med ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter intill  
Bohusbanan.  
 
Text avseende farligt gods kompletteras under kapitel Miljö- och riskfaktorer.  
Riktlinjerna för områden som berörs av risker kompletteras.  
 
 
Översvämning skyfall 
Text samt riktlinjer under kapitel Miljö- och riskfaktorer/ Klimatanpassning kompletteras avseende att 
förutsättningar kan förändras bl.a. utifrån höjdsättning av framtida exploatering. 
 
Riktlinje avseende grönstruktur under kapitel naturvärden och rekreation revideras. 
 
Geoteknik 
Beaktas, en övergripande utredning för hur geotekniken ska hanteras tas fram. FÖPen kompletteras.  
 
Vibrationer 
Texten kompletteras under kapitel Användning- av mark- och vattenområden avseende vibrationer 
under områdesspecifika riktlinjer.  
 
Förorenad mark 
Riktlinje för förorenad mark under kapitel Miljö- och riskfaktorer kompletteras.  
 
Skyddsavstånd till verksamheter 
FÖPen kompletteras med text avseende skyddsavstånd till verksamheter med ny rubrik under Miljö- 
och riskfaktorer. 

 
 
Nationella och regionala mål, planer och program 
Miljömålet Frisk Luft 
Text i MKB avseende frisk luft kompletteras. 
 
Infrastruktur och transporter 
FÖPen kompletteras under kapitel Fortsatt planering och genomförande avseende vilka frågor 
kommunen kommer att fortsätta arbeta med samt vad som kräver samarbetet med Trafikverket 
och Västtrafik, då infrastruktur och kollektivtrafik är grundläggande frågor att hantera för att 
uppnå FÖPens mål.   
 
Trafikverkets projekt ”Väg 168 Ekelöv-Kareby” pågår och har en tidplan för fastställelse av vägplan 
2021/2022 och beräknad byggnation 2024. Konsekvenser för en försenad eller utebliven väglänk 
kommer att beskrivas i pågående projekt som nollalternativ. Kommunens mål är att verka för hållbara 
transporter är beroende av ett samarbete med Trafikverket och Västtrafik för att utveckla Ytterby till ett 
attraktivt stationssamhälle. Kommunen prioriterar utbyggnad av GC-banor samt prioriterar central 
utbyggnad enligt kapitel Fortsatt planering och genomförande. 
 
 
Gröninfrastruktur 
Bedömningen är att Grönstrukturplanen som ska fortsätta att vara ett levande arbetsdokument är 
ett bra sätt att säkerställa grönytor i kommande exploatering och utveckling tillsammans med de 
riktlinjer som tagits fram avseende både naturvärden och rekreation, dagvatten.   
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Dagvattenplan/Policy är ett levande dokument och kan komma att revideras därför lyfter 
riktlinjen vikten av att läsa vad som står just där.  
 
Bostadsförsörjning och demografi 
 
Bedömningen är att FÖPen förhåller sig till de riktlinjer som är finns i 
bostadsförsörjningsprogrammet avseende att det ska finnas god tillgång till bostäder i olika 
upplåtelseformer för livets alla faser. Bostadsbyggnationen och samhällsplaneringen ska präglas 
av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  
 
Kulturmiljövård 
Bilagorna nr 3 (Porten, Björkås och Smällen arkeologiskutredning 2014) och nr 4 (2 
kulturmiljöutredningar 2017-2019) beskriver forn- och kulturlämningar i detalj. Riksintresse för 
kulturmiljön redovisas under kapitel Riksintressen och skyddade områden.  
 
Centrala Ytterby: Texten kompletteras med riktlinje. 
 
Björkås – Östra Porten – Porteberget: Texten kompletteras med riktlinje. 
 
Västra Porten: Texten kompletteras med riktlinje. 
 
Norra Storängen: Arkeologisk utredning står som riktlinje för området. 
 
Västra Tunge: Texten kompletteras med riktlinje. 
 
Östra Sparrås: FÖPen anger som övergripande riktlinje under kapitel kulturmiljö att samråd ska 
ske tidigt med länsstyrelsen ska ske avseende eventuell arkeologisk utredning 
 
Lilla Smällen: FÖPen har reviderats avseende avgränsning av området Lilla smällen mot Stora 
Smällen samt komplettering med riktlinje.  
 
Yttern: FÖPen har kompletterats med riktlinje under beskrivning av Yttern.  
 

Södra Tornhaga: Det aktuella området är sen lång tid tillbaka planlagt för allmänt ändamål och 
kan eventuellt komma att innebära en byggnation av förskola. FÖPen kompletteras med riktlinje 
om arkeologisk utredning vid bygglov vid ev byggnation av förskola. Aktivitetspark kommer att 
anläggas tillfälligt i det aktuella området.   
FÖPen kompletteras med riktlinje södra Tornhaga avseende att arkeologisk utredning kan komma att 
krävas i samband med bygglov.  
 
Nordtag: Detaljplan för Nordtag har vunnit laga kraft. Det aktuella området är markerat på plankartan 
med upplysning om att ingrepp i det aktuella området kräver länsstyrelsens tillstånd enligt 
kulturmiljölagens bestämmelser.  
 
Biotopskydd 
FÖPen kompletteras med text under kapitel Riksintressen och skyddade områden samt under kapitel 
naturvärden och rekreation som riktlinje. 
 
Grönstruktur och ekosystemtjänster 
FÖPen kompletteras med text och riktlinjer under kapitel Naturvärden och rekreation.  
Grönstrukturplanens karta kompletteras med Skyddsvärda träd. 
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Jordbruksmark 
Text avseende ställningstagande att ta jordbruksmarken i anspråk kompletteras under kapitel 
Jordbruk och skogsbruk.  
 
 
 
Avloppsvattenhantering 
Kungälvs kommun är delägare i Gryaab. Enligt ursprungligt delägaravtal ska allt kommunalt 
spillvatten i Kungälv anslutas till Ryaverket.  
 
Miljökonsekvenser 
Kommunens bedömning är att en utebliven väglänk genom TRV:s projekt ”Väg 168 Ekelöv-Kareby” 
inte är ett alternativ som ska beskrivas i MKB för FÖP Ytterby. En utebliven väglänk ska beskrivas som 
ett nollalternativ i det aktuella projektet. Kommunen inväntar beskrivning av nollalternativ för TRV:s 
projekt ”Väg 168 Ekelöv-Kareby” Kommunen instämmer i att formuleringen i MKB avseende två 
tydliga alternativ är felaktig och den har reviderats. 
MKB kompletteras med beskrivning av alternativ utifrån tidigare process, avseende förslag till  
exploatering av ett större område av Statens fastighetsverks mark. 
 
 
YTTRANDE 
 
Luftfartsverket 2019-05-20 
 
Ett sekretessbelagt yttrande har inkommit som behandlas internt. 
 
YTTRANDE 
 
Sjöfartsverket 2019-05-23 
Sjöfartsverket har inget att erinra på förlaget. Det anses ej påverka sjötrafiken eller Sjöfartsverkets intressen. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Noteras. 
 
YTTRANDE 
 
Skogsvårdsstyrelsen 2019-08-20 
Skogsstyrelsen har ingen ytterligare information att bidra med. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras 
 
YTTRANDE 
 
Försvarsmakten 2019-09-02 
Försvarsmakten har inget att erinra avseende fördjupad översiktsplan för Ytterby, Kungälvs kommun. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras. 
 
YTTRANDE 
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SGI (Statens geotekniska institut) 2019-08-13 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit rubricera 
översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom 
ras skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- 
och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 
Syftet med FÖP Ytterby är enligt handlingen att för det avgränsade geografiska området ersätta 
översiktsplanen (ÖP2010) avseende mark- och vattenanvändningskartan samt utveckla och 
förtydliga 
ÖP2010:s övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle. Syftet är att få ett mer detaljerat 
underlag som är vägledande och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och 
övriga beslut. 
Underlag: 
1. Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby. Samrådshandling, 2019-04-17. 
2. Jordartskarta SGU. 
 
SGl:s överväganden 
SGI lämnade ett yttrande i samband med avgränsning av miljöbedömningen för FÖP, dnr. 5.1- 
1712-0819, daterat 2018-01-31. 
I en översiktsplan är det lämpligt att man översiktligt redovisar geologiska och geotekniska 
förhållanden samt eventuella risker, som underlag för strategiska val av markanvändning. 
Särskilt bör framgå i vilken utsträckning de geotekniska säkerhetsfrågorna är styrande för 
markanvändningen, det vill säga områden där markens stabilitet kan orsaka svårigheter vid 
planläggning och/eller särskilt behöver utredas i samband med detaljplaneläggning eller 
bygglovgivning 
En strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas bör tillfogas översiktsplanens 
beskrivning. 
 
En sådan strategi bör innehålla: 

 Identifierade, och med redovisning på karta, områden med osäkra förhållanden eller 
förutsättningar för försämrad säkerhet med hänsyn till skred och ras i jord och berg, erosion, 
översvämning, områden med begränsad byggbarhet till följd av komplicerade 
geotekniskaförhållanden. 

 
 Identifiering av områden där det krävs detaljerade geotekniska utredningar inför 

detaljplanearbetet. 
 

 Riktlinjer för eventuella restriktioner mht geotekniska förhållanden. 
 

 Översiktlig bedömning av hur klimatförändringen kan påverka de geotekniska förutsättningarna 
 

 Risken för skador på den bebyggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion 
 
Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap för detta i samband 
med detaljplaneläggning. Det kan t.ex. påverka i vilken ordning man planlägger områden eller att man 
samordnar utredningar för flera områden. Strategin innebär också att de geotekniska  
säkerhetsfrågorna kommer med tidigt i planläggning och bygglovgivning vilket är ett stöd för att styra 
markanvändning mot ökad säkerhet och minskade kostnader. 
Planområdet utgörs geologiskt huvudsakligen av berg i höjdpartier och lera i dalsänkor och längs 
mindre vattendrag och Göta älv. Området ligger också inom vad som SGU i en regional skala klassar 
som område med betydande förutsättningar för jordskred. 
Planhandlingen redovisar geoteknik och geologi i ett eget kapitel, och beskriver utredningar som  
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Finns framtagna sedan tidigare, bland annat skredriskkarteringen längs Göta älv (SGI 2012). 
Sannolikheten för skred längs älven varierar mellan låg (1) till tydlig (4). SGI rekommenderar att både 
skredriskkarteringen längs Göta älv och de identifierade områdena i MSB:s (f.d. Räddningsverket 
stabilitetskartering redovisas på karta, gärna tillsammans med planerad och befintlig bebyggelse. 
Exempelvis är området längs Kyrkebäcken, där ny bebyggelse planeras, markerat som 
otillfredsställande stabilt alternativt otillräckligt utrett. 
Planen anger i riktlinjer för ny bebyggelse att de geotekniska säkerhetsfrågorna ska utredas och 
klarläggas i planskedet. Det anges också att byggrätter i befintliga detaljplaner som visar sig ha 
otillfredsställande stabilitet för nyexploatering bör upphävas. SGI instämmer i detta och vill trycka 
på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, skred och erosion i 
enlighet med PBL. Vi vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet för 
avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar etc. vara utgångspunkten och 
därför behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar att 
för de kommande 100 åren kan ökad nederbörd förväntas leda till ökade flöden och förhöjda 
vattennivåer i mark och vattendrag. Detta kan öka riskerna för ras, skred, erosion och 
översvämningar, vilket bör värderas vid bedömning av framtida markanvändning (för såväl 
befintlig som tillkommande bebyggelse). Översvämningsförebyggande åtgärder, tex uppfyllnader 
och vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste beaktas. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
FÖPen kompletteras med en strategi för de geotekniska frågorna som lyfts in i FÖPen. 
 
 
YTTRANDE 
 
Statens fastighetsverk 2019-07-04 
Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker, slott och  
kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta med skog och mark. Statens 
fastighetsverk representerar staten som fastighetsägare av det statliga byggnadsminnet Kastellegården  
O 644. När det gäller statliga byggnadsminnen är Riksantikvarieämbetet tillsynsmyndighet för dessa. 
Kastellegården är ett statligt byggnadsminne sedan 25 januari 1935.  
Enligt Statens fastighetsverks regleringsbrev från regeringen skall Statens fastighetsverk  
förvalta fastigheterna så att en god hushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås,  
verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås och bidra till att uppnå målen Agenda 2030. 
Statens fastighetsverk skall inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. 
 
Kastellegården kungsgårds nuvarande areal är totalt 342 ha, varav 122 ha åker, 50 ha bete, 111 ha skog 
och 59 ha övrig mark. Statens fastighetsverk brukar Kastellegårdens kungsgård som en 
lantbruksfastighet med mycket höga kulturvärden och egendomen brukas med hänsyn till natur-, kultur- 
och rekreationsvärden.  
Statens fastighetsverk har tidigare yttrat sig "Angående samråd - översiktsplan 2010 för  
Kungälvs kommun, utställningshandling 110316", daterat 2011-06-13 (SFV dnr 232-3132/10) och "PM 
Analys av skäl för statligt ägande av Kastellegården 1 :1 i Kungälvs kommun", daterat 2019-04-16 
(SFV dnr 236-1829/17). 
 
Bakgrund  
Kungälvs kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Ytterby som berör Statens 
fastighetsverks fastighet Kastellegården 1:1. Kungälvs kommun planerar för ny blandad bebyggelse och 
centrumbebyggelse samt ett parkstråk längs delar av Kyrkebäcken. 
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Yttrande  
Kastellegården har sitt ursprung i kungsgården Kungahälla som förmodas ha legat i Storängens dalgång 
strax nedanför gravfältet Smällen/Porten, intill den då ännu med skepp farbara Kyrkebäcken. Sannolikt 
kan kungsgården härledas så långt tillbaka som äldre järnåldern. På platsen har fynd efter en 
hallbyggnad som kan knytas till en stormansmiljö gjorts. Det ovanliggande gravfältets storlek och flera 
ytterligare enskilda fynd tyder på att en betydelsefull person med hög status har levt på platsen. Den 
tidigaste formen av kungsgård kan därmed ha utgjort säte för fylkeskungen i Ranarike under slutet av 
järnåldern. Arkeologiska utgrävningar visar att platsen med säkerhet har varit bebodd sedan yngre 
stenåldern vilket innebär att Storängens bördiga dalgång således har utgjort boplats lika länge som 
människan varit bofast. Det kontinuerliga jordbruket, som har varit en bas i gårdens ekonomi så långt 
tillbaka man kan följa har ett avgörande värde för anläggningen som helhet. Trots att så skiftande 
intressen och aktörer har drivit gården har jordbruket bestått. Fastigheten utgör ännu, trots tidigare 
avstyckningar, en avläsbar enhet som förklarar skeende från järnålder till idag. Byggnader, ruiner efter 
byggnader, markens disposition och innehåll utgör högst värdefulla delar i denna berättelse. Storängen, 
som kan knytas till den tidigaste formen av kungsgård har ett särskilt högt värde för inte bara fastigheten 
utan även för regionen och i ett nordiskt historiskt perspektiv. Genom platsen förklaras kungsgården 
Kungahälla, staden Kungahälla, Kastellegården och staden Kungälvs framväxt, vilket innebär att hela 
fastigheten Kastellegården har ett extremt högt värde.  
Statens fastighetsverk har tagit del av utredningen "Kulturmiljö och landskap vid Kastellegården", som 
har varit underlagsmaterial till samrådshandling för fördjupad översiktsplan. Utredningen "Kulturmiljö 
och landskap vid Kastellegården" redovisar en mycket översiktlig historik och ofullständig värdering av 
kulturmiljön inom Kastellegården 1 :1. 
 
Statens fastighetsverk kan därför inte hålla med en av utredningens slutsatser att "De kulturhistoriska 
kärnvärdena på fastigheten föreligger utan tvivel inom den gamla inägomiljön kring dagens bebyggelse 
nere vid Nordre älv." Statens fastighetsverk är förvånad över beskrivningen av Kyrkebäckens dalgång 
som att "Miljön domineras starkt av modern åkermark som "fyller ut" landskapet ända fram till 
lövskogen och villabebyggelsen längs östra sidan." Landskapet är en naturlig dalgång med finkorniga 
jordar som troligtvis har brukats så länge som människan har varit bofast. Området är omgivet av 
höjdpartier och har historiskt saknat sammanhängande bebyggelse.  
 
Rapporten "Kulturmiljö och landskap vid Kastellegården" är motsägelsefull avseende 
jordbrukslandskapets kulturhistoriska värden. Under rubriken "Riksintresset" diskuteras riksintressets 
värdetext. Det nämns att "Dessa förhållanden avspeglar naturligtvis delvis ett äldre kunskapsläge inom 
kulturmiljövården, då urval i hög grad utgick från enskilda objekt (fornlämningar, byggnader, 
monument etc) snarare än landskap/miljö." något som Riksantikvarieämbetet i sin publikation 
Kulturmiljövård 2.97 också påpekar att "Många kungsgårdar har en historia som går långt ner i 
medeltiden. Avsikten med kungsgårdarna är emellertid inte att skapa några friluftsmuseer, utan att 
bevara och sköta de kulturhistoriskt mest intressanta delarna av Statens markinnehav. Byggnaderna är 
en del av kulturhistorien, men de tillhörande markerna runt omkring är lika viktiga." Rapporten 
"Kulturmiljö och landskap vid Kastellegården” skriver under ”Konsekvenser vid byggnation” om 
föreslagen exploatering i den norra delen av Storängen att "Mot bakgrund av att de synliga spåren är få, 
att huvuddelen av marken utgörs av rationellt brukad åkermark och att omgivande tätortsbebyggelse 
redan har stor påverkan, utgör inte området någon från kulturmiljösynpunkt omistlig miljö" och att 
"Nybyggnation inom delar av odlingsmarken norr om Klevevägen framstår därför från 
kulturmiljösynpunkt som fullt möjligt utan att några viktiga, övergripande eller enskilda värden 
påverkas negativt".  
Statens fastighetsverk anser att jordbruksmarken i sig självt och det faktum att jordbruksmarken aktivt 
brukats under lång tid har ett stort kulturhistoriskt värde. Jordbruket har extremt lång kontinuitet i 
aktuellt område. Storängen var år 1750 ungefär 1.824.000 m2 stor. Fram till år 2019 har det skett en 
dramatisk minskning av Storängens areal till 877.580 kvm. Kungälvs kommuns anspråk skulle innebära 
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att ytterligare 267. 740 kvm skulle tas i anspråk det vill säga 30% av den nuvarande Storängen(Se bilaga 
1, Kastellegården, Storängens ytmässiga utveckling). Föreslagen exploatering skulle innebära att 
ungefär bara en fjärdedel av Statens del av Storängen skulle finnas kvar jämfört med 1750. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av att bygga på åkermarken tillhörande Statens fastighetsverks fastighet 
blir att Kastellegården får försämrad lönsamhet. På Kastellegården skulle driften och förutsättningarna 
för sysselsättningen därmed bli betydligt försämrad. Det har under de senaste åren pågått en projektering 
av ombyggnation av ladugården för 80 dikor plus ungdjur, vilket är en förutsättning för att 
Kastellegården skall kunna ha ekonomisk bärighet och möjlighet att hålla det rika odlingslandskapet 
öppet. Gården består i nuläget av 122 ha åker och 50 ha naturbetesmark. Till 80 dikor behövs det odlas 
cirka 80 ha vall som blir grovfoder och till viss del bete åt dessa 80 dikor och ungdjur. Då finns det 
möjlighet att odla 27 ha spannmål som till stor del ger foder och halm till djuren. Träda måste finnas på 
ungefär 10 % av åkermarken för att få goda förutsättningar för odling av vall och spannmål i ekologisk 
produktion. Skulle Kungälvs kommun förvärva den del som de gett anspråk på, det vill säga ungefär 25 
ha av åkermarken på Kastellegården blir läget ett helt annat. I driftsplan, Framtidsläge har 25 ha tagits 
bort från åkermarken och därmed går det inte att odla så mycket spannmål på gården längre. 
Avkastningen blir också något sämre på spannmålen på grund av att en del av åkrarna blir mindre till 
ytan och på grund av de intressekonflikter som kommer att uppstå med närliggande bostäder. Med fler 
bostäder i anslutning till gården kommer troligtvis exploateringstrycket att öka ytterligare i framtiden 
med till exempel cykelvägar och idrottsplatser. Det ekologiska jordbruket blir i detta framtidsscenario 
mycket känsligare då foderspannmålen och halmen inte kan produceras på gården utan i betydligt större 
utsträckning kommer att behöva köpas in. Ett torrår kan det ha mycket större betydelse för driften än 
vad kalkylen i Framtidsläget visar. Detta betyder att jordbruksföretaget kommer att gå med förlust. Det 
kommer att bli svårt att få ett jordbruksföretag att gå runt med dessa förutsättningar. 
 
Det är förvånande att rapporten "Kulturmiljö och landskap vid Kastellegården" inte har  
analyserat landskapsbildens historiska förändring och konsekvenserna för landskapsbilden om 
föreslagen exploatering genomförs. Storängens längdmått från nordost till sydväst är idag ungefär 
samma som år 1750 det vill säga 2.000 meter. Skulle det öppna landskapsrummet norr om Klevevägen 
bebyggas skulle landskapsrummet nästan halveras. Det skulle innebära en extremt dramatisk förändring 
av kulturlandskapet om halva dalgången exploaterades i nordostlig-sydvästlig riktning och Storängens 
yta minskades med 30 %. I den fördjupade översiktsplanens kapitel 8 Konsekvenser, under rubriken 
Landskapsbild, nämns inte den förändrade landskapsbilden vid Storängen. 
Enligt Statens fastighetsverks regleringsbrev från regeringen skall Statens fastighetsverk förvalta 
fastigheterna så att en god hushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås, verka för att de 
nationella miljökvalitetsmålen uppnås och bidra till att uppnå målen Agenda 2030. De miljökvalitetsmål 
som berörs i detta ärende är bland annat 1. Begränsad klimatpåverkan ("Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelproduktionen säkerställs och 
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras"), 13. Ett rikt odlingslandskap ("Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks") och 15. God bebyggd miljö 
("Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas"). Statens fastighetsverk anser att en 
försäljning av jordbruksmark inte överensstämmer med regleringsbrevets intentioner för att nå en 
hållbar samhällsutveckling. 
Föreslagen avyttring skulle vara förödande för det aktiva jordbruket som drivs på kungsgården och dess 
framtida utveckling. Jordbruket har en extrem lång kontinuitet i aktuellt område, där den äldsta delen 
knyts till kungsgården Kungahälla vid Storängen. Det aktiva jordbruket är en förutsättning för att kunna 
bevara det unika kulturlandskapet med anor från minst järnåldern, med bland annat betesdrift som är en 
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förutsättning för att hålla det oexploaterade älvdalslandskapet invid Göta älv och Nordre älv öppet som i 
sin tur gynnar en artrik kärlväxtflora, ett mycket rikt fågelliv och den biologiska mångfalden. Jordbruket 
är en förutsättning för områdets mycket höga kulturmiljövärden, naturmiljövärden och även viktigt för 
det rörliga friluftslivet. Ett aktivt jordbruk är i sig självt av stort kulturmiljövärde.  
Statens fastighetsverk anser att en exploatering av Storängen med blandad bebyggelse och 
centrumbebyggelse på jordbruksmark inte överensstämmer med de nationella miljökvalitetsmålen för att 
nå ett hållbart samhälle. Storängen är utpekad i översiktsplanen 2010 för Kungälvs kommun som 
särskilt värdefull åkermark och av Sveriges Geologiska Undersökning som ett aktsamhetsområde för 
skred i finkorning jordart. Ur hållbarhetssynpunkt vore det mycket olyckligt om Storängens 
jordbrukslandskap skulle gå förlorat för framtida generationer. 
Statens fastighetsverk anser att den markanvändning som föreslås i Kungälvs kommuns fördjupade 
översiktsplan, som kraftigt negativt påverkar kungsgården Kastellegården, inte överensstämmer med det 
uppdrag som Statens fastighetsverk har att långsiktigt och hållbart förvalta kulturhistoriska fastigheter 
av mycket högt nationellt kulturhistoriskt värde. 
Bilaga 1 (Kastellegården, Storängens ytmässiga utbredning) och 2 (Konsekvensanalys av 
markförändring för Kastellegården tillhörande SFV, Hushållningssällskapet.) till Statens fastighetsverks 
yttrande bifogas sist i samrådsredogörelsen 
 
 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Förvaltningens bedömning är att utifrån områdets placering, med nära avstånd till stationsområdet och 
kollektivtrafik, är det ett viktigt samhällsintresse att kunna exploatera området med bostäder. Ytterby är 
en av orterna i GRs strukturbild som är utpekat som stationssamhälle i huvudstråket.  
Dock har FÖPen efter att ärendet lyfts för information i Kommunstyrelsen återremitterats med 
beslut om att den aktuella jordbruksmarken på SFVs mark ska utgå ur FÖPen som föreslagen för 
exploatering. Att spara värdefull jordbruksmark är även ett viktigt mål för kommunen. Därför har den 
totala ytan av jordbruksmark som föreslås för exploatering minskas i FÖPen jämfört med gällande 
Översiktsplan (ÖP2010). 
 
FÖPen har som mål att tillgängliggöra de naturområde som omger de centrala Ytterby, bland annat 
föreslås i grönstrukturplanen sammankoppling av stråk ner mot Nordre älv. Dessutom är det ett mål att 
tillgängliga och öka kunskapen om kulturmiljön som är en viktig del av Ytterbys identitet. 
 
Under kapitel 8 Konsekvenser beskrivs sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivningen som finns 
som helhet som bilaga. Bedömningen var att bostadsutvecklingen på Norra Storängen skulle komma att 
påverka landskapsbilden, vilket även anges under kapitel Landskapsbild. Sammanfattningsvis får en 
exploatering enligt FÖPen en medelstor till stor påverkan på landskapsbilden, men det är framför allt en 
byggnation på Porteberget som skulle ge mest påverkan. 
 
SFV motsätter sig starkt att den aktuella, norra delen av Kyrkebäckens dalgång exploateras. 
Argumenten mot en sådan utveckling är dock färgade av ett lönsamhetsperspektiv och utgår från en 
önskan att bibehålla den nuvarande fastigheten intakt. I yttrandet betonas inledningsvis – helt korrekt – 
de historiska sambanden mellan fornlämningsmiljön vid Porten/Smällen och nuvarande Kastellegården 
samt att landskapet (jordbruksmarken) har ett kulturhistoriskt värde. Argumenten är emellertid mycket 
svepande och innehåller överdrifter av typen ”Jordbruket har extremt lång kontinuitet i aktuellt 
område”. När det gäller (hypotesen kring) en ursprunglig kungsgård i anslutning till gravfältet sägs att 
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denna sannolikt kan ”härledas så långt tillbaka som äldre järnåldern”. Vidare påstås att ”arkeologiska 
utgrävningar visar att platsen med säkerhet varit bebodd sedan yngre stenåldern…”.  
 
Det råder inget tvivel om att det föreligger flera viktiga och ännu avläsbara historiska samband mellan 
fornlämningsområdet vid Porten/Smällen och kulturmiljön kring dagens Kastellegården. Den tidigare 
”Storängen”, som idag nästan helt utgörs av öppen åkermark, är i detta sammanhang viktig från 
landskapssynpunkt. De öppna dalgången möjliggör både överblick och förstärker genom sin storlek 
känslan av storgårdsmiljö. Det stämmer naturligtvis också att exploateringen av dalgångens norra del 
skulle innebära en ytterligare reducering av jordbruksmarken i den gamla Storängen.  
 
Ytan i norr har emellertid inte samma historiska ”tyngd” eller betydelse ur landskaplig synvinkel som 
dalgångens södra del. Gravfältet och det antagna äldre läget för kungsgården kan i första hand antas ha 
exponerat mot söder och sydväst, d v s ned mot Göta älv och – i dess förlängning – ut mot havet. Något 
visuellt samband har aldrig funnits mellan den arkeologiska miljön vid gravfältet och området kring 
dagens Kastellegården, inte ens när den tidigare utmarken på Källeberget var skoglös. Jordbruksmarken 
norr om Klevevägen är idag de facto starkt påverkad och inramad av tätortsbebyggelsen och präglas 
dessutom av allt att döma inte alls av samma arkeologiska innehåll som längre söderut. Utblickar från 
denna del av dalgången är endast möjligt från terrängen strax norr om Klevevägen.  
 
Det är viktigt att komma ihåg, att Kastellegårdens mark såväl storleksmässigt som innehållsligt ständigt 
har varit i förändring; ett förhållande som både tydliggörs och betonas i rapporten Kulturmiljö och 
landskap vid Kastellegården. 1600-, 1700- och 1800-talets Kastellegården brukades t ex i hög grad med 
hjälp av ett stort antal dagsverksskyldiga torp, en driftsform som skiljer sig avsevärt från dagens 
rationella ”storjordbruk”. Storängen användes en bra bit in på 1800-talet nästan helt som slåttermark och 
transformerades till åker först under den agrara revolutionens mest intensiva skede under andra hälften 
av samma århundrade. De tidigare utmarkerna, på bl a det centralt belägna Källeberget, betades under 
århundraden och var ännu omkring 1900 praktiskt taget helt trädlösa.  
Jordbruket på fastigheten Kastellegården 1:1 är naturligtvis av betydelse för landskapsbilden och 
upplevelsen av delar av de historiska sammanhangen. Dagens ganska ensidiga driftsform med inriktning 
på åkerbruk avviker dock avsevärt från den historiska situationen. En utveckling av jordbruket mot 
större variation i markanvändningen skulle skapa stora mervärden i landskapet, både kulturmiljömässiga 
sådana och för biologisk mångfald. I detta perspektiv framstår ett fortsatt åkerbruk i området norr om 
Klevevägen som mindre betydelsefullt. 
För FÖPområdet har ett PM för geoteknik och bergteknik tagits fram, enligt den finns inga ytor inom 
FÖPområdet där exploatering ur en geoteknisk synvinkel inte rekommenderas. Dock kommer de 
geotekniska förhållandena till stor del påverka och styra möjligheterna till en framtida exploatering 
inom vissa områden som tex Norra Storängen. 
 
YTTRANDE 
 
Trafikverket 2019-08-29 
Riksintressen för kommunikation och funktionellt prioriterat vägnät 

Trafikverkets roll som riksintressemyndighet för allmänintresset kommunikation går ut på 
att värna, förvalta och utveckla den viktigaste statliga och regionala transportinfrastrukturen 
av nationell betydelse. Den skarpa lagparagrafen som styr arbetet gör skillnad på särskilt 
lämpliga kommunikationsanläggningar och anläggningar eller stråk som är av riksintresse 
(3 kap. 8§ Miljöbalken). Den förstnämnda gruppen ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
kommunikationsanläggningen. I olika prövningar och beslut som rör markanvändningen 
agerar Trafikverket tillsammans med Länsstyrelsen för att tillgodose allmänintresset 
kommunikation. 
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Inom aktuellt fördjupningsområde ansvarar Trafikverket för Södra Bohusbanan och väg 
168 (Marstrandsvägen). I  nära anslutning till FÖP-området ligger även väg 604 
(Torsbyvägen) och 601, vilka också är av statlig väghållning. Av nämnda anläggningar 
utgör Södra Bohusbanan ett riksintresse för kommunikationer. Väg 168 är inte utpekad som 
riksintresse, men har ändå stor regional betydelse som funktionellt prioriterat vägnät (FPV) 
för dagliga personresor och kollektivtrafik. Vägen är även viktig för gods- och för 
semestertrafiken. 
 
Utveckling av Södra Bohusbanan 
Kungälvs kommun är mycket angelägna om att en ökad kapacitet längs Södra Bohusbanan 
kan tillskapas. I dagsläget finns inte Södra Bohusbanan med som finansierat namngivet objekt 
i den beslutade nationella transportinfrastrukturplanen för 2018-2029. Järnvägen utgör dock 
en del av en utpekad brist, ”Storgöteborg, kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva 
persontransporter på väg och järnväg”, i den nationella transportplanen. 

Trafikverket genomförde år 2012 en idéstudie för att undersöka hur kapaciteten på Södra 
Bohusbanan kan förbättras. I samband med detta studerades bland annat möjligheten till 
utbyggnad av partiellt dubbelspår längs delar av stråket. Under hösten 2019 påbörjar 
Trafikverket en fördjupad kompletterande utredning av Södra Bohusbanan. Den fördjupade 
utredningen syftar till att skapa förutsättningar för att pröva Södra Bohusbanan i 
nästkommande nationella transportinfrastrukturplan. Södra Bohusbanan kan därmed som 
tidigast bli ett finansierat namngivet objekt i nationell transportinfrastrukturplan för 
2022-2033. 
 
Projekt väg 168 Ekelöv-Kareby 
Väg 168 förbinder Marstrand med väg E6 via Ytterby. Vägen har idag en begränsad 
framkomlighet, framför allt under sommaren då semestertrafiken tidvis är mycket stor. Därtill 
råder en hög trafikbelastning i Kungälvsmotet, med köer genom Ytterby som följd. 

Trafikverket genomför nu projektet ”Väg 168, delen Ekelöv-Kareby”, vars syfte är att skapa 
en ny vägförbindelse mellan Ekelöv och Kareby och därigenom avlasta befintlig väg 168. 
Den nya väglänken bedöms i stora drag neutralisera för de beräknade trafikökningarna som 
uppstår på befintlig väg 168 till följd av exploatering Ytterby och Marstrand. Under 
sommaren 2018 gjordes ett omtag i projektet efter att det tidigare beslutet av korridor hade 
upphävts. Därefter har utbredningsområdet utökats och Trafikverket utreder nu alternativa 
lösningar och förutsättningar inom ett större område inför framtagandet av ny vägplan. 

Mer information om projektet finns på Trafikverkets hemsida: 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/Vag- 

168-Kungalv-Marstrand-/vag168-ekelov-kareby/ 
 
Trafikverkets synpunkter 
Övergripande 
Trafikverket ser positivt på att kommunen vill förtäta i stationsnära lägen eftersom detta 
skapar förutsättningar för hållbart resande och nyttjande av befintlig infrastruktur. Vidare 
ställer sig Trafikverket positivt till de olika riktlinjer som kommunen har formulerat gällande 
den fortsatta utvecklingen av Ytterby som ett hållbart stationssamhälle. 

Det är tydligt att planeringen för FÖP Ytterby samverkar med den kommunala trafikplanen 
från 2017, vars inriktning är att utveckla kommunen i led mot ett mer hållbart resande. 
Trafikplanens strategiska mål är bland annat att öka andelen hållbara resor, öka tryggheten, 
säkerheten och tillgängligheten i trafikmiljöer, öka samnyttjandet av trafikslag, samt 
begränsa framtida miljö- och klimatpåverkan. Ny bebyggelse ska stödja en välutbyggd och 
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attraktiv kollektivtrafik genom att i första hand utvecklas i huvud- och sekundärstråk samt i 
serviceorter. 

Hållbara kommunikationer och mobilitet genom koppling till kollektivtrafik och gena trygga 
gång- och cykelstråk präglar det framtida Ytterby. Trafikverket ser positivt på kommunens 
ambition om välutbyggda gång-och cykelnät med koppling till stationen och centrum samt 
Rollsbo. 
 
Påverkan på statligt vägnät 
Vid genomförande av projektet ”Väg 168, delen Ekelöv-Kareby” kan förutsättningarna för 
avlastning av väg 168 tillskapas. Tidigare dialog har förts mellan Trafikverket och 
Kungälvs kommun gällande eventuellt kommunalt övertagande av väg 168 på sträckan 
Kungälvsmotet-Ekelöv, efter det att ny vägsträckning finns på plats. Då projektet än så 
länge befinner sig i ett tidigt planeringsskede, finns inga fattade beslut gällande framtida 
ägarskap av vägen på sträckan förbi Ytterby. 

I handlingarna tillhörande den fördjupade översiktsplanen föreslås att väg 168 får en 
stadsmässig karaktär med en tydlig sammanlänkande funktion mellan Ytterby och Kungälvs 
centrum. Så länge väg 168 genom Ytterby ägs och förvaltas av Trafikverket måste vägens 
utformning vara förenlig med kraven i VGU. Vidare måste all planering som innebär 
påverkan på vägen förankras och godkännas av Trafikverket. 

Trafikverket bedömer att den kommande exploateringen i Ytterby i stor utsträckning 
samverkar med utvecklingen av den nya vägsträckan mellan Ekelöv-Kareby. Det hade 
därför varit intressant att ta del av kommunens tankar gällande Ytterbys utveckling i ett 
scenario av projektet Ekelöv-Kareby inte genomförs eller försenas. Hur skulle ett sådant 
scenario påverka den fördjupade översiktsplanen? Inför det fortsatta arbetet med FÖP 
Ytterby efterfrågar Trafikverket att handlingarna kompletteras med ett resonemang där 
hänsyn tas till väg 168 utifrån dagens befintliga och prognostiserade förutsättningar. 
 
Vidare anser Trafikverket att en övergripande trafikutredning för Ytterby bör tas fram inför 
nästa skede. Utifrån kommunens exploateringsplaner som presenteras i den fördjupade 
översiktsplanen bör trafikutredningen redovisa påverkan på närliggande vägnät avseende 
kapacitet, kölängder med mera. En övergripande trafikutredning kan även fungera som ett 
bra underlag inför kommande detaljplanering i området. 
 
Påverkan på järnvägen 
Södra Bohusbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8§ Miljöbalken. 
Kommunen måste därför säkerställa genom sin planering så att tillkommande bebyggelse inte leder till 
att riksintresset påtagligt skadas, eller att eventuell utbyggnad av järnvägen förhindras. Trafikverket kan 
i dagsläget inte lämna besked om eventuell ny spårsträckning eller behov av fler spår i Ytterby. Vid 
byggnation nära järnväg är det även viktigt att hänsyn tas till elsäkerhetsavstånd, urspårningsrisk och 
andra rekommenderade avstånd baserat på bebyggelsens karaktär. Eventuella planer gällande planskilda 
passager måste i tidigt skede diskuteras och förankras i dialog med Trafikverket. 
 
Nytt resecentrum 
I den fördjupade översiktsplanen för Ytterby uttrycks kommunens ambition om att utveckla 
ett nytt resecentrum vid platsen för dagens befintliga tågstation. Det nya resecentrumet ska 
ha som uppgift att koppla ihop järnvägen med övrig kollektivtrafik på båda sidor om 
Bohusbanan. Vidare ska resecentrumet fungera som en nod för gena gång- och cykelstråk 
och därigenom bidra till utvecklingen av ett sammanhållet och attraktivt 
kommunikationsnät. 
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Vid planering av nya resecentrum i järnvägsmiljö är det av stor vikt att Trafikverket, GR, 
Västra Götalandsregionen och andra berörda aktörer bjuds in tidigt till dialog. Lokalisering, 
genomförbarhet och tekniska förutsättningar på platsen behöver studeras och säkerställas 
innan eventuell utformning av resecentrumet kan diskuteras. Kostnaden för att bygga 
resecentrum med tillhörande stationsanläggning är som regel mycket hög, och finansiering 
via regional och nationell transportinfrastrukturplan kan därmed bli nödvändigt för att 
möjliggöra projektet. För finansiering via Staten måste resecentrumet först bli ett namngivet 
objekt i regional och nationell transportinfrastrukturplan. Trafikverket vill tydliggöra att 
kriterierna för att ett projekt ska klassas som ett namngivet objekt är höga. Kommunen 
behöver arbeta aktivt tillsammans med kommunalförbundet för att lyfta frågan till VGR. 
 
 
Risker- farligt gods 
Kommunens ambition om att utveckla Ytterby genom koncentrerad förtätning i anslutning till 
järnvägen ställer höga krav på säkerhet och riskhantering. Då Södra Bohusbanan är utpekad som 
transportled för farligt gods passerar godstrafik dagligen Ytterby station. Vid exploatering inom 150 
meter från farligt godsled ska Länsstyrelsens riskpolicy beaktas och en riskbedömning genomföras. I 
kommande riskutredningar anser Trafikverket att uppgifter ska hämtas från Trafikverkets 
trafikuppgifter för 20 år efter öppningsår. Vidare bör kommunen i beräkningarna ta höjd för förekomst 
av genomgående trafik på Södra Bohusbanan, det vill säga beräkningar ska genomföras utifrån skyltad 
hastighet (110km/h). 
Väg 168 är inte utpekad som transportled för farligt gods. Dock förekommer en viss mängd 
transporter av farligt gods på vägen ut mot Marstrand. Då kommunen enligt FÖP- 
handlingarna planerar bebyggelse i nära anslutning till väg 168, anser Trafikverket att 
riskbedömningar bör genomföras och att skyddsåtgärder kan bli nödvändiga. Hänsyn ska tas 
till Räddningstjänstens synpunkter på lokalisering och utformning av exploateringen. 
 
Vibrationer 
Vid exploatering i väg-och järnvägsnära lägen finns risker för vibrationer och stomljud i 
omgivande bebyggelse. Trafikverket tycker att det är positivt att kommunen är medveten om 
riskerna kopplat till vibrationer. Då FÖPens riktlinjer i huvudsak bygger på förtätning i ortens 
centrala delar runt Södra Bohusbanan, kommer frågan om vibrationer behöva hanteras. Som 
riktvärde anser Trafikverket att 0,4 mm/s vägd RMS inte bör överstigas i utrymmen där 
människor stadigvarande vistas TDOK 2014:1021). 

Kommunen kommer behöva genomföra riskanalyser och studera de geotekniska 
förutsättningarna vid kommande detaljplanläggning, för att säkerställa vilken typ av 
grundläggning eller val av byggnadsstommar som kommer krävas. 
 
Buller 
Trafikverket noterar att ingen övergripande trafikbullerutredning har genomförts vid 
framtagande av FÖPen. Som underlag har kommunen istället använt trafikbullerutredningar 
från tidigare planarbeten i Ytterby samt Trafikverkets underlag för väg 168 utifrån 2011-års 
trafikmängder. 

Exploatering och förtätning i närheten av Södra Bohusbanan och väg 168 kommer att ställa 
höga krav på bebyggelseutformning och effektiv bullerhantering. Trafikverket bedömer att 
ljudnivåerna närmast transportlederna riskerar att bli stundtals höga, särskilt nära väg 168 om 
trafikmängderna ökar. Detta kan medföra en osund ljudmiljö för boende i närområdet. Det är 
bra att kommunen är medvetna om riskerna kopplat till trafikbuller och vikten av 
bullerreducerande åtgärder i den fortsatta detaljplaneringen. 
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Kommunen anger i FÖP-handlingarna att riktvärdena för trafikbuller som stadgas i 
Infrastrukturinriktningen för framtida transporter (prop 1996/97:53), utgör den långsiktiga 
målsättningen i planeringen för nya bostäder inom FÖP-området. Trafikverket utgår dock 
från Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader vid bedömning av 
detaljplaner. Trafikverket förutsätter att kommande exploatering utformas för att klara 
riktvärdena i sistnämnda förordning. 
 
Luftkvalitet 
Underlag avseende luftkvalitet inom FÖP-området saknas, då inga analyser genomförts i 
samband med framtagande av samrådshandlingarna. Trafikverket delar till viss del 
kommunens resonemang om att en transportsnål planering, kombinerat med en långsiktig 
omställning av fordonsflottan, kan komma att kompensera för ökade halter av kväveoxid och 
partiklar till följd av prognostiserade trafikökningar. 

Trafikverket anser dock att det är viktigt att rådande riktlinjer för miljökvalitetsnormer, 
kvävedioxid och partiklar efterföljs. För såväl luftkvalitet som buller finns indicier som 
talar för påståendet att luft-och bullermiljön i Ytterby och intill väg 168 i synnerhet, är dålig 
i förhållande till miljökonsekvensnormer och trafikbullerförordningen. Trafikverket 
efterfrågar inför nästa skede att kommunen tar fram en övergripande utredning av 
luftkvalitén i området. En övergripande utredning kan även fungera som ett bra och 
nödvändigt underlag inför kommande detaljplanering i området. 
 
Planeringsförutsättningar - Att ta med sig i det fortsatta arbetet 

Kommunen har i samrådshandlingarna identifierat behovet av ett flertal fördjupande 
utredningar. Trafikverket välkomnar detta och deltar gärna i de utredningar som eventuellt 
genomförs inför granskningsskedet och kommande detaljplanering. 

Inför det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen anser Trafikverket att 
kommunen bör utgå från följande planeringsförutsättningar: 
 

 
o I kommande utredningar som avser bedömning av risker, buller och vibrationer anser 

Trafikverket att uppgifter ska hämtas från Trafikverkets trafikuppgifter för 20 år efter 
öppningsår. I dagläget hänvisar trafikverket till basprognoser för 2040 men med tiden 
kommer dessa att uppdateras till 2045 och på sikt 2050. Vilket prognosår som bör 
användas i utredningarna beror med andra ord på när utredningen utförs.  
 

o Vidare bör kommunen i beräkningarna för risker, buller och vibrationer ta höjd för 
förekomst av genomgående trafik på Södra Bohusbanan, det vill säga beräkningar ska 
genomföras utifrån skyltad hastighet (110 km/h). Så länge väg 168 är av statlig 
väghållning ska även vägens skyltade hastighet användas som planeringsförutsättning i 
utredningar kopplade till detaljplaner. 

 
o När det gäller övergripande frågor inom planområdet, så som luftkvalitet, 

dagvattenhantering och trafiklösningar, rekommenderar Trafikverket att kommunen 
tar fram övergripande analyser inför granskningen av FÖP:en. Övergripande 
utredningar i den fördjupande översiktsplanen underlättar inte enbart inför kommande 
detaljplanering, utan skapar även bättre förutsättningar för FÖP:ens genomförande. 
Även i dessa utredningar anser Trafikverket att Trafikverkets basprognos för år 2040. 
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o Trafikverket bedömer att den kommande exploateringen i Ytterby i stor utsträckning 
samverkar med utvecklingen av den nya vägsträckan mellan Ekelöv- Kareby. Det hade 
därför varit intressant att ta del av kommunens tankar gällande Ytterbys utveckling i ett 
scenario av projektet Ekelöv-Kareby inte genomförs eller försenas. Inför det fortsatta 
arbetet med FÖP Ytterby efterfrågar Trafikverket att handlingarna kompletteras med ett 
resonemang där hänsyn tas till väg 168 utifrån dagens befintliga och prognostiserade 
förutsättningar.            
 

 
Övrigt  
För mer information, se Trafikverkets underlagsmaterial Transportsystemet i samhällsplaneringen eller 
läs på https://trafikverket.ineko.se/se/transportsystemet-i-samhällsplaneringen-trafikverkets-underlag-
för-tillämpning-av-35-kap-miljöbalken-och-av-plan-och-bygglagen 
   
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Södra Bohusbanan 
Kommunen arbetar i enlighet med GR strukturbild för att utveckla Ytterby som stationssamhälle. 
Kommunen utgår från att vi tillsammans med Trafikverket har ett gemensamt ansvar där Södra 
Bohusbanan är avgörande för att nå FÖPens mål och genomförande. 
 
Påverkan på statligt vägnät 
Det finns inga fattade beslut gällande framtida ägarskap av väg 168 på sträckan förbi 
Ytterby. Frågan om hur, väg 168 genom Ytterby ska hanteras på sikt, ingår i TRVs projekt 
väg 168 Ekelöv-Grokareby. 

Den stadsmässiga karaktär som avses i sammanlänkningsstråket avser i första hand åtgärder 
på grönytor längs med Marstrandsvägen samt breddning av gång och cykelstråk. På sikt kan 
andra åtgärder bli aktuella.  
 

Kommunen hänvisar till TRV:s pågående projekt med kommande beskrivning av nollalternativ samt 
resonemang och dialog kring väg 168. I nuläget finns flera alternativa föreslagna vägstråk som skulle 
innebära olika konsekvenser för FÖPen. 

Målet med FÖPen är ett hållbart attraktivt stationssamhälle där kommunen ska arbeta för att fler 
transporter sker hållbart med kollektivtrafik, gång och cykel. Detta gäller både befintlig som 
tillkommande bebyggelse i Ytterby och även oavsett en ny väglänk mellan väg 168 och E6. Stor del av 
den föreslagna bebyggelsen föreslås runt stationsområdet där framför allt Bohusbanans framtida 
utveckling är viktig. Viss exploatering föreslås närmare Marstrandsvägen (Norra Storängen,Västra 
Tunge) där trafikbuller och luftkvalitet behöver hanteras i ett tidigt skede i kommande planläggning 
inför gestaltning av bostadsområden. 

Kommunen bedömer det svårt att ta fram en trafikutredning för FÖPområdet som helhet då det finns så 
många förutsättningar som är oklara, bl.a. avseende förtätning av befintliga områden där kommunen inte 
har rådighet. I kommande planarbeten är det viktigt att göra trafikutredningar ur ett större perspektiv 
t.ex. vad en förtätning av Björkås och en kommande byggnation av Porteberget innebär. Under kapitel 
Trafik och kommunikationer kompletteras texten under rubriken Biltrafik med hur biltrafiken fördelats 
från nya centrala områden till omgivande vägnät. 
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Påverkan på järnvägen 
För genomförandet av FÖPen är vikten av Bohusbanans utveckling avgörande. Dialog har påbörjats 
med Trafikverket och Västtrafik om ett samverkansavtal.  
 
Nytt resecentrum 
Kommunen har påbörjat en tidig dialog med berörda aktörer för att kunna formulera krav och 
behov i kommande planering i Ytterby. Ett antal frågeställningar har lyfts från kommunen i 
samband med möte med TRV och Västtrafik.  
 
 
Risker farligt gods 
FÖPen kompletteras under kapitel miljö- och riskfaktorer med text och karta.  
 
Vibrationer 
FÖPen kompletteras under kapitel miljö- och riskfaktorer med text och riktlinjer.  
 
 
Luftkvalitet 
FÖPen kompletteras under kapitel Miljö- och riskfaktorer. Kommunen har inte för avsikt att ta fram en     
övergripande utredning av luftkvaliteten i detta skede. Luftövervakningen i kommunen ombesörjs av 
luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen som regelbundet utför övergripande utredningar. Centrala 
Ytterby behöver uppmärksammas i kommande utredningar av kvävedioxid och partiklar. I samband 
med planläggning av bostäder, förskolor eller skolor längs med Marstrandsvägen eller norra delen av 
Torsbyvägen ska det aktuella projektet beakta hur det påverkar luftkvaliteten genom relevanta 
undersökningar.  
  
 
Planerings förutsättningar 
Beaktas. Kommunen stämmer av med TRV inför utredningsarbete.   
 
FÖPen kompletteras under kapitel miljö- och riskfaktorer med text och riktlinjer avseende underlag för 
utredningar av risker, buller och vibrationer.  
 
 
Dagvattenhantering har utretts övergripande i enlighet med gällande dagvattenplan och beskrivs under 
kapitel teknisk försörjning. Trafiklösningar ska utredas i kommande detaljplaner avseende aktuellt samt 
omgivande kommande förändringar avseende trafiksituationen. Frågan om utredning luftkvalitet se svar 
ovan. 
 
Kommunen deltar i arbetet med ny vägsträckning mellan Ekelöv- Grokareby och kommer även att yttra sig 
under kommande samråd. Beroende av val av placering av ny vägsträckning kan påverka trafikföring olika i 
Ytterby området. 
 

STATLIGA BOLAG 
 
YTTRANDE 
 
Vattenfall 2019-09-29 
Bilagda kartor är sekretessbelagda. 
Vattenfall har elanläggningar inom området vilket visas av bifogade kartor. Lila linje = 130 kV 
högspänningsledning, turkos linje = 20 kV högspänningsledning. Heldragna linjer är luftledningar och 
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streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas 
som blå blixtförsedd kvadrat. 
 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av 
exploatören. 
 
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas 
som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar. 
 
Vattenfall har som nämnts i samrådshandlingarna högspänningsluftledning inom Ytterby. Ledningen 
är koncessionspliktigt, ska ledningarna byggas om d.v.s. grävas ned kommer Vattenfall behöva söka 
ny koncession. En åtgärd som är mycket kostsam och tidskrävande, och bekostas av exploatören. 
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det 
säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar 
måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. 
 
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och 
telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst på telefon: 
020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras. 
 
YTTRANDE 
 
Skanova 2019-08-30 
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända mot 
föreslagen översiktsplan. 
Om eller hur Skanovas anläggningar påverkas av föreslagen exploatering, får belysas i framtida 
detaljplanearbete. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras. 
 
 

REGIONALA ORGAN  
 
 
YTTRANDE 
 
Polisen Kungälv/Ale 2019-05-22 
I nuläget har Lokalpolisområde Kungälv/Ale inte några synpunkter på den fördjupade översiktsplanen 
FÖP för Ytterby Kungälvs kommun som skickats ut. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras. 
 
YTTRANDE 
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Lantmäteriet 2019-05-27 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2019-04-17) har följande noterats:  
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll i samrådsförfarandet när 
översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till länsstyrelsen och har 
därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta ärende. 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras. 
 
 
YTTRANDE 
 
Västtrafik 2019-08-30 
Övergripande kommentarer 
Västtrafik har tagit del av samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen 
för Ytterby. Handlingen är omfattande och informativ med en lyhördhet för sociala frågor där 
medborgarnas engagemang genomsyrar planhandlingen och även visionerna för det framtida 
Ytterby. Kommunens vilja att förtäta och utveckla Ytterby hållbart framgår tydligt och stort fokus 
ligger på en förtätning närmast befintlig tåg-och busstation, något som anses mycket positivt ur ett 
kollektivtrafikperspektiv. För att kunna möta den förväntade resandeökningen så behöver 
kollektivtrafiken fortsatt framstå som attraktiv. Att tätortens invånare idag benämner de goda 
kollektivtrafikförbindelserna som det mest positiva med Ytterby måste värnas. Att gemensamt 
fortsatt verka för kollektivtrafikens konkurrenskraft är viktigt, både vad gäller infrastruktur och 
utbud. 

Cykel- och gång omnämns på flera ställen som första transportval inom och utanför tätorten, vad 
gäller etapputbyggnad är det viktigt att möjligheterna för att ta sig till fots eller på cykel utvecklas i 
tidigt skede. Det finns som omnämns, stor potential att knyta ihop Ytterby med kommunens övriga 
tätorter genom att utveckla gång- och cykelförbindelser. 

En blandning av verksamheter och bostäder är att föredra, kan människor bo och arbeta på samma 
plats ges goda möjligheter att färdas till arbetet med gång- och cykel. 
 

Kollektivtrafiklösningar i den fördjupade översiktsplanen 

Stort fokus läggs vid järnvägen och befintlig station, att stationen får ett tydligare sammanhang i 
området är positivt. Tåget ska vara stomme i det mellankommunala och regionala resandet. Redan 
idag och även i en framtid är dock den lokala busstrafiken nödvändig för att koppla ihop 
kommunens olika tätorter. 
Busstationens utformning kommer därför bli viktig och alla åtgärder som gynnar 
kollektivtrafikens framkomlighet uppskattas. Västtrafik ser fram emot en fortsatt diskussion om 
framtida stationsläge och dess utformning. Viktigt att understryka redan nu är att befintliga funktioner 
på busstationen så som möjlighet till vändning och reglering även kommer behövas i en framtida 
lösning. I övrigt är det viktigt att fundera på hur den hållbara mobiliteten löses från Ytterbys mer 
perifera delar. Tas befintlig pendelparkering i anspråk för andra ändamål, behöver befintliga 
kombinationsresenärer förändra sina vanor. 

Vad gäller utbyggnad av resecentrum i Ytterby finns i dagsläget inga sådana planer från 
Västtrafiks sida. Om Ytterby växer och resandet ökar kan dock ett resecentrum vara motiverat. 

Den fördjupade översiktsplanen förutsätter att tågavgångarna och kapaciteten på Bohusbanan 
kommer öka i en framtid vilket är den långsiktiga planen. Det kan dock dröja innan en full 
utbyggnad är på plats och det är viktigt att fundera över andra lösningar i tidigt skede. Befintlig 
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busstrafik är ett medel att arbeta med, även att styra resandet till andra tider, främja lokal 
verksamhetsetablering och utveckla gång- och cykelstråk blir viktigt för helheten. 
 
Social konsekvensbeskrivning ur ett kollektivtrafikperspektiv 

Eftersom det kommer vara delvis längre avstånd från den bebyggelsen som placeras längst bort från 
stationen vill vi belysa behovet av säkra, trygga och tillgängliga gång och cykelvägar i området. En 
förtätning av Ytterby med blandade funktioner bidrar till en sammanhållning och ger förutsättningar 
för människor som av olika anledning inte har tillgång till bil att klara av vardagslivet i närområdet. 
Viktiga funktioner att värna om i en framtida utbyggnad för att nå en diversifierad stad är band 
annat verksamheter, skolor, vård, handel, idrottsanläggningar och kulturarenor. Framtida 
kollektivtrafiksystem bör göras tillgängligt för så många som möjligt, därför är en tät exploatering 
att föredra närmast hållplats/station. Närheten och tillgången på god kollektivtrafik gör även att 
personer som inte har möjlighet att köra bil kan ta sig till och från området vilket är positivt ur ett 
socialt hållbart perspektiv. Vid lokala knutpunkter som exempelvis Ytterby station är det viktig att 
väga in det sociala perspektivet då platserna bör fyllas med mervärde för att upplevas som attraktiva 
och tillgängliga från resenärshåll. 

 

 
Övrigt 
I den fördjupade översiktsplanen omnämns flera regionala strategidokument men 
trafikförsörjningsprogrammet saknas. Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramar och visar riktning 
för kollektivtrafiken i stort och kan behöva omnämnas i planen under rubriken ”regionala 
ställningstaganden”. 
 
Fortsatt arbete 
Det kan behöva tas fram trafikprognoser och mobilitetsutredningar i ett senare skede där de olika 
delområdena behandlas, för att kunna dra slutsatser om vilket framtida resande som kan förväntas från 
och till området. 

Det bör också konkretiseras vilken etapputbyggnad man tänker sig och hur den hållbara 
mobiliteten uppmuntras redan från start. Istället för att låsa sig vid exempelvis just en 
kollektivtrafiklösning är det viktigare att fundera hur framtida kapacitetsbehov (resandemässigt) 
uppfylls med rätt färdmedel, där gång, cykel och kollektivtrafik måste tar de största 
resandeströmmarna. 

Med tanke på kommunens höga ambitioner om att minska biltrafiken till förmån för 
kollektivresande, gång och cykel, är det viktigt med en tydlig prioritering av dessa trafikslag i 
området. Att enbart satsa på kollektivtrafikåtgärder samtidigt som bilens attraktivitet och 
tillgänglighet kvarstår, kommer inte leda till någon större överflyttning. 

Västtrafik ser fram emot att medverka i att omsätta programmet i fysiska planer, handlingsplaner och 
åtgärder. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 

Kollektivtrafiklösningar i den fördjupade översiktsplanen 
Dialog har påbörjats med Väststrafik och Trafikverket om behov av kollektivtrafiklösningar i centrala 
Ytterby. Upplägget i FÖPen är att till stora delar koppla de perifera Ytterby till stationen via gena gång- 
och cykelvägar. Väster om Bohusbanan föreslås en ny lokalgata för kollektivtrafik. Västtrafiks framtida 
kollektivtrafiklösningar är avgörande för FÖPens genomförande. Dialog och studie kring lösning av 
pendelparkeringsfrågan pågår.  
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Kommunen är medveten om att det är en långsiktig lösning avseende utbyggnad av Bohusbanan 
och att utveckling av busstrafik och gång- och cykel är viktig initialt. Här ligger ett ansvar hos både 
Kommunen och Västtrafik.  

 
Social konsekvensbeskrivning ur ett kollektivtrafikperspektiv 
Ett av målen i FÖPen är att bygga ut attraktiva, gena Gång- och cykelstråk. Riktlinjerna under Trafik     
och kommunikationer förtydligas.         

Att stationsområdet och övriga gemensamma utemiljöer ska vara trygga, inbjudande och 
inkluderande är ett av målen i FÖPen. Att utveckla ett resecentrum skulle bidra till detta. 

 

Övrigt 

FÖPen kompletteras med Trafikförsörjningsprogrammet under rubriken Regionala 
ställningstaganden.  

 
Fortsatt arbete 
Kommunen instämmer i att det kommer att behöva tas fram trafikprognoser och mobilitetsutredningar i 
ett senare skede för de olika delområdena i dialog mellan Västtrafik/kommunen.  

Under kapitel fortsatt planering och genomförande förtydligas genomförandet av FÖPen. 
Kommunen prioriterar utbyggnad av huvudstråk för gång- och cykel. 

Kommunen avsikt är att prioritera utbyggnad av gång- och cykelbanor till förmån för både 
befintliga bostads- och verksamhetsområden samt tillkommande. Kommunen avser även att arbeta 
med påverkansåtgärder. Detta lyfts fram under kapitel Fortsatt planering och arbete.  
 
YTTRANDE 
 
Bohusläns museum 2019-08-30 
 
Efter granskning kan museet meddela följande. 
Kulturhistorisk bakgrund 
Som utgångspunkt berör FÖP ett geografiskt område med betydande kulturvärden både regionalt och 
nationellt. Inom området finns två riksintressen för kulturmiljövården vilka även är uttagna som 
kommunala kulturmiljöer, vilka är Kastellegården samt Porten-Smällen. 
Därutöver finns fornlämningar med bland annat gravfält och boplatser. Förutom det stora gravfältet 
vid Smällen och Västra Porten, Ytterby 22, finns flera gravar och gravfält registrerade på båda sidor 
om den dalgång som sträcker sig åt sydväst från Ytterby samhälle ut mot Tega och Nordre älv. 
Flertalet arkeologiska utredningar samt utgrävningar har genomförts i området under årens lopp. 
 
En kulturhistorisk analys har utförts i två omgångar inom området som utgör den fördjupade 
översiktsplanen för Ytterby. Analyserna utfördes 2017 samt 2019 av Kula ABB (Ytterby – två 
kulturhistoriska analyser). Ett område inom översiktsplanens yta ingår ej. Detta är Ytterby centrum. 
Därutöver behandlas kulturmiljön i miljökonsekvensbeskrivningens utförd av 
(Norconsult2019-04-26 version 2). 
 
Utlåtande ur Kulturhistoriskt perspektiv 
Bohusläns museum ser det positivt att tidigare förslag att bygga inom öppen jordbruksmark är borttaget 
gällande Nedre Tega och del av den norra delen av området. Det är av vikt att bevara det öppna 
landskapet i största möjliga mån för att förstå det kulturhistoriska sambanden. 
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Enligt handlingarna avses att levandegöra kulturmiljöerna i området. Sammantaget finns en mängd av 
spännande historia att förmedla med utgångspunkt i bland annat från förhistorisk tid, landskapet och 
byggnader inom det område som ingår i den fördjupade översiktsplanen. Bohusläns museum ser det 
angeläget att de kulturhistoriska värdena lyfts fram i det framtida arbetet med att Ytterby expanderar. 
Bohusläns museum finner det positivt att det uttalat finns riktlinjer för att ta vara på de kulturhistoriska 
miljöerna och värdena i området (s 100). 
 
Bohusläns museum ser gärna att tydliga bedömningar och analyser utförs i framtida avvägningar i 
detaljplanering och bygglovsansökningar/förhandsbesked. Även de kommunala kulturmiljöerna och 
riksintresse bör vara tydligt beskrivna gällande värde och innehåll med motivering kring bedömd 
påverkan. 
 
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Vi anser att kulturmiljön har tillgodosetts i de allra flesta delar av den fördjupade översiktsplanen. Då 
bebyggelsen i Ytterby representeras av flera olika tidsepoker men till största delen av efterkrigstidens 
bebyggelse så vill vi uppmärksamma er på att även den tidens bebyggelse blir alltmer angelägen att 
betrakta som en del av vårt kulturarv vilket innebär att också dessa hus bör behandlas varsamt i 
förhållande till sin ursprunglighet. 
 
Vi vill också uttrycka vår tveksamhet inför att placera byggnader som är 6–7 våningar höga på höjden 
Porteberget i centrala Ytterby. Vi bedömer att förändringen av landskapsbilden och därmed förståelsen 
för Ytterbys ursprung kommer att påverkas negativt då dessa hus tar över rollen som landmärke över 
kyrkan. 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Ytterby socken är mycket rik på fornlämningar med flera gravfält och boplatser och med rika fynd. 
Förutom det stora gravfältet vid Smällen och Västra Porten, Ytterby 22, finns flera gravar och gravfält 
registrerade på båda sidor om den dalgång som sträcker sig åt sydväst från Ytterby samhälle ut mot 
Tega och Nordre älv. 
 
Utöver de ovan nämnda rapporterna har flertalet arkeologiska undersökningar utförts inom området. 
Nya fornlämningar har påträffats och kända lämningar har undersökts. Bland annat kan nämnas 
undersökningar området väster och sydost om Ytterby centrum (Bohusläns museum 2014:7, 2016:38, 
2017:23, 2019:05 m.fl.). Därutöver behövs nämnas att gravfältet vid Porten-Smällen Ytterby 22:1 
delvis har undersökts (Bengtsson, K. 2002. Kungarnas hälla och det stora gravfältet i Ytterby. Fynd 1–
2/02 :47–60). 
 
Fornlämningar riskeras att påverkas i områden som avses exploateras. Bohusläns museum 
finner det angeläget att vid varje enskild exploatering inom området för fördjupad översiktsplan bör 
samråd ske med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet rörande arkeologiska insatser. 
 
Det har tidigare framförts att vissa områden är komplexa såsom gravfältet Ytterby 22:1. En 
vägdragning har föreslagits invid gravfältet. En vägdragning på platsen är komplicerad sett ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Därmed är det brådskande att en arkeologisk utredning vid östra kanten av 
Ytterby 22:1 kommer till stånd (Connelid 2018). Vägdragning vid Ytterby 22:1 samt byggande på 
Porteberget är två områden där det påpekas att arkeologiska utredningar brådskar (s 100). 
 
För framtida exploatering såsom exempelvis utbyggnad av Bohusbanan eller andra ingrepp är det av 
stor vikt att samråd med sker med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
Sammanfattning 
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Ur bebyggelseperspektiv vill museet att kommunen tar i beaktning att även efterkrigstidens bebyggelse 
får allt större kulturhistoriskt värde. Vi vill också uttrycka tveksamhet till att bebygga Porteberget med 
byggnader som tar över landmärkesrollen. 
 
Samråd bör ske på ett tidigt stadium med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet rörande 
arkeologiska insatser vid kommande exploatering. 
 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Utlåtande ur Kulturhistoriskt perspektiv 
Kommunen har förhoppning om att kunna ta fram en kultur- och arkitekturstrategi för att djupare 
kunna analyser hur man i samband med utveckling av ett samhälle kan utveckla och lyfta fram 
kulturmiljö bl.a. ur ett identitetsskapande perspektiv samt att kunna bedöma eventuell risk för 
påverkan.  
Kommunen ser att det är av vikt att göra bedömningar avseende kulturmiljön i kommande 
detaljplanering. Riktlinje avseende kulturmiljö kompletteras.  
 
 
 Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Vid kommande planläggning som berör befintlig bebyggelse behöver gestaltningsprogram tas fram 
som innehåller analyser av vilken hänsyn som krävs till intilliggande bebyggelse.  
 
En hållbar utveckling av Ytterby som stationssamhälle med en central förtätning kräver högre 
bebyggelse, istället för en utbredd låg bebyggelse som tar mer mark i anspråk. Förutom fler bostäder i 
centrala lägen ger mer friytor omkring tillskillnad från lägre bebyggelse. Så som beskrivs i MKBn, 
kommer en byggnation på Porteberget påtagligt påverka landskapsbilden därför är det av största vikt att 
ställa höga krav på gestaltningen. Övergripande i Ytterby är det viktigt att bevara siktlinjer öppna mot 
kyrkan i tex viktiga stråk.  
 
 
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
FÖPen kompletteras med text och riktlinje avseende tidiga samråd.  
 
Avseende ny vägdragning samt byggande på Porteberget kommer kommunen att påbörja arkeologiska 
utredningar i ett tidigt skede kopplat till projekten. 
 
Avseende framtida planläggning och kommunala projekt kommer kommunen tidigt att samråda med 
länsstyrelsen. När det gäller Bohusbanan ser kommunen att ansvaret ligger på Trafikverket. 
 
 
 
 
YTTRANDE 
 
Göteborgsregionen (GR) 2019-08-30 
Bedömning 
Kungälv presenterar ett välstrukturerat och genomarbetat planförslag som tydligt följer intentionerna i 
GR:s regionala mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen. 
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Planförslaget är detaljrikt och lättläst med bra visuellt stöd i form av kartor och foton. 
Utvecklingsstrategin är förtjänstfullt välgrundad i dialoger med invånare, näringsliv och besökare, samt 
kunskapsinhämtning genom deltagande i olika forskningssamarbeten. Planförslaget visar en omsorg för 
de kvalitéer som redan utmärker Ytterby och visar på hur dessa kan stärkas genom en utveckling mot ett 
attraktivt och hållbart stationssamhälle. Avväganden mellan olika intressen är tydligt beskrivna och 
synergier har eftersträvats.  
 
FÖP Ytterby pekar ut flera arbetsområden för att genomföra planförslaget. Dessa kan med fördel 
synkroniseras för att fånga ytterligare synergieffekter mellan till exempel social hållbarhet och 
markanvisning, eller mellan hållbart resande och parkering.  
 
Stationsnära utveckling 
FÖP Ytterby har som mål att befolkningen i Ytterby ska fördubblas fram till år 2050. Ortens 
bebyggelseutveckling ska ske inifrån och ut, där nya bostäder prioriteras inom 500 m från stationen i 
”Den centrala urbana zonen” och i nästa etapp inom 1000 m från stationen, ”Den yttre urbana zonen”. 
Bostadsbyggande i stationsnära lägen stärker förutsättningarna för tillväxt i Göteborgsregionen och 
möjliggör för ett ökat antal hållbara resor. Ytterbys lokalisering i ett av GR:s huvudstråk gör orten 
särskilt lämplig för en sådan utveckling. GR ser mycket positivt på att kommunen tydligt tar ett ansvar 
för en hållbar regional utveckling, i linje med GR:s mål- och strategidokument.  
 
FÖP Ytterbys prioritering av stationsnära utveckling är en betydande förändring från ÖP 2010:s 
markanvändning där en större del av utvecklingen skulle ske på ortens utkanter. GR välkomnar att det 
nya planförslaget har nyttjat ridskolans flytt och möjliggör för att läka orten och stärka kopplingar till 
centrala Kungälv. FÖP Ytterby påpekar dock att ett flertal detaljplaner nyligen har antagits eller pågår 
som utgår från ÖP2010:s markanvändning. Detta innebär att en stor andel av den prognosticerade 
befolkningsökningen kommer att ske i Ytterbys utkanter kontinuerligt under planperioden. GR saknar 
en diskussion av hur denna parallella utveckling påverkar planförslagets ambitioner om en stationsnära 
utveckling. GR vill betona vikten av att få till goda kollektivtrafiklösningar redan från första inflyttning 
för att knyta ihop orten. 
 
GR ser särskilt positivt på att FÖP Ytterby har tagit tillvara på slutsatserna från de forskning- och 
samverkansprojekt som kommunen har deltagit i. Planförslaget för centrumområdets utveckling följer 
till stor del de rekommendationer som avser täthet och en funktionsblandning mellan bostäder i olika 
upplåtelseformer och storlekar, service, rekreation och handel. Ett tätt och funktionsblandat 
centrumområde skapar förutsättningar för en attraktiv och levande stadskärna och ligger väl i linje med 
GR:s styrdokument som förespråkar en lokalisering av handel och arbetsintensiva arbetsplatser till 
stationsnära lägen.  
 
Planförslaget lyfter risken om att en förtätning i centrumområdet kommer att påverka luftkvalitén 
negativt, bland annat till följd av en trafikökning. I ett längre perspektiv hoppas kommunen på att en 
framtida omställning till andra drivmedel mildrar konsekvenserna. GR rekommenderar att kommunen i 
sin fortsatta planering aktivt möjliggör för en snabb omställning till fossilfria fordon. Även en 
bebyggelsestruktur som möjliggör hög grad av luftgenomströmning kan bidra positivt till luftkvalitén, 
vilket skulle kunna ingå i de gestaltningsprogram som planeras.  
 
En förtätning i stationsområdet medför även utmaningar vad gäller buller och vibrationer. Planförslaget 
inkluderar några idéer på hur lokalisering av till exempel kontor och parkeringshus kan skydda mot 
buller men annars skjuts frågan till ett senare planeringsstadium. Hantering av vibrationer och buller 
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från såväl järnväg som vägar är en nyckelfråga i en stationsnära utveckling och GR ser gärna att den 
kommer in tidigt i planeringsprocesserna. Vidare bidrar GR gärna med erfarenheter från projekt inom 
kunskapsprocessen ”Det urbana stationssamhället.” 
 
Det är mycket positivt att FÖP Ytterby planerar för fastighetsnära insamling och att kommunen avser 
att möjliggöra för återbruk och återanvändning. Vid anläggning av en ny återvinningscentral vill GR 
betona vikten av att planera för både dagens och framtidens behov samt en lokalisering som möjliggör 
för effektiva, säkra och hållbara transporter. GR bidrar gärna med erfarenheter utifrån arbetet med den 
regionala avfallsplanen. 
 
Mobilitet 
FÖP Ytterbys långsiktiga målsättning är att år 2050 ska gång, cykel och kollektivtrafik vara det 
självklara transportsättet i orten och till/från Kungälv, Rollsbo och andra regionala målpunkter. Resor 
med gång, cykel och kollektivtrafik är effektiva, bidrar positivt till folkhälsa, social hållbarhet och en 
tillgänglig arbetsmarknadsregion. GR ser mycket positivt på målsättningen och anser att det även blir 
ett viktigt bidrag till att nå såväl de regionala som de nationella klimatmålen på transportområdet, som 
dock behöver uppnås mycket tidigare än 2050.  
 
Riktlinjerna och strategierna i FÖP Ytterby stödjer målsättningen till stor del. Ett nytt resecentrum, fler 
separata busskörfält och en ny bussgata väster om spåret stärker kollektivtrafikens attraktivitet och 
framkomlighet såväl lokalt som regionalt. FÖP Ytterby hänvisar till ett antal planer för olika trafikslag 
som är under framtagande. GR ser gärna att dessa planer samordnas för att beakta synergieffekter och 
underlätta för hållbara regionala multimodala resor. GR är gärna med i en fortsatt dialog tillsammans 
med andra parter om en förverkligande av Målbild tåg 2035. 
 
För att möjliggöra för ökat cyklande och gång har FÖP Ytterby som målsättning att år 2035 ska gång- 
och cykelvägnätet vara välutbyggt med koppling till stationen och centrum samt Rollsbo. 
Utbyggnadsförslaget är väl genomtänkt med tydliga stråk och riktlinjer som styr mot ökad trygghet och 
funktionalitet, samt kopplingar till gröna stråk som ökar attraktiviteten. Det är även positivt att behovet 
av trygga och lägliga cykelparkeringar tas upp och GR ser gärna att cykelparkeringar läggs till i 
riktlinjerna för parkering. GR arbetar i nuläget på en regional cykelplan med fokus på det regionala 
huvudnätet, där ett stråk passerar norr om planområdet. GR skulle välkomna att planförslaget belyser 
hur cykelnätsutbyggnaden förhåller sig till och bidrar till att stärka cykelns roll i ett regionalt 
sammanhang.  
  
Som planförslaget medger innebär en förtätning av centrala Ytterby mer trafik i hela Ytterby. 
Kommunen uttrycker en riktlinje om att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras och skriver att 
målsättningen är att inte skapa mer biltrafik, utan att fler, nya som gamla resor kan ske med annat än bil. 
GR vill betona vikten av en målstyrd planering för att nå detta. Samrådshandlingen hade kunnat stärkas 
med en analys av hur de planerade nya bilvägarna och bilparkeringarna påverkar ambitionen om att 
biltrafiken inte ska öka.  
 
Natur, kultur och rekreation 
Grönstruktur får en betydande roll i FÖP Ytterby och bygger på en kombinerad grönstrukturplan och 
dagvattenutredning. GR ser mycket positivt på arbetssättet att ta fram en gemensam grönstrukturplan 
och dagvattenutredning då frågorna ofta går ihop och det skapar underlag för hållbara lösningar. FÖP 
Ytterby har tagit tillvara på sådana lösningar och hittat synergieffekter mellan å ena sidan 
dagvattenhantering och översvämningsproblematik och å andra sidan naturvårds- och rekreationsfrågor. 
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FÖP Ytterby har också nyttjat synergieffekterna för att skapa förutsättningar för ett klimatanpassat 
samhälle. GR välkomnar att kommunen tydligt har inkluderat klimatanpassningsåtgärder i 
planförslaget. De specificerade åtgärderna handlar dock främst om hantering av skyfall och 
översvämningar och GR ser gärna att även hantering av värmeböljor får en tydlig plats i planförslagets 
riktlinjer, till exempel de ekosystemtjänster som träd erbjuder som temperatursänkare i den bebyggda 
miljön. 
 
FÖP Ytterbys planerade utbyggnad av centrumområdet innebär att viss jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse. Förtätningen i centrum betyder dock en minskad utbyggnad på jordbruksmark än vad som 
angavs i ÖP 2010. GR ser mycket positivt på att planförslaget har bevarat en större andel jordbruksmark 
än i tidigare planer och att den jordbruksmark som tas i anspråk fyller en viktig funktion såväl för den 
stationsnära utvecklingen som för att länka ihop orten med resten av Kungälvs centralort. GR skulle 
gärna se en reflektion över hur utbyggnaden på jordbruksmark i Ytterby påverkar den totala mängden 
jordbruksmark i regionen. Att FÖP Ytterby lyfter möjligheterna med stadsodling och akvaponik är 
också positivt, som ett bidrag till en framtida livsmedelsförsörjning. 
 
Överlag visar FÖP Ytterby en omsorg för de unika kultur- och naturvärdena som finns i Ytterby. GR 
ser mycket positivt på att planförslaget möjliggör för att värdena förstärks genom anläggning av 
stadsparker och tillgängliggörande genom gröna stråk och kopplingar till kulturvärdena i bl.a. Smällen. 
Dessa förändringar kan bidra till Ytterbys regionala attraktionskraft som både boendeort och besöksmål. 
Det är även välkommet att planförslaget har ambitionen att inte enbart bevara en biologisk mångfald 
utan även att förstärka den.  
 
Social hållbarhet 
GR arbetar utifrån en definition av social hållbarhet som: jämlik tillgång till, välfungerande boende- och 
livsmiljöer, rekreation (natur, fritid och kultur), service och kollektivtrafik, samt tillit och social 
sammanhållning genom, delaktighet, mötesplatser och sammanlänkande stråk. FÖP Ytterby bidrar 
positivt till samtliga aspekter.  
 
Det är positivt att Ytterbys bidrag till den regionala bostadsförsörjningen ska eftersträva en blandning 
av olika upplåtelseformer, bostadstyper och storlek i samma byggnad eller i samma kvarter. Det bidrar 
positivt till att motverka segregation och till jämlik tillgång till välfungerande boendemiljöer. 
Planförslagets gröna stråk och anläggning av parker innebär en ökad tillgänglighet till natur, fritid och 
kultur och en sammanlänkning av orten. Genom att ta tillvara på ortens unika naturmässiga och 
kulturella värden stärks ortens identitet, vilket är positivt för social sammanhållning och stärker ortens 
attraktionskraft som regionalt besöksmål. 
 
Omvärlden 
GR ser positivt på att FÖP Ytterby har ett tydligt regionalt perspektiv i många frågor, inklusive 
bostadsförsörjning, arbetsmarknad och näringslivsutveckling, och särskilt avseende Bohusbanan och 
dess möjligheter och utmaningar. GR efterlyser dock ett utvecklat omvärldsperspektiv på några andra 
områden. När Ytterby får en utökad handel och service, hur påverkar det godstransporter lokalt och 
regionalt och vilken planering krävs för att göra dessa hållbara?  
 
FÖP Ytterby innehåller visionen om att Ytterby på sikt ska bli en entrépunkt till Bohuslän där stationen 
är hjärtat för tätorten, landsbygden och kustzonen. GR skulle välkomna en utförligare beskrivning av 
hur denna vision påverkar och påverkas av kommunala och regionala förutsättningar och strategier i en 
vidare geografi. Till exempel lyfts problematiken med att väg 168 används som genomfart för alla som 
vill besöka eller bosätta sig i Marstrand och FÖP Ytterby förespråkar en väglänk mellan Ekelöv och 
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Kareby som lösning. Men vilken roll kan stationssamhället Ytterby spela, tillsammans med annan 
kommunal och regional planering, för att skapa förutsättningar för fler hållbara kommunikationer till 
Marstrand och andra regionala målpunkter? Vad innebär en sammanväxt med centrala Kungälv för 
kommunen och de regionala flöden av människor som i nuläget går via centrala Kungälv? Vilken 
potential finns för en utveckling av kollektivtrafikstråk mellan det nya resecentrumet i Kungälv, Ytterby 
och andra kommunala och regionala målpunkter? 
 
GR anser att en utveckling av Ytterby i linje med planförslaget kan skapa såväl lokal som regional 
klimatnytta och ser gärna att planförslaget kopplas till målen i Västra Götalands klimatstrategi ”Klimat 
2030”. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Stationsnära utveckling 
FÖPen kompletteras under kapitel Fortsatt planering och genomförande med förtydligande avseende 
hur befintlig och nytillkommen bebyggelse behöver kopplas till centrala Ytterby genom prioritering av 
utbyggnad GCbanor.  
 
FÖPen kompletteras både under kapitel Miljö- och riskfaktorer samt och Gestaltning avseende 
bebyggelsestruktur kopplat till luftkvalitet och trafikbuller. Parallellt arbetar kommunen med arbetar 
kommunen med frågan om ett hållbart resande. 
 
FÖPen kompletteras under kapitel Miljö- och riskfaktorer med text avseende hur exploatering nära 
Bohusbanan samt vägar bör hanteras. Kommunen tar gärna del av erfarenheter från projekt inom 
kunskapsprocessen ”Det urbana stationssamhället.” Det finns konfliktsituationer med förtätning i 
stationssamhällen där risker finns avseende trafikbuller, vibrationer samt farligt gods. 
 
Mobilitet 
I det interna arbetet samordnar kommunen de olika planer som tas fram för olika trafikslag för att nå det 
övergripande målet om hållbara transporter. 
FÖPen hänvisar till kommande plan för Smart och effektiv parkering, där parkeringsnormer för bil och  
cykel kommer att finnas. 
 
FÖPen kompletteras med text under kapitel Trafik och kommunikationer avseende koppling av 
cykelstråk till omlandet.  
 
FÖPen kompletteras med text under kapitel Trafik och kommunikationer avseende trafikplanering till 
nya och befintliga bostadsområden.  
 
Natur, kultur och rekreation 
FÖPen kompletteras med text under kapitel Natur och rekreation avseende ekosystemtjänster.  
 
FÖPen kompletteras med text under kapitel Jordbruk och skogsbruk.  
 
Omvärlden 
Likväl som att persontransporter ska vara hållbara så ska även godstransporter vara det. Dock råder inte 
kommunen över frågan mer än att genom i FÖPen peka ut områden såsom den centrala urbana zonen 
där det möjliggörs för transporter med tåg alt nya transportslag, effektivare transporter och nya 
drivmedel. Kommunen har för avsikt att på sikt ta fram en strategi för hållbara godstransporter i enlighet 
med vad som anges i Trafikplanen.  
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Som nod föreslås resecentrum koppla ihop kollektivtrafiken via Bohusbanan till övriga kommundelar 
såsom vidare till Marstrand, Kärna och kusten. Det blir även en nod med koppling från kommunen till 
regionen såsom norrut mot Stenungsund och vidare samt mot Göteborg och vidare. Den nya väglänken 
mellan Ekelöv och Grokareby är en lösning som Trafikverket jobbar med för att lösa problem med 
nuvarande trafiksituation i Ytterby. 
  
En sammanlänkning av Ytterby och centrala Kungälv möjliggör en koppling mellan Resecentrum vid 
E6 och ett eventuellt framtida resecentrum i Ytterby via Ytterby med bättre förutsättningar att förflytta 
sig via kollektivtrafik eller gång- och cykel. 
 
FÖPen kompletteras med Klimat 2030 läggs in som ett regionalt mål under kapitel Bakgrund och 
utgångspunkter.  
 

KOMMUNALA NÄMNDER 

YTTRANDE 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-04 
Miljö- och Bygglovenheten anser att det är en väl genomarbetad plan som tagits fram med en bra 
beskrivning och vision om Ytterby. Trafikfrågan är väl genomarbetad och det finns en tydlig vilja att 
driva på en förändring i våra resvanor för att få en förskjutning från biltrafik till mer kollektivtrafik och 
cykling. 
Det som behöver lyftas är att järnvägen genom Ytterby trots allt är en transportled för farligt gods 
dvs det fraktas en hel del kemikalier via järnväg bl.a till och från Stenungsunds petrokemiska 
industri. Det är viktigt att ha det i beaktandet så att inte bebyggelsen hamnar inom skyddszonen för 
järnvägen utan att riskreducerande åtgärder vidtas. Miljö- och byggnadsnämnden vill att 
skyddszonen för järnvägen är markerad även i kartunderlag för FÖP Ytterby. 
 
För trafikbuller har man i text förklarat att byggnader ska placeras så att godtagbar ljudnivån erhålls. 
Man föreslår att byggnader för annat än bostadsändamål placeras så att de skärmar ljud från 
bullerkällorna som t ex järnvägen. Miljöenheten och Bygglovenheten har märkt av, i samband med 
framtagande av detaljplaner, att det varit svårt att få in tillräckligt detaljerade planbestämmelser som 
reglerar var byggnader och bostäder eller skolor ska placeras med hänsyn till buller. Tydliga riktlinjer 
för hantering av i synnerhet trafikbuller i FÖPen underlättar detaljplaneringen. Tre områden som 
föreslås bebyggas i FÖP:en kan få problem med höga bullernivåer. Dessa är centrala Ytterby, 
(markerad som ny centrumbebyggelse på sid 42) med ett område vid järnvägen och ett område som 
kallas Åkerhörnet vid City Gross, samt området som kallas Västra Tunge, beläget vid väg 168, 
Marstrandsvägen. FÖP:en pekar ut en riktning för hur man tänker sig hanteringen av trafikbuller. 
Dessvärre saknas en övergripande bild av dagens bullersituation frånsett Trafikverkets något 
föråldrade bullerkartläggning för Marstrandsvägen. Miljöenheten och Bygglovenheten anser att 
trafikbullerfrågan bör utredas mer ingående och presenteras i form av bland annat 
bullerutbredningskartor så att kommunen kan ta ställning till var tex bostäder och skolor är olämpliga 
att placera. Eventuellt kan olika framtidsscenarier vara nödvändiga för att skapa en bra 
bild av hur stadsplaneringen bör ta sig ut i centrala Ytterby. 
 
Det finns inga mätningar gjorda för luftföroreningar och därför kan det inte bedömas huruvida 
miljökonsekvensnormer kommer överskridas eller inte. Det är osäkert att skriva, som det står på sidan 
112, att man räknar med mindre utsläpp eftersom det sker en övergång till nya drivmedel. Det är 
positivt om utvecklingen går åt det hållet men det finns hittills inga centrala beslut om förbud mot 
vissa drivmedel eller liknande. 
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En bra dagvattenutredning har utförts, men placeringen av multiarenan i Rollsbo är olämplig med 
hänsyn till att det utpekade området är en lågvattenpunkt. Där borde det istället anläggas någon form 
av dagvattendamm/släckvattendamm eftersom det är en lågpunkt i terrängen och därmed också ett 
väldigt blött område. Kommunens dagvattenhandbok föreskriver att man undviker byggnation inom 
låglänta områden. 
Miljöenheten har intresse av att släckvattenplanerna tas fram enligt dagvattenutredningen. 
Släckvattenplaneringen är inte en del av kommande detaljplanearbeten utan behöver vara utförda innan 
detaljplanearbete påbörjas i likhet med planeringen av övrig infrastruktur. Det är bra om ansvaret för att 
anlägga och sköta släckvattenanläggningarna klargörs. Det är också viktigt att det sparas markutrymme 
för dessa dammar vars funktion lämpligen också kombineras med annan dagvattenhantering. 
 
Jordbruksmark är en annan viktig hållbarhetsfråga som belyses i FÖP:en. Jämfört med ÖP2010 minskar 
andelen byggnation på jordbruksmark vilket är bra. Om särskilt värdefull åkermarken ändå tas i anspråk 
av byggnation inom FÖP:en är det ännu viktigare att jordbruksmark sparas i andra 
delar av kommunen. 
Marken i området runt järnvägsspåren och ABC-fabriken är kraftigt förorenat. Detta behöver tas hänsyn 
till i det fortsatta arbetet med FÖP:en utifrån vilken typ av verksamhet som planeras i dessa områden. 

Slutligen anser miljöenheten att det borde finnas en radonkartläggning över markradon inom 
området i digital form. 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
FÖPen kompletteras under kapitel om Miljö- och riskfaktorer med en karta som redovisar skyddszonen 
för farligt godsleden Bohusbanan samt att texten avseende typ eventuell byggnation inom skyddszonen 
förtydligas. 
 
Någon Trafikbullerutredning kommer inte att göras i FÖParbetet men frågan kommer att behöva 
hanteras vid kommande planläggning. Framförallt är det exploatering längsmed Marstrandsvägen och 
Bohusbanan där trafikbuller måste hanteras samt även till viss del Torsbyvägen. Som riktlinje i FÖPen 
anges att trafikbuller ska utredas i ett tidigt skede vid planering för att utgöra en planeringsförutsättning. 
 
Texten avseende luftföroreningar under kapitel Miljö- och riskfaktorer förtydligas avseende osäkerheten 
kring framtida förutsättningar. 
 
Detaljplan för multiarenan i Ytterby är i sitt slutskede, dock vilande i nuläget. Frågan om dess 
lämplighet på platsen samt en placering av släckvattendamm borde ha hanterats i det aktuella 
planarbetet. En övergripande dagvattenutredning har gjorts för FÖPområdet där placering av en 
släckvattendamm har pekats ut för FÖPområdet i den norra delen av planområdet för Multiarenan. 
Förvaltningen instämmer i vikten av att en övergripande släckvattenplan görs, då frågorna är svåra att 
hantera i en detaljplan. 
 
Texten avseende luftkvalitet under kapitel Miljö- och riskfaktorer kompletteras med att framtida 
mätningar kan krävas p.g.a. Luftvårdsförbundets kontinuerliga övervakning. 
 
FÖPens övergripande riktlinje är att vara restriktiv med byggnation på jordbruksmark. Men genom att 
bygga på centralt belägen mark med effektivt markutnyttjande kan jordbruksmark utanför tätorter 
sparas. Förvaltningens bedömning i FÖPen är att bebygga den aktuella jordbruksmarken är att tillgodose 
ett väsentligt samhällsintresse p.g.a. markens centrala placering i Ytterby som är utpekat som 
stationssamhälle i regionen. Dock har den jordbruksmark som ligger på Statens fastighetsverks mark 
utgått ur FÖPen efter beslut från Kommunstyrelsen. 
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Texten under riktlinjer för förorenade markområden kompletteras med att gälla alla områden med 
förorenad mark samt att val av verksamheter behöver belysas.  
 
I den övergripande geotekniska utredningen finns frågan om radonrisk med och riskområden pekas ut 
inom FÖPområdet. 
 

KOMMUNALA BOLAG 
 
YTTRANDE 
 
Kungälv Energi AB 2019-06-14 
Efter genomgången Planbeskrivning har Kungälv Energi AB inget att invända gällande avsnittet 
Teknisk försörjning, där Fiber- El-belysning samt Värmeförsörjning beskrivs, innebärande att Kungälv 
Energi i nuläget är intresserad av att vara en del i dessa leveranser.  
Följande bör dock beaktas i fortsatt planering och projektering:  
 Att det skall finnas plats för transformatorstationer vid varje kvarter.  
 Att det skall finnas plats för bredbandsnoder vid varje kvarter.  
 Att det skall finnas plats i gator för fjärrvärmerör, elkablar och fiberkanalisation i samma stråk och 
inte vid eller i planteringar och träd.  
 Att det finns plats för kabelskåp för både el, belysning och fiber vid gång och cykelbanorna.  
 Att det finns plats för brunnar för fjärrvärme och fiber i gång och cykelbanorna.  
 Kungälv Energi skall vara involverad vid val av ljuskällor, konstruktion och fabrikat av gatljus för att 
kunna säkerställa drift och underhållet av gatljuset i Ytterby.  
 Kungälv Energi önskar att få vara med så tidigt som möjligt vid kommande planeringar och 
projekteringar för att kunna få till så bra lösning som möjligt.  
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras och beaktas. FÖPen kompletteras under kapitel teknisk försörjning. 
 
YTTRANDE 
 
Bokab 2019-07-03 
Tre områden som är inringade i blått: 
Det avlånga området; ”Vägreservatet”. Detta är ett område som är planlagt som en starkt trafikerad väg, 
vilken vi inom befintlig detaljplan sökt bygglov för ”annan användning av detaljplanerad mark”, vi 
omvandla vägen till verksamhetsmark. 

Det lilla runda området; ”Rollsbokrysset”. Detta har vi fått detaljplanebesked på och det ska bli 
verksamhetsområde. 

Det stora runda området; ”Mellan Enekullen och vattentornet”. Detta är en mycket liten del av ett 
över 200 ha stort grön och åkermarksområde som är klassat som när strövområde. Då 200 ha är 
enormt stort område som ägs till största av Statens Fastighetsverk kommer varken Kungälvs Kommun 
eller Bokab ha några som helst möjligheter att ta fram några bostäder i detta område förutom på det 
inringade området där marken ägs av Bokab. Då det är brist på ”kommande områden” i FÖP’en, de 
mesta av den gul streckade marken är redan på gång och håller på att detaljplaneras. Villatomter är en 
bristvara i dessa detaljplaner och just detta område skulle utmärkt lämpa sig för just villor. 
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Karta som ingår i BOKAB:s yttrande 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Det avlånga området; ”Vägreservatet” Är ett område som i tidigare översiktsplan låg som ett 
vägreservat i mark- och vattenanvändningskartan. I gällande ÖP2010 är detta vägreservat borttaget då 
behovet inte kvarstod. Nytt vägreservat placerades i ett nordligare läge, där trafikverket i nuläget utreder 
koppling mellan Kareby och Marstrandsvägen. Området finns i gällande detaljplan från 1973 där 
området anges som Område för trafikändamål ”Planerad Marstrandsväg”, men är inte längre aktuellt och 
bör ersättas genom planändring med allmän plats Natur. 
I planprogram för Rollsbo från 2012 är området markerat som naturområde för vilket anges följande: 
Det fungerar även som en grön buffertzon mellan industrierna och bostadsområdet. Detta minskar 
risken för störningar från buller, avgaser, utsläpp av farliga ämnen vid olyckor m.m. 
Området bedöms inte lämpligt för bostäder och ligger kvar som natur i FÖPens Mark- och 
vattenanvändningskartan. 
 
Det lilla runda området; ”Rollsbokrysset”. 
Även detta område ligger inom tidigare ”Vägreservat” och är trafikområde för ny dragning av 
Marstrandsväg i gällande detaljplan. Planprogram (2012) anger för området; Utred var exploatering kan 
ske i kommande planarbete. Vissa delar kan vara olämpliga med tanke på närheten till bostäder (risk för 
störningar) och problematik med dagvatten.  Det är idag ett   svårgenomträngligt naturområde. Privata 
villor ligger vid Rollsbovägen och skogsridå bör sparas intill dem och mot Marstrandsvägen. Som anges 
finns ett positivt planbesked för området för ”Centrumverksamhet, Idrott, Handel, 
Verksamhetsområde”. 
Mark- och vattenanvändningskartan revideras för det aktuella området.  
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Det stora runda området; ”Mellan Enekullen och vattentornet” Området som benämns 
Kastellegårdsberget är utpekat som natur- och friluftsområde i den Grönstrukturplan som är underlag till 
FÖPen. Kastellegårdsbergen bör vidareutvecklas till att bli ett friluftsområde som lockar folk från både 
Ytterby och Kungälv. Redan idag finns det många boende i närområdet och Kastellegårdsbergen har 
därför hög prioritet för utveckling. Efter BOKABs ianspråktagande av naturområdet vid Iskällan gjordes 
en överenskommelse om kompensationsåtgärder i det nu aktuella området. Under de senaste åren har 
det gjorts insatser i Kastellegårdsskogen i form av förbättrade stigar, en elljusslinga, grillplatser och en 
ny parkering längs Klevevägen. Kommunen har tagit fram en plan med åtgärdsförslag i 
Kastellegårdsskogen (Kungälvs kommun, 2008b). Området bedöms efter Fontin vara det mest besökta 
natur- och friluftsområdet i kommunen. 
FÖPens mål är att utveckla Ytterby som stationssamhälle med en exploatering nära stationen samt med 
en effektiv markanvändning.  
Området bedöms inte lämpligt för bostäder och ligger kvar som natur i FÖPens Mark- och 
vattenanvändningskartan. 
 
YTTRANDE 
 
Bohus Räddningstjänstförbund 2019-08-22 
Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur området kring centrala Ytterby i allmänhet, och järnvägen 
i synnerhet, ska förtätas och bebyggas med ett flertal nya bostäder. Bohusbanan, som sträcker sig mellan 
Göteborg och Strömstad, är en transportled för farligt gods vilket kan innebära en ökad risk för personer 
som bor eller befinner sig i området i samband med olycka på järnvägen. Det förekommer även 
transporter av farligt gods på Marstrandsvägen och Torsbyvägen med anledning av bensinstationer i 
Ytterby, Marstrand och Kärna.  
På sidan 113-114 av den fördjupade översiktsplanen beskrivs att en riskbedömning ska göras vid 
exploatering närmare än 150 meter från transportled för farligt gods, i enlighet med Länsstyrelsens 
riskpolicy. I framtida detaljplanläggning kommer riskfrågan från transporter med farligt gods att behöva 
belysas ytterligare. Räddningstjänsten anser att kommunen redan nu bör starta upp ett arbete för att ta 
fram riktlinjer för hur mark i närheten av transportleder för farligt gods ska användas, inte bara i Ytterby 
utan i hela kommunen.  
Bohusbanan utgör ett riksintresse. Det är därför av vikt att belysa hur den nya bebyggelsen kan komma 
att påverkas av transporter med farligt gods på järnvägen. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Frågan om en övergripande riskutredning för hur mark i närheten av transportleder för farligt gods ska 
användas har diskuterats tidigare i förvaltningen och frågan kan lyftas igen.  
Bohusbanan som riksintresse är en viktig utgångspunkt för FÖPen. Samtidigt är målsättningen av 
effektivt markutnyttjande viktigt samt att Bohusbanan inte blir en barriär. I det fortsatta arbete med 
Ytterby behöver stationsområdet studeras utifrån hur nära Bohusbanan det går att bygga samt vilken typ 
av bebyggelse som kan placeras närmast. 
 

FASTIGHETSÄGARE 
 
 
YTTRANDE 
 
Fastighetsägare Vena 2:5 
Med anledning av det pågående arbete med "Fördjupad Översiktsplan För Ytterby" vill vi härmed 
anmäla vårt intresse att deltaga i den pågående processen och den framtida utvecklingen av Ytterby. 
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Fastigheten Vena 2:5 är belägen väster om den strategiska och väl dimensionerade Sparråsvägen. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv anser vi att det är mycket som talar för att fastigheten bör bebyggas och ingå i den 
pågående fördjupade översiktsplanen.  
Såsom: 
Sparråsvägen är utbyggd och finansierad, några ytterligare exploateringskostnader drabbar därför inte 
kommunen. 
Mark för Sparråsvägen är tagen i anspråk och borde nyttjas maximalt med byggnation på båda sidor. 
Läget är stationsnära, 7 minuter med cykel och 20 minuter att gå. 
Befintlig buss slinga med hållplatser finns vid fastighetsgräns. 
Möjlighet att arbeta med mobilitetslösningar såsom elcykelpool och subventionerade kort till 
kollektivtrafiken. 
Kopplingen till naturen förbättras, då Vena 2:5 idag utgör en barriär och försvårar tillgängligheten till 
närliggande naturområden. 
Enkel koppling till Sparråsvägen. 
En betydande exploatering är möjlig med attraktiva bostäder, förskolor, samhällsservice mm. 
 
Vår avsikt är att utveckla en klimatsmart hållbar stadsdel, med varierande upplåtelseformer med 
genomtänkt gestaltning och god arkitektur.  
Avslutningsvis vi vill vi härmed anmäla vårt intresse att deltaga i arbetet med utvecklingen av det 
framtida Ytterby. 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Kommunens bedömning är att området inte uppfyller de kriterier som innebär att FÖPens mål och syfte 
uppnås. D.v.s. ett attraktivt och hållbart stationssamhälle, där exploatering är koncentrerad till en radie 
på ca 500m från stationen i ett första utbyggnadsskede och upp till ca. max 1000m i nästa. Kommunen 
behöver ändra på tidigare utbyggnadsordningen så att den sker inifrån och ut. 
All exploatering innebär kostnader för kommunen då det innebär fler medborgare med krav på service. 
Området bedöms inte stationsnära p.g.a. sitt långa avstånd till stationen. 
I FÖPens mark- och vattenanvändningskarta är det aktuella området markerat som jordbruksmark samt 
natur- och rekreationsområde. 
Skogsområdet är kuperat men har ändå en funktion som besöksmål för närboende och elever från 
Sparråsskolan då det erbjuder vistelse i orörd skogsmark. Skogsområdet är av värde ur ekologiskt 
synpunkt då det utgör en del i ett sammanhängande vegetationsbälte som sträcker sig åt sydväst via 
Tega och åt nordväst mot Guddehjälm. 
Bifogat förslag innebär en stor exploateringsgrad med ca 1000 alt ca 1400 bostäder. Det är endast i den 
centrala urbana (500m från stationen) som FÖPen föreslår en sådan hög exploateringsgrad.  
FÖPen tas fram av kommunen som ett strategiskt dokument i dialog med medborgare, fastighetsägare 
och näringsidkare m.fl.. 
 
YTTRANDE 
 
Fastighetsägare Tega 1:2 
Vi har som ägare till fastigheten Tega 1:2 tagit del av utställt samrådsförslag till fördjupad översiktsplan 
för Ytterby. Vår fastighet har gräns i Kyrkbäcken och ligger nedanför kyrkoruinen i Ytterby strax innan 
bäckens utlopp i Nordre älv.  
I grunden är vi positiva till att de centrala delarna av Ytterby fortsätter utvecklas mer "stadsmässigt" 
men denna utveckling måste ske med en dagvattenhantering som inte ytterligare ökar flödena och 
erosionsskadorna i Kyrkbäcken.  
Inför fortsatt översiktsplanearbete och kommande detaljplanearbete lämnar vi följande synpunkter: 
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Dagvattenhanteringen  
Nästan hela Ytterby avvattnas idag via Kyrkbäcken till Nordre älv. FÖP Ytterby och den tillhörande 
översiktliga dagvattenutredningen verkar väl medvetna om att detta är en kritisk faktor som måste ges 
prioritet i fortsatt planering och utbyggnad av Ytterby.  
Vi vill understryka frågans vikt och har på de sju år vi bott här noterat att flödena blivit större i 
Kyrkbäcken och att flödeshastigheten ökat avsevärt med kortare omloppstider förbi och över vår tomt. 
Erosionen i bäckslänterna har därför ökat och vattnet äter sig allt längre in i de lägst belägna delarna av 
vår tomt.  
Detta kan i viss mån bero på klimat- och vädermässiga förändringar och variationer men är troligen 
mestadels kopplat till de senaste årens ökade exploatering med fler hårdgjorda ytor i bl.a. centrala 
Ytterby och Valnäs industriområde. De tekniska fördröjningsåtgärder som har vidtagits t.ex. vid 
utbyggnaden av den stora nya pendelparkeringen i Ytterby centrum verkar inte räcka.  
Det är därför av största vikt att kommunen vid all kommande byggnation och planering på kort och lång 
sikt bevakar att dagvattenavledning till Kyrkbäcken inte leder till större och/eller snabbare flöden i 
Kyrkbäcken.  
Mot bakgrund av scenarierna med ökad och kraftigare nederbörd i klimatförändringarnas spår, 
Kyrkbäckens redan idag begränsade kapacitet och kommunens utbyggnadsplaner för Ytterby är 
dagvattenhanteringen en kritisk nyckelfråga, inte bara i framtiden, utan redan nu.  
Vi vill därför att kommunens VA-ansvariga fullföljer den åtgärdsutredning för Kyrkbäcken som 
påbörjades för några år sedan och snarast möjligt vidtar förebyggande åtgärder i linje med de förslag 
som lämnas i FÖPen och den översiktliga dagvattenutredningen, t.ex. i avsnittet Ekologi och 
Naturvärden, sid 13, där omgrävning till ett mer slingrande lopp och anläggandet av  
dammar/våtmarker i anslutning till Kyrkebäcken föreslås.  
Positiva åtgärder som kommer att ge bättre kapacitet i dagvattensystemet med lugnare flöden i 
Kyrkbäcken och ökade natur- och miljövärden. Åtgärderna behöver inte heller invänta planering och 
byggande av nya bostäder och verksamheter utan kan hanteras i en egen och snabbare process. 
 
Trafiken  
Genomfartstrafiken på Torsbyvägen genom Ytterby måste minskas om ambitionen i FÖP om stadsgator 
ska kunna förverkligas. Den allt mer frekventa tågtrafiken på Bohusbanan skapar ofta långa köer vid 
järnvägskorsningen nära Ytterby gamla brandstation. Vi anser att Torsbyvägens karaktär av 
genomfartsled ska byggas bort i närtid samtidigt som Sparråsvägen blir den naturliga förbifarten för de 
som saknar målpunkt i Tega eller centrala Ytterby, så som det ursprungligen var tänkt. Huvudriktningen 
från Kärna via Sparråsvägen ut till Marstrandsvägen behöver ändras genom ombyggnad av korsningen 
vid Vena till en rondell eller ett nytt trevägskäl där en sidogata leder ner mot södra Ytterby.  
 
Byggande på jordbruksmark  
Vi anser att byggande på norra Storängen bör undvikas. I första hand bör Ytterby växa vidare med 
fortsatt "förtätning inifrån" genom att bygga fler bostäder, i liknande skala som husen närmast Ytterby 
torg och järnvägsstationen, på ömse sidor om en till stadsgata ombyggd Torsbyväg fram till rondellen 
vid Marstrandsvägen. Stadsgatan kan möjliggöras tidigt i processen genom trafikomläggning enligt 
ovan.  
 
Kulturarvet  
Avslutningsvis vill vi uttrycka vår uppskattning för att Ytterbys kulturhistoria fått ta stor plats i 
planförslaget. Vi hoppas att den höga ambitionsnivån att värna kulturarvet och göra de historiskt 
värdefulla miljöerna synliga och tillgängliga fortsätter genomsyra kommande planering och byggande. 
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Dagvattenhanteringen  
I varje tillkommande planläggning ska dagvattenfrågan utredas med utgångspunkt att dagvattenflödet 
inte ska vara större efter exploatering än innan. FÖPen har i Grönstrukturplanen angett områden för 
dagvattenhantering i kombination med grönområden samt angett i riktlinjer hur möjligheterna att 
hantera dagvatten ska hanteras vid exploatering. Dessutom har riktlinjer tagits fram i Kommunens 
dagvattenpolicy.  
 
Tidigare påbörjad och avbruten åtgärdsutredning för Kyrkebäcken behöver färdigställas. Detta för att för 
att utreda vilka åtgärder som krävs samt både vilket ansvar kommunen har och vilken enhet som ska stå 
som ansvarig. Dessutom måste utredas vilket ansvar som ligger på såväl privata fastighetsägare som 
befintliga markavvattningsföretag. Detta behöver ske innan nya exploateringsområden kan påkoppla 
dagvattenavrinning till Kyrkebäcken. 
 
Trafiken 
Kommunens avsikt är att Torsbyvägen genom Ytterby på sikt ska får en stadskaraktär genom 
byggnation som kan placeras närmare vägen samt utformning med Gång- och cykelbanor längs med.  
Någon ombyggnad av korsningen vid Vena planeras inte i nuläget. Sparråsvägen är nyligen färdigställd.  
 
Byggande på jordbruksmark  
FÖPens övergripande riktlinje är att vara restriktiv med byggnation på jordbruksmark. Men genom att 
bygga på centralt belägen mark med effektivt markutnyttjande kan jordbruksmark utanför tätorter 
sparas. Förvaltningens bedömning är att bebygga den aktuella jordbruksmarken är att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse p.g.a. markens centrala placering i Ytterby som är utpekat som 
stationssamhälle i regionen. Dock har efter beslut i kommunstyrelsen den aktuella jordbruksmarken 
utgått som område för exploatering och anges som jordbruksmark. 
 
YTTRANDE 
 
Fastighetsägare Kastellegården 1:183 
Det är ett bra angreppssätt att Ytterby växer inifrån och ut, för att fler människor ska få nära 
till kollektivtrafik och service, och centrum blir mer befolkat. 
 
Men för att den centrala urbana zonen ska hänga ihop bättre tror jag att det är nödvändigt att 
Torsbyvägen i denna sträcka byggs om till en stadshuvudgata, med omgivande bebyggelse, gång- 
och cykelstråk, cirkulationer och trädrader. Exempel finns t.ex. i Nya Hovås. För att behålla en god 
kapacitet på Torsbyvägen för fordonstrafiken, om än i lägre hastighet, kan prioritering av korsande 
gående och cyklister ske i ett begränsat antal punkter. 
 
Om Torsbyvägen fortsatt är utformad som en genomfartsled finns det risk att den nya (och befintliga) 
bebyggelsen på östra sidan Torsbyvägen, inom den centrala urbana zonen, upplevs som bostadsområden 
"på åkern", utan god kontakt med övriga centrum. 
Om den nya bebyggelsen istället får stöd i Torsbyvägen, där stadshuvudgatan är en del av 
centrummiljön, läks Ytterbys centrala delar samman, och upplevelsen av den fysiska barriären minskar 
till övriga centrum och stationsområdet. Det kommer även ha betydelse för de nya bostäderna i den 
yttre urbana zonen - för känslan av närhet och sammanlänkning med centrum. 
 
I texten står på något ställe att flera sträckor kan utvecklas som stadsgator, men jag anser att denna 
sträcka utmärker sig jämfört med de andra. Detta eftersom den skär mitt igenom den centrala urbana 
zonen och inte ligger i utkanten, vilket övriga sträckor gör. Därför tycker jag att denna sträcka bör få 
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en egen markering i markanvändningskarta och kanske till och med i strategiska kartan, se bilaga. 
Annars finns risk att tanken om stadsgata prioriteras bort i genomförandefasen, istället för att tidigt 
finnas med i kalkyler och planering av etapputbyggnad i samband med utbyggnad av omgivande 
bebyggelse och förtätning. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Kommunens avsikt är att Torsbyvägen ska utvecklas till att bli en gata med stadskaraktär påsikt, men 
detta har inte beskrivits tydligt i FÖPen. 
FÖPen kompletteras med text under kapitel Användning av mark- och vattenområden under rubriken 
Östra Centrum samt under kapitel Trafik och kommunikationer. 
 
 

BOENDE, ARRENDATORER, VERKSAMHETSIDKARE 

 
YTTRANDE 
 
Inlands Gjuteri 2019-06-13 
Synpunkter: Vi kan inte acceptera att järnvägsövergången vid Västra Porten stängs. Det skulle hindra 
räddningstjänsten till snabb åtkomst till västra sidan av spårområdet. En eventuell tågurspårning eller 
brand måste kunna bekämpas omgående. 
Vi kräver att järnvägen kulverteras genom Ytterby centrum. Kostnaden för detta måste spårägaren ta ut 
via ökade trafikavgifter. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
För att möjliggöra en tätare tågtrafik på Bohusbanan krävs på sikt dubbelspår samt att bilöverfarter i 
centrala Ytterby stängs. I FÖPen föreslås en parallell väg på västra sidan längs med Bohusbanan med 
infart i söder från Torsbyvägen och i norr från Marstrandsvägen. Trafikverket är ansvarig för 
Bohusbanan och dess utveckling. Något förslag på att kulvertera Bohusbanan genom Ytterby eller 
annan tätort har inte föreslagits vad kommunen känner till. För att Bohusbanan inte ska bli en barriär i 
Ytterby krävs trygga och säkra över- eller undergångar för gång och cykel.  
 
 
 
 
YTTRANDE 
 
Boende Östra Porten 2019-06-18 
Bor på Östra Porten 12-20 sedan det byggdes 1978.  
Enligt planen skall ju Ytterby förtätas, exempelvis runt järnvägen, från gångtunneln under  
järnvägen i en båge på berget bort till Hällebergsgatan.  
Jag missade mötet den 13 juni därför mitt mail.  
Det innebär för oss som bor nedanför bågen att rekreationsområdet med skog ersätts med  
hårdgjorda ytor med ny skyline i form av hus på 5-7 våningar med om jag minns rätt 200-300 
lägenheter.  
Ni poängterar att det blir viktigt med att ta hand om regnvatten från de hårdgjorda ytorna på  
höjderna.  
För oss som bor på Östra Porten 12-20 har vi redan märkt hur känsligt det är.  
Förortsbostäder utökade för många år sedan parkeringsplatserna i övre Björkås .  
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Utökningen försågs inte med brunnar vilket fick till följd att en vattenåder bildades och  
skapade översvämning på våra tomter i princip varje vår.  
Radhuset ligger ca 15-20 meter nedanför parkeringen.  
Vi anmälde problemet för Kungälvs kommun som tillsammans med Förortsbostäder skapade  
ett uppsamlingsdike i skogen mellan våra radhus och Björkås parkering.  
Regnvattnet från diket samlas upp i en brunn och anslöts till vårt dräneringssystem.  
Sedan blev vi ansvariga för skötseln av anläggningen !!!!!  
Nu undrar jag följande :  
När ligger denna byggnadsdel på berget i tiden för produktion ?  
Är det tänkt att bygga hus mellan Östra Porten 12-20 och Björkås parkering eller blir det  
endast en väg dvs en fortsättning av Hällebergsgatan och resten naturmark som idag? 
 
Tack för ditt svar. 
Du skriver att byggnationen på berget ligger i etapp 1 men utan planerad tidsangivelse. 
När jag läste om det nya "helade" Ytterby gällde det perioden 2035 till 2050. 
Innebär det att etapp 1 startar 2035 eller skall det vara klart då eller ligger det ännu tidigare i tiden. 
Ytterby skall vara ett attraktivt område att bo på med bostäder och grönområden intill varandra säger 
du i K-posten. 
Om jag förstår rätt försvinner grönområdet och då blir det ju mindre attraktivt för oss som redan bor i 
detta område. 
Det är ganska många som drabbas, Björkås , Östra Porten området samt alla som bor i Ytterbycentrum. 
Ytterby centrum har redan förtätats på båda sidor om järnvägen. Har man undersökt hur många som 
åker tåg dagligen av dessa? Jag tror det är en övertro på järnvägen som klimaträddare. Den går bara i 
nord sydlig riktning och alla som bor i Ytterby skall väl inte till Göteborgs central. Däremot bussar 
som man kan anpassa till där folket i det utspridda Ytterby bor. 
Så elektrifierade bussar vore flexibelt och klimatvettigt. Ytterbys nya 
skyline är det ett önskemål från ytterbyborna .? 
Vad är syftet behovet av en fördubbling av innevånarantalet i Ytterby. Kungälvs kommun har ökat 
ganska mycket i folkmängd sedan jag flyttade hit 1967. En ökning verkar märkligt nog inte skapa bättre 
ekonomiska förutsättningar för kommunen. 
Kommunalskatten och alla avgifter har bara ökat. 
Exempel 1978 när jag flyttade till Ytterby kostade elen 12 öre/kwh dagtid och 7 öre/ kwh nattetid och 
helger jämfört med ca 1,5 kr/kwh i dag. 
Det var lite reflektioner men åter till frågan i början av mailet nämligen er planerade start av 
byggnationen runt Östra Porten. 
 
Jag förstår inte ditt svar angående tider för byggprojektet ovan östra porten. 
Ni måste ha i era planer en tänkt startidplan och tänkt tid då projektet är färdigt. 
Jag förstår att det kan ske saker som kan försena projektet men ni måste väl ha en 
viljeinriktning som är tidsatt. 
När kommer FÖP för Ytterby antagas, är det i höst efter den 13 augusti. 
Vad händer sen? 
Kommer en mer detaljerad plan att presenteras Ytterbyborna? 
Eller är fördjupad samma sak som detaljerad i kommunens terminologi? 
Jag tycker inte det skaffrerade området i etapp 1 är särskilt detaljerat i sin presentation visserligen finns 
det även textbeskrivning men inte så lätt att förstå för oss lekmän. 
Det känns lite märkligt hur det kommunala synsättet och respekten för skog och mark som 
rekreationsbehov plötsligt försvinner och ersätts med en ny vision. Hittills har vi inte ens fått ta ner träd 
som äventyrar byggnader då skogen är naturmark och viktigt för fågelliv och annat. Nu kan den 
plötsligt tas bort och gamla "heliga värden" är inget värda. 
När det gäller behovet av cykelbanor, finns idag gång/cykelbana till centrum från: Björkås, Stället, Övre 
och nedre Tega, Klockarebolet m.fl. Var skall de nya cykelbanorna till centrum som behövs, byggas?  
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När det gäller tågen, påstår du att tågen är fulla idag. Jag har åkt till och från Göteborg ett tiotal gånger 
under våren och noterar att dom inte ens är halvfulla. Jag har inte åkt alla tider på dygnet men vad 
bygger du ditt påstående på? 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Utbyggnad av Porteberget är prioriterat som etapp 1 utifrån sitt centrala läge vid stationen, dock är 
arbetet inte tidsatt utan behöver samordnas med kommunens projekt i stort. Området kommer att 
tidssättas i Utställningshandlingen av FÖPen. 
Den övergripande dagvattenutredningen konstaterat svårigheterna som måste hanteras om området 
exploateras. 
 
Det kommer att krävas ett flertal utredningar och studier av området för att konstatera hur det skulle 
kunna exploateras eller om det ev. inte är lämpligt att exploateras. 
 Det gäller frågor om dagvatten men även naturvärden, arkeologi, gestaltning m.m.. 
 
En exploatering av området gör att man måste ta ett helhetsgrepp om dagvattenfrågan. 
Om det blir bostäder förutom väg mellan Östra Porten och Björkås får studeras eller om området sparas 
som natur bl.a. p.g.a. dagvatten eller nivåskillnaderna. 
 
Kommunen har också ett planuppdrag för Björkås där Förbo önskar förtäta med nya bostäder som 
kommer att starta tidigare. 
De har bl.a. tankar på att bygga på parkeringarna som ligger söder om Hällebergsgatan. 
 
Mail nr 2 
Utvecklingen av Ytterby och de mål som är satta som helhet är till 2035 och 2050. 
Tex är målet att invånarantalet ska öka med 50% från 2018 till 2035. Den ökningen har redan påbörjats 
i och med de pågående projekt som genomförs i Ytterby Vena, Tega ängar, Enekullen och Nordtag. 
Men tidplanen för de enskilda kommande planområdena är inte tidsatta men bör rimligtvis påbörjas då 
FÖP Ytterby har antagits, för att kunna nå målen inom utsatt tid. 
Utvecklingen av Ytterby bygger på gällande översiktsplan och målen om att Kungälv ska växa samt 
behovet av fler bostäder.  
För att nå målen och riktlinjerna i FÖPen så krävs en förtätning centralt som bara kan ske med en hög 
exploateringsgrad. Det handlar inte bara om antal invånare utan även sociala mål med utveckling av 
service, verksamheter och gemensamma utemiljöer men även att inte sprida ut exploateringen på 
ytterligare jordbruksmark och naturområden. 
  
I FÖPen föreslås både natur och jordbruksmark för exploatering utifrån att det är centralt belägen mark 
nära kollektivtrafik. Dock är syftet med FÖPen att tydligare lyfta fram var exploatering föreslås och var 
grönytor med olika funktioner kan utvecklas. I gällande översiktsplan ligger exploateringsytor och 
närströvområden överlappande varandra. FÖPen har även studerat placering av dagvattendammar, 
översvämningsytor samt platser för utveckling av parker och gröna stråk.  
Hållbart resande med tåg och buss är en del i klimatfrågan och med en central förtätning möjliggörs för 
fler att välja kollektivtrafik som ett smidigt transportmedel. 
Men eftersom tågen redan idag är fulla krävs en utveckling av Bohusbanan avs tätare trafik. 
Fram till 2050 kommer mycket att ske som vi inte vet idag utan det kommer att behövas en konstant 
anpassning till nya färdmedel. 
 
Mail nr 3 
FÖPen är en mer detaljerad del av översiktsplanen och är en viljeinriktning hur kommunen ska 
utvecklas. 
Förhoppningen är att den ska bli antagen och börja gälla 2020.  
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Kapitel 9 i FÖPen anger en grov etappindelning för exploatering av den kommunala marken. 
Ev kan den komma att ändras innan FÖPen antas, beroende på ev. inkomna synpunkter. 
 
För att nå de mål som anges i FÖPen så skulle efterföljande planarbeten behöva starta 2021. 
Men för var och ett av de utpekade områden krävs beslut om planuppdrag. 
I samband med beslut om planuppdrag så ska dessa prioriteras utifrån tid och resurser samt övriga 
uppdrag som redan ligger i listan över beslutade uppdrag. 
Detta innebär att det inte går att säga idag när planläggning av dessa områden exakt skulle kunna 
påbörjas. 
 
När själva planarbetena påbörjas kommer detta arbete inledas med flertal utredningar avs. arkeologi, 
naturinventering, geoteknik, gestaltning m.m.. 
Detta för att kunna utreda om området är möjligt att exploatera och i vilken omfattning. I det planskedet 
presenteras en detaljerad karta över ett exakt avgränsat område som samråds med berörda grannar. 
 
När det gäller naturmarken så är det som du skriver en ändring av visionen avs området vid Porteberget, 
vilket har att göra med områdets placering nära stationen. 
Som helhet så är syftet med FÖPen och den bifogade grönstukturplanen att tydliggöra vilka området 
som ska bevaras som grönytor samt hur de kan utvecklas. Idag finns ingen övergripande plan för hur 
grönstrukturen ska utvecklas eller bevaras i Ytterby. 
 
FÖPen pekar ut gång- och cykelhuvudstråk varav vissa är befintliga som behöver breddas medan andra 
är nya föreslagna stråk. 
Detaljerad studie av dessa kommer senare där vissa hamnar inom nya planområden och andra inom 
kommunens generella utbyggnad av GC-nät. 
När det gäller tågtrafiken är det vissa tider på morgon och em som tåget kan vara fullt inte alla tider på 
dygnet. 
Om en utbyggnad av Ytterby ska ske samt en förbättring av tillgängligheten till stationen för alla 
innebär det fler resande med kollektivet.  
 
YTTRANDE 
 
Boende vid Östra Porten 2019-08-31 
Jag bor på Östra Porten och fick igår höra att kommunen ska utöka exploateringen i Nordtag 
med Ytterligare 7,5 hektar naturmark. 
Jag skulle vilja be om en bra, tydlig och detaljerad plan över hur ni ska förändra området vid Västra 
Björkås, alltså den vackra skogskullen som ligger mellan Nordtag, Östra Porten, Västra Porten och 
Björkås. Den 3D-modell som ska visas via en länk på er hemsida fungerar inte på någon av de tre 
datorer jag har provat på. Jag är intresserad av att få veta hur mycket mark som kommer tas i anspråk, 
hur husen kommer läggas och hur vägar kommer dras. 
 
Jag undrar också när förberedelserna för bygget kommer att starta samt hur länge vi 
medborgare kan lämna in synpunkter respektive överklaga. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
FÖPen anger på mark- och vattenanvändningskartan vilka områden som föreslås exploateras och vilka 
som föreslås bevaras eller utvecklas. Grönstrukturplanen som ligger som bilaga till FÖPen redovisar i 
detalj hur grönstrukturen kan utvecklas. Tolkningen är att det är Porteberget som avses i yttrandet, där 
exploatering delvis föreslås. Delvis kommer park/naturområden finnas kvar. Var och i vilken omfattning 
kommer att utredas vid kommande planläggning där naturvärden, dagvattenhantering, arkeologi samt 
gestaltning kommer att utredas.  
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När FÖPen går ut på utställning finns möjlighet att lämna synpunkter men det är framför allt vid 
planläggning som berörda fastighetsägare och övriga kommer att höras. Om man bedömer att ens 
synpunkter inte tillmötesgås kan möjligheten att överklaga finnas.  
 
Boende vid Bergåsvägen 2019-06-27 
Bra att kommunen gör detta arbete. Det är mycket i planen som känns bra och som en bra framtid för 
Ytterby. Några specifika synpunkter: 

 Ang utbyggnad av Västra Tunge. Från planen: ”Vid en framtida dubbelspårsutbyggnad kan 
Häradsvägens befintliga passage över järnvägen komma att stängas. En ny gång- och cykelväg 
föreslås vid ett sådant scenario att anläggas längs Marstrandsvägen in mot Tunge och Centrum.” 
Jag tror att det är ett allvarligt misstag att vänta på dubbelspårsutbyggnaden innan den befintliga 
järnvägspassagen (Häradsvägen) stängs/åtgärdas. I Stenungsund har flera dödsolyckor och andra 
allvarliga olyckor med ungdomar inträffat vid liknande järnvägspassager. Jag är orolig för att om 
Västra Tunge byggs ut utan åtgärder för järnvägspassagen, kommer liknande olyckor inträffa 
här.  

 
 Trafiksituationen på Marstrandsvägen genom Ytterby är redan idag ansträngd. Jag tror att en 

utbyggnad av Ytterby enligt planen kräver åtgärder för att minska genomfartstrafiken. Ny 
motorvägsanslutning norr om Ytterby. Kanske en bro över älven i Kornhall.  
 

 
 Måste det finnas en pendelparkering i Ytterby? Är det inte lite svårt att förena en 

pendelparkering med visionen om ett tätt centrum?  
 

 
 Det vore mycket positivt med dubbelspårig järnväg till Ytterby (och vidare på Bohusbanan).  

 
 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Järnvägsövergången vid Häradsvägen utreds av Trafikverket som en del i att se över hela Bohusbanan. 
Trafikverket utreder hur en ny koppling mellan Kareby och Marstrandsvägen skulle kunna byggas i 
enlighet med Vägreservatet i gällande översiktsplan (ÖP2010). Genomförandet av projektet beräknas 
påbörjas år 2024. 
Frågan om pendelparkering är inte självklar. Syftet med pendelparkeringen är att underlätta för de 
medborgare som inte bor i Ytterby utan i omlandet, att kunna komma till kollektivtrafiken. Att bygga 
markparkering i centrala Ytterby är inte hållbart om markanvändningen ska vara effektiv. Det innebär 
lösningar med parkerings-däck/garage som genererar en annan kostnad. 
Kommunen verkar för en förbättring av Bohusbanan vilket på sikt troligtvis innebär dubbelspår. 
Ansvaret ligger dock hos Trafikverket. I FÖPen är utgångspunkten att en dubbelspårig järnväg går 
genom Ytterby.   
 
YTTRANDE 
 
Boende Ytterby Tunge 2019-08-30 
 Jag och min man flyttade till Ytterby från Göteborg för nästan 12 år sedan och jag trivs 
mycket bra här. Jag uppskattar grönområdet mellan Tunge och Rollsbo och vi har nyttjat det 
området mycket under dessa år vi bott här. Jag anser det mycket viktigt att bevara grönområden för 
både motion och rekreation, och hoppas verkligen att vi får behålla vårt grönområde/motionsslinga här! 
 
Boende Ytterby Tunge 2019-08-30 
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 Nej! Bygg inte i vår skog mellan Rollsbo och Tunge! Vi behöver den slingan att promenera i! 
Det är viktigt med fysisk aktivitet, frisk luft o h gröna träd! 
 
Boende Ytterby-Tunge 2019-08-30 
PROTEST!! 
Jag blir ledsen, rent av förbannad. Hur tänker ni här?? 
Alla dessa människor som skall få plats, boa in sig i vår kommun, behöver också närhet till                                                   
grönområden. Vi behöver alla komma bort från asfalten emellanåt. Nu om någonsin. med alla som mår 
så psykiskt dåligt, är utmattade, stressade. Naturen gör underverk. skyddar oss från ohälsa!! 
Själv jobbar jag på en av kommunens vårdcentraler, så jag vet. 
 
Boende Ytterby Tunge 2019-08-30 
Vi tycker översiktsplanen är en bra plan med ett bra syfte. Det är trevligt att Ytterby ska växa kring de 
centrala delarna och samtidigt få en genomtänkt och säkrare förbindelse med Kungälv. 
Det är också bra att man väljer att prioritera grönområden och spara dessa då det är viktigt att man 
blandar upp gammal och ny bebyggelse med rekreationsområden. Det är också viktigt att det fortsätter 
att vara ett s.k. närströvområde som inte ska exploateras mellan industriområdet Rollsbo och 
småhusområdet i Östra Tunge. 
 
Boende Ytterby-Tunge 2019-08-30 
Skogen som ni vill bygga i används i stor utsträckning av boende från HELA Ytterby. Området 
innehåller en löpslinga som även Ytterby IS använder i stor utsträckning. 
Snälla låt oss bevara dessa grönområden nära bostadsområden. All forskning visar att vi människor 
ha behov av naturen. I dagens samhälle med fler och fler som bränner ut sig blir det extra viktigt. 
Många patienter får skogspromenader utskrivna på recept. Vi behöver ha grönområden 
lättillgängliga för oss alla. 

Jag önskar att ni tittar på områden som inte innehåller promenad eller löparslingor. 
 
Boende Ytterby-Tunge 2019-08-30 
Era planer på att bebygga skogen mellan Ica lagret och bostadsområdet är helt galet och jag vill gärna 
se att   ni inte genomför dessa planer. Skogen används idag som ett mycket populärt strövområde för 
motionärer, hundägare, skolbarn, bär och svampplockare, idrottsklubbar mm. I dagens stressade 
samhälle är det av yttersta vikt att det finns grönområden i närområdet som människor kan utnyttja för 
att få en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt. 
Så gör om och gör rätt, rör inte en av få strövområden i Ytterby som idag används mycket flitigt. 
 
Boende Ytterby-Tunge 2019-08-30 
Angående grönområdet söder om ICA-lagret i Rollsbo och norr om bostadsområdet i Östra 
Tunge - "området". Området är idag ett naturområde med motionsslinga. 
Lars Petterson, vd Bokab, uppger i intervju publicerad i Kungälvs-Posten 9 augusti 2019 att Bokab   
fortfarande ser möjligheter att skapa industriområde i detta området. 
 
Förslaget till FÖP Ytterby anger i "MARK- OCH VATTENANVÄDNINGSKARTA" att området skall 
vara "Natur och rekreationsområde". Det ser också ut som att strategin för FÖP:en (se "STRATEGISK 
KARTA") bygger på att området är ett grönområde. 
 
Jag är boende i Östra Tunge och jag och min familj använder ofta området för motion och annan 
rekreation. Jag motsätter mig därför Bokabs tankar om att göra området till industriområde och stödjer 
FÖP:ens förslag att området skall förbli ett natur- och rekreationsområde. 
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Boende Ytterby-tunge 2019-08-30 
Jag motsätter mig byggnation av Rollsbo mot Tunge. Det är viktig och bostadsnära rekreationsmark 
som har stort värde för de i Östra Ytterby. I ett läge när fler o fler blir överviktiga är det av yttersta vikt 
att rekreationsområden är lättillgängliga. God hälsa är en grundbult i en hållbar framtid i kommunen. 
Skogen är även ljudvall mot den tunga trafiken i Rollsbo industri-område. Det är väldigt billigt och bra 
sätt att stoppa oljud. Låt skogen stå kvar. 
 
Boende Ytterby-tunge 2019-08-30 
De allra flesta Ytterbybor som har den lilla skogen mellan Rollsbo och Östra Tunge i sitt närområde 
anser att det är avgörande att ha den i sin vardag, för hälsa, motion, rekreation. Själv flyttade jag från 
Göteborg till Häradsvägen av den avgörande anledningen så sent som förra året i dec. Vi vill ha den 
orörd och kommer om så behövs göra största möjliga motstånd med alla demokratiska metoder som 
finns. 
 
Boende Ytterby-tunge 2019-08-30 
 Det verkar som om ni vill ta alla våra ströv- och rekreationsområden och skogar till bebyggelse. 
Detta är inget jag vill. Jag vill ha tystnaden, skogen och känslan av att bo på landet. Att ni nu vill ta skogen 
i Rollsbo är bedrövligt. Stoppa detta omgående. 
Vem har sagt att vi vill ha förtätning av bebyggelsen?  
Det räcker med Nortag och Vena ängar.                                                                                                                             
Sen är det svårt att se på kartan hur ni tänker bygga. Bara att ni vill bygga. Nej säger jag. Stoppa detta nu. 
 
Boende 2 Nämndemansvägen  2019-08-22 
Av stort intresse är Grönöversiktsplanen som är mycket genomarbetad och bra. Det är mycket viktigt att 
bevara närströvområden och grönytor i anslutning till befintliga bostadsområden. Av särskilt intresse är 
området benämnt Eklunden men även Södra Tungeberget. Eklunden är idag ett mycket uppskattat och 
utnyttjat närströvområde av många. Nyttjas för motion, orientering, av förskolan, av hundägare, bär och 
svampplockare för att nämna några. 
Det utgör dessutom en viktig bullerbarriär för boende mot bullrande verksamhet i Rollsbo 
industriområde, fr a Ica-lagret. 
Har nyligen kunnat läsa om att Bokab vill ta området i anspråk för industriverksamhet. Detta får inte 
ske! Jag har full förståelse för att man behöver mer industrimark men industriverksamhet ska inte 
läggas nära bostadsområden utan lämpligen mera perifert i kommunen. 
 
Boende Nämndemansvägen 2019-08-21 
För några år sedan fanns det idéer i samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen om att 
planarbete för byggnation skulle påbörjas i en del av området Rollsbo 1:32. Eftersom det område det 
var tal om är ett närströvområde med en jogging/promenadslinga som flitigt används av de närboende 
i Ytterby blev det massiva protester mot detta. Kommunstyrelsen beslutade sommaren 2016 att inte 
påbörja planarbetet. 
 
Området finns nu med i den fördjupade översiktsplan som benämns Grönstrukturplan. Planen ger ett 
gediget intryck, och bygger på grundligt gjorda analyser. I det sista avsnittet ”Utveckling 
grönstruktur” finns bland annat områdena Eklunden (5) och Södra Tungeberget (6) markerade som 
närströvområden, och det känns oerhört glädjande. Jag vill understryka vikten av att kommunstyrelsen 
också beslutar enligt detta förslag. Ett orosmoment är att området Ytterby-Tunge (norr om 
Marstrandsvägen och väster om Bohusbanan) anges ingå i en pågående detaljplan för ca 150 bostäder 
(s. 11). Det är viktigt att även spara detta ängsområde invid närströvområdena för att bevara tystnaden 
och naturkänslan i dessa. 
 
Ytterligare ett orosmoment utgör Bokabs planer som framkom i en artikel i Kungälvs-Posten den 9 
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augusti 2019 där de ånyo vill exploatera närströvområde Eklunden. Jag hoppas innerligt att kommunen 
låter natur- och rekreationsvärdena vinna över exploateringsintressena! En helt ny studie gjord av 
forskare (Schwartz, A.J, Sheridan, P., Jarlath, D., O'Neil‐Dunne, P. M., Danforth, C. & Ricketts,T. 
(2019)) vid University of Vermont i New Hampshire visar att när människor vistas i grönområden 
mådde de emotionellt bättre, och denna effekt gick att spåra upp till 4 timmar efter vistelsen i 
grönområdet. Forskarna skriver bland annat ”The greener the greenspace, the happier and less self- 
absorbed people are.” Hela artikeln finns att läsa via: https://doi.org/10.1002/pan3.10045 
 
För att ånyo understryka att det är väldigt många närboende som värnar om att bevara ovan nämnda 
närströvområden bifogar jag än en gång den skrivelse och de 157 namnunderskrifter som i original 
lämnades dels till samhällsbyggnadsutskottet och dels till kommunstyrelsen våren 2016. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
FÖPens Mark- och vattenanvändningskarta markerar det aktuella området som Natur- och 
rekreationsområde. Grönstrukturplanen som är underlag till FÖPen anger området som Närströvområdet 
Eklunden. Det är ett naturområde med välutvecklat stignät och motionsspår, vilket gör det till ett viktigt 
område för de boende i närheten. Skogsområdet fungerar även som buffert mot Rollsbo industriområde.  
Avsikten är att både att skydda bostäder från störningar men även att skydda verksamheter från 
klagomål och eventuella begränsningar i deras verksamhetsutövande. För att kunna nyttjas bättre och 
skapa ett större sammanhängande grönområde kan Eklunden på sikt kopplas samman med 
närströvområdet och det möjliga exploateringsområdet i Tunge, genom en bro över järnvägen. I den 
västra delen av området finns nyckelbiotoper och höga naturvärden. 
 
Området Västra Tunge bedöms lämplig för exploatering utifrån sin närhet till centrala Ytterby. Dock 
måste frågor om gestaltning, störningar avseende trafikbuller och risk från Bohusbanan samt hur 
området kopplas till övriga Ytterby på ett tryggt och trafiksäkert sätt hanteras. 
 
YTTRANDE 
 
Boende Västra porten 2019-08-17 
Vi har bott i Ytterby i 7 år och att flytta hit från centrala Göteborg var en klar förhöjning av vår 
livskvalitet. Här finns öppna fält att blicka ut över, skog som får vara skog med alla dess dofter. Många 
olika promenadrundor, närhet till naturen och vår underbara trädgård. Det var näst intill ångestladdat att 
läsa FÖP och de planer ni har för Ytterby. 
Förtätningen runt Ytterby station är ett direkt övergrepp på vårt liv och livsmiljö. Så som vårt hus är 
beläget, innebär detta i förlängningen att ni kommer att behöva lösa ut oss. Fram tills dess kommer 
byggnationen av Porteberget. Enligt FÖP anses seniorens småhusbebyggelse se ut som ”villamattan 
som landat på åkern” Men hur tror ni det egentligen kommer att se ut med höghus på Porteberget ? 
Den här planen osar storhetsvansinne. Det är lätt att komma med idéer när man inte själv får sin 
närmiljö förstörd. 
 
Livskvalitet är inte ” attraktiva parker” som det står i Social konsekvensanalys. Livskvalitet är frihet att 
kunna röra sig fritt i naturen utan tillrätta lagda gångbanor och parker. I Ytterby finns idag ett gott 
utbud av cykelbanor och trottoarer. Det går enkelt att ta sig runt utan bil, ändå trycker man på att 
terrängen väster om stationen är kuperad och glest bebyggd samt hinder för cyklister och gående. I 
verkligheten finns inte alla dessa hinder som målas upp, det går utmärkt att ta sig till tågstationen via 
vägar och trottoarer. 
 
Vidare skrivs det i FÖP om hur viktigt det är att bevara de kulturella värdena som finns i Ytterby. Så 
långt allt väl, men har någon satt dessa kulturvärlden i perspektiv till sin omgivning? En del av 
upplevelsen med en kulturell plats är att se den i sitt rätta sammanhang och på så sätt tänka sig in i hur 
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det kan ha sett ut en gång. Exempel på detta är ” Stora Smällen ” Vad händer med upplevelsen av 
detta kulturvärde när det går en bussgata , ” lokalgata” rätt förbi ? 
 
Klimatpåverkan - ipcc - The Intergovermental Panel on Climate Change, har publicerat en rapport, 
Global Warming of 1.5 degrees celsius. Den bör ni läsa. I sommar har vi sett konsekvensen av den 
globala uppvärmningen. I Paris, som denna sommar 2019 haft över 40 grader varmt, talar man nu 
om att plantera mer träd. Utan träd blir vår miljö varmare. 
Om vi inte har naturen och biologisk mångfald, så kommer det i förlängningen innebära att människan 
försvinner. Genom att hugga ned skog och bebygga åkermark så försämras förutsättningarna för ett 
hållbart samhälle. Genom att husägare har trädgårdar med gräsmatta blommor och buskar, gynnas 
våra insekter, pollineringen och fågellivet. När man istället stenlägger, tar bort grönområden och 
hugger ned skog, så utarmas möjligheten för växer och djur att överleva. Deras yta att finnas till på 
krymper och vi människor klarar oss inte utan deras existens. Dessutom så ökar trycket på 
kommunens dagvattenbrunnar. Detta löser ni med att anlägga dagvattendammar… Vi har alla ansvar 
för kommande generationer. 
Petra Åkerman tågpendlar till Göteborg varje dag och vill korrigera påståendet om att tåget ofta är fullt 
när det når Ytterby station. Tåget är fullt när Västtrafik haft problem i form av att man saknar vagnar 
och kör kort tåg. Tåget kan även bli fullt om föregående avgång ställts in pga teknik. När Västtrafik har 
ordning på sina tåg fungerar det utmärkt och jag har under 7 års tid aldrig behövt stå ombord på tåget, 
pga någon annan anledning, än ovan nämnd. 
 

Till sist vill vi säga att informationen till oss berörda har varit undermålig. Hur ska jag som medborgare 
veta att jag ska gå in och läsa på Kungälvs kommuns hemsida om kommande planer, när jag inte ens 
vet att det finns något där jag bör ta del av? 
 
Tycker ni verkligen att stå på City Gross, är den rätta kanalen att kommunicera viktig information på? 
Fler hade kommit på informationsmötet i Ytterbyskolan i Juni om de bara hade känt till det. 
Om ni saknar e-postadresser eller mobilnummer så går det fortfarande att skicka brev. 
 
Vi efterlyser som skattebetalare i Kungälvs kommun, att informationen till medborgarna sköts på ett 
öppet och korrekt sätt istället för detta ” smygande ”. 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Kommunens och regionens mål är att utvecklas genom en hållbar tillväxt med hållbara transporter. 
Enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild och kommunens översiktsplan (ÖP2010) är det genom att 
förtäta intill stations- och hållplatsnära lägen i befintliga orter. Områden inom gångavstånd till 
stationsområdet i Ytterby ska ha särskilt hög bebyggelsetäthet. Detta är med andra ord ingen ny vision 
som presenteras i FÖPen utan ett förtydligande av gällande ÖP. Med förtätning sker en omvandling från 
lantlig miljö till stadsmiljö. En förtätning centralt innebär att de yttre områdena kan sparas för 
jordbruksmark, natur och rekreation. 
Den framtagna grönstrukturplanen har som syfte att visa på en långsiktig utveckling av grönytor i 
Ytterby med syfte att fylla allas behov av både tillgängliga trygga parker och naturmiljöer och 
kopplingar från den centrala delen till Ytterområdena. Syftet är att öka den biologiska mångfalden och 
utveckla ekosystemtjänster. 
Dagvattenhantering har utretts övergripande för att undvika låglänt terräng samt peka ut ytor för 
fördröjning av dagvatten och hantering av skyfall. 
 
Tågen är vid vissa tider på dagen fullsatta men som helhet fungerar det bra. Men med en förtätning av 
Ytterby samt för att möjliggöra för fler som redan bor i Ytterby att pendla så krävs tätare tågtrafik. 
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Det är tråkigt att informationen upplevs som undermålig. Vid framtagande av en fördjupad 
översiktsplan skickas inte brev till alla fastigheter inom området. 
Dock har arbetet inletts med en medborgardialog i Ytterby. I dialogarbetet genomfördes workshops med 
två högstadieklasser på Ytterbyskolan samt en mobilitetsvandring i Ytterby med en av klasserna. Det 
utfördes även en workshop med PRO:s lokala förening i Ytterby samt en workshop med företrädare för 
Ytterbys näringsliv. Till näringslivet har också en enkät skickats ut. Vidare genomfördes intervjuer med 
människor på plats i Ytterby samtidigt som det fanns möjlighet att svara på en enkät på Kungälvs 
kommuns hemsida. 
Under samrådet har Kommunen funnits på plats 2 dagar på City gross samt haft ett möte på 
Ytterbyskolan kvällstid. Samrådet har annonserats i KP samt GP. Handlingarna har funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida och i entréplan i Stadshuset samt i Ytterby bibliotek. 
Infoblad om FÖPen har satts upp på flera platser i centrala Ytterby. Dessutom har både KP och GP haft 
artiklar om den pågående FÖPen. 
 
 
 
YTTRANDE 
 
Boende Östra Porten 3  2019-08-26 
Då området på Östra Porten omsluts av berg och skog (Porteberget) är det redan idag begränsat med 
kvällssol till fastigheten. Det föreslås byggas höga byggnader om 5-7 våningar, vilket drastisk 
kommer minska eftermiddagssolen. Det är därför nödvändigt att utforma och placera byggnader så att 
solen inte hindras från att nå fastigheten. 
Tillgång till rekreationsområden behöver kompenseras i och med minskningen av skog på Porteberget. 
Kommunala vattentrycket till fastigheten är redan idag låg (2,5 kg vid anslutningspunkten). Åtgärder 
behöver vidtas för att garantera att dagens låga vattentryck inte ytterligare försämras. 
Väg till och från E20 samt E20 till och från Göteborg är redan idag belastad med långa köer i 
morgon- och eftermiddagstrafiken. Innan förtätning sker i Ytterby, behöver kapaciteten i vägnätet 
ökas. Det är inte sannolikt att alla nyinflyttade kommer använda kollektivtrafik. 
Redan idag är tåg och bussar överfulla i morgon- och eftermiddagstrafiken där det saknas sittplats till 
resenärer. Kapaciteten i kollektivtrafiken behöver ökas så att det finns sittplats till alla resenärer. 
Innefattar även möjlighet att arbeta under resan så att det därigenom är ett mervärde att välja 
kollektivtrafik. 
Generellt är FÖP Ytterby en intressant läsning och fungerar väl som en vision för ett framtida Ytterby, 
men den behöver detaljeras avseende vilka förslag som faktiskt kan och ska genomföras och hur 
finansiering säkras. 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
En exploatering av Porteberget kräver såsom FÖPen anger utredningar av många slag både avseende 
gestaltning, påverkan på landskapsbild, dagvattenhantering m.m. Det innebär även hur den nya 
byggnationen skulle påverka befintlig bebyggelse avseende bl.a. skuggning. 
FÖPen och grönstrukturplanen hanterar frågan om grönytor i förhållande till föreslagen exploatering. 
Hur den övergripande infrastrukturen avseende trafik ska utvecklas utreds i regionen i stort där 
kommunen inte har rådighet över frågan men försöker påverka via dialoger inom Göteborgs regionen 
(GR). Dock handlar frågan mycket om hur infrastrukturen ska utvecklas för att uppnå en hållbar tillväxt 
och där blir frågan om att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik viktig.  En dialog har påbörjats 
med Trafikverket och Västtrafik. 
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Kapitlet om fortsatt planering och arbete kommer att förtydligas gällande genomförandet för de delar 
där kommunen har rådighet och äger mark samt har ett ansvar. Till stora delar pekar FÖPen ut en möjlig 
utveckling för områden där staten eller privata fastighetsägare har rådigheten. 
 
 
YTTRANDE 
 
Boende Östra Porten 2019-08-26 
Idag bor vi på i ett lugnt centralt område där vi kan hämta kraft mellan de hektiska 
arbetsdagarna på jobbet. Att få njuta av lugnet, fågelsången, höra träden susa i vinden och den härliga 
skogsluften gör att man njuter av livet till fullo här på Östra Porten. 
 
Höghusen på Portenberget kommer att dels störa vår utsikt, öka insynen, ljudet från alla bilar från 
vägen som skall förse de boende samt tillhörande avgaser kommer att inkräkta stort på vår vardag i 
hemmet. 
Det kommer även påverka djurlivet och naturen i området vilket är en stor del av lugnet i området. Vi 
har många fågelarter som riskerar att försvinna när träden och lugnet försvinner. 
 
Solen som vi ser knappt 7 månader per år kommer att få färre dagar att lysa ner i vår dal. Då husen är 
högre än befintlig sol.Vilket gör att vintern och kylan håller greppet längre. 
Höga byggnader kommer även att störa den bräckliga mobiltelefonmottagningen samt 
satelitmottagningen som idag knappt kommer fram. 
 
Ökad trafik på Hällebergsgatan kommer att göra så att buller och avgaser ökar avsevärt och 
Hällebergsgatan är inte anpassad för mer trafik än vad som finns i dagsläget. 
Ut och infarten till området från 168an kommer inte bli enklare bara för att det planeras en rondell. Då 
måste den nya avfarten från E6:an mot Marstrand vara klar samt att rondellen vid Premmacken måste 
fungera som den ska då trafikflödet kommer öka i och med det nya området som planeras där. 
Samt att om det nu skall in fler affärsverksamheter på Portenberget gör att trafikflödet till det området 
även kommer kräva att fler tunga transporter kommer att trafikera, inklusive sopbilen, vilket gör att 
buller och avgaser ökar. Ljud från tunga fordon är ett störande moment idag och tanken att den trafiken 
skall öka känns inte bra. 
 
Vattentrycket är i dagsläget inte bra. 
Risken för skador på vårt hus pga sprängningar på berget är oroande när man ser hur andra i 
Ytterbyområdet blir behandlade av kommunen när tvist uppstår. 
 
När det gäller vår lugna dal som idag har en återvändsgata och ingen genomfartstrafik 
kommer att påverkas stort av den planerade bussgatan vid tågspåret samt av det p-hus som planeras norr 
om området. 
 
Vi förstår att en förtätning behövs men den bör göras i samförstånd med oss som bor och verkar i 
området, som förstår känslan vi vill att Ytterby förmedlar idag och ska förmedla i framtiden. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Se kommunens kommentarer till tidigare yttrande avseende Portebergets exploatering. 
Vilka trafiklösningar som krävs för att hantera kommande exploatering behöver studeras ytterligare 
samt samrådas med Trafikverket som har ansvar för väg 168. 
Trafikbuller samt luftkvalitet behöver utredas och bevakas i samband med kommande planläggning. 
Tanken är inte att verksamheter som kräver tunga transporter ska finnas i de centrala delarna av Ytterby. 
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Förutsättningarna för utbyggnad av det kommunala verksamhetsområdet för vatten, avlopp och 
dagvatten behöver även utredas. 
Risk för eventuella skador vid sprängning hanteras enligt gängse rutiner i samband med byggnation.  
Den föreslagna bussgatan längs med västra sidan av Bohusbanan behöver studeras och diskuteras med 
Trafikverket. Även när det gäller en eventuell byggnation av parkeringshus så behöver den utredas 
avseende utformning och gestaltning. Förhoppningen är att den även skulle kunna innebära förbättring 
avseende trafikbuller och risk för farligt gods för bostäder på västra sidan av Bohusbanan. 
 
Bedömningen är att dialog till stor del har skett med boende och näringsidkare i Ytterby. Dock är det 
förståeligt att de som är boende i de centrala delarna av Ytterby som ännu inte har stadskaraktär reagerar 
på en förändring. Dock är Ytterby en viktig ort i Kungälv såsom stationssamhälle för en framtida hållbar 
utveckling. 
 
 
YTTRANDE 
 
Brf Studenten och Brf Kandidaten 2019-08-30 
Synpunkter gällande FÖP Ytterby, gällande s.k. Trekanten vid Torsbyvägen mittemot City Gross. 
Idag är detta område jordbruksmark ägd av SFV under förvaltande av Kastellegården. 
Enligt planerna förväntas Ytterbys befolkning öka med >50% under perioden 2016-2020. Vi inser att 
nya bostäder då behövs. 
Infrastrukturen måste då byggas ut i konsekvens med detta, så att köerna på Marstrandsvägen och 
Torsbyvägen minimeras. En stor del av denna trafik ska sedan ut på E6 mot framförallt Göteborg. 
Ombyggnaden av motorvägsbron över Nordre älv, med bl.a. busskörfält kommer att påverka 
Ytterbyborna (Kungälv också) negativt då köerna ned på E6 och över bron blir långa framförallt morgon 
och kväll de närmaste åren. 
En utbyggnad av Ytterby under denna period kan snarare bli negativ reklam för Ytterby (och Kungälv) 
för de som vill flytta ut från Göteborg till "landet" för att slippa storstadens köer. 
Att ta sig ut från Trekanten kan bli nog så krångligt då köerna vid järnvägsövergången redan idag 
sträcker sig förbi City Gross bort mot Klevevägen. 
Till infrastrukturen hör också buss- och tåg-trafik. Med de senaste förändringarna i t.ex. Grön-express 
trafiken, har tillgängligheten från Ytterby kraftigt försämrats mot Göteborg då ett extra byte måste ske i 
Kungälv. Detta måste också ses över. 
Tågtrafiken fungerar sisådär också. Framförallt på kvällar och helger bör trafikintensiteten öka. 
Dubbelspår som nämns är ett måste för ökad tillgänglighet så att man smidigare når arbeten, nöjen etc. i 
Göteborg. 
Pendelparkeringar är idag en stor bristvara och måste prioriteras för att vi boende ska ta kollektiva 
färdmedel från Ytterby. 
Vårt förslag är att avvakta med utbyggnaden i Ytterby tills infrastrukturen är löst, så vi kan ta emot fler 
boende som kommer att trivas, vilja bo kvar och kanske locka fler nya boende. 
Flerbostadshus ger ju fler boende per markyta men bör inte vara byggnadsalternativ på Trekanten. 
Enplanshus/radhus bör prioriteras för detta område för att passa in i den befintliga bebyggelsen på  
Klevevägen. Dessa skulle kunna byggas med tanke på barnfamiljer och deras behov. S.k. 
"seniorboenden" kan också vara lämpligt men kräver att viss service blir knuten till dem. Med ålderns 
rätt behöver man stöd med diverse saker som gräsklippning, snöskottning etc. 
När våra fyra områden kallade "Senioren 1-4" byggdes i mitten på 1990-talet så fanns preliminära 
planer om att bebygga området mellan "Ytterby-el" och oss med liknande bebyggelse (små enplanshus i 
form av friliggande hus och parhus). Detta genomfördes inte pga att jordbruksmarken då ansågs bli för 
liten för Kastellegårdens markbehov (enl. dåvarande information). 
Exploateringen av jordbruksmark för bebyggelse kan verkligen ifrågasättas då ju försörjningsgraden i 
Sverige minskat under många år och importen av livsmedel ökat lavinartat. Man bör snarare värna om 
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jordbruksmarken så att vi i Sverige kan få en högre självförsörjningsgrad avseende livsmedel och 
därmed minska behovet av att transportera livsmedel runt jorden. Det kanske på kort sikt blir dyrare 
men för framtida generationer livsviktigt och därmed mer ekonomiskt. I de orostider vi gått in i, med 
Brexit, handelskrig etc. bör självförsörjning vara högt prioriterad. 
Vad vi förstår så har studien till stor del tagits fram innan s.k. "Greta-effekten" (Greta Thunbergs 
skolstrejk) startade. I en global värld där C02 utsläppen måste minskas för att klara temperaturmålen, 
bör närodlade livsmedel vara en självklarhet. Att då bygga bostäder på jordbruksmark kan därför vara 
osmart och bör verkligen leda till eftertanke. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Bl.a. på grund av de trafikinfrastrukturproblem som finns i området i stort så krävs en utveckling av 
stationssamhällen som Ytterby, för att förbättra möjligheterna för medborgare att välja ett hållbart 
resande, som kollektivtrafik och gång- och cykel. Naturligtvis förutsätter detta en utveckling av 
kollektivtrafiken som möter efterfrågan. Här krävs en samordning av kommunens, Trafikverkets och 
Västtrafiks arbete. 
Pendelparkering för boende utanför Ytterby är en viktig fråga i FÖPen men som ännu inte är helt löst. 
Utbyggnad av Ytterby kan inte vänta utan måste hålla sig till tidsordningen 2035. Dock krävs både 
utbyggnad av infrastruktur och utredningsarbete innan nya bostäder är på plats. 
Den s.k. trekanten vid Citygross är ett område som behöver studeras väl inför en eventuell exploatering. 
Såsom anges i FÖPen handlar det om en måttlig skala på bebyggelse samt en buffertzon som övergång 
mellan bebyggelse och jordbruksmark. 
FÖPens övergripande riktlinje är att vara restriktiv med byggnation på jordbruksmark. Men genom att 
bygga på centralt belägen mark med effektivt markutnyttjande kan jordbruksmark i utkant av och 
utanför tätorter sparas. Förvaltningens bedömning är att bebygga den aktuella jordbruksmarken är att 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse p.g.a. markens centrala placering i Ytterby som är utpekat som 
stationssamhälle i regionen. Dock efter beslut i Kommunstyrelsen har det aktuella området utgått ur 
FÖPen som område för exploatering och anges istället som jordbruksmark. 
 
 
YTTRANDE 
 
Boende Vandilgatan 2019-08-30 
Förslag 1 rör busstrafiken i Ytterby. 
Mitt förslag går ut på att förkorta körsträckan och restiden och samtidigt öka tillgängligheten 
till bussarna för flertalet resenärer. Förslaget går ut på att bussarna körs på gator för bilar och bussar 
respektive bussgata på en begränsad sträcka. Se linje 1 på kartan. På sträckan mellan 
Sparråsvägen/skolan och fram till i höjd med det nuvarande ridhuset, körs bussarna på den nu 
planerade och delvis utbyggda vägsträckan inom Nordtagsområdet. På sträckan mellan ridhuset och 
Marstrandsvägen anläggs en bussgata. Bussen trafikerar med detta förslag inte Hällebergsgatan. 
 
Fördelen med förslaget är att restiden förkortas och tillgängligheten förbättras för boende inom 
Nordtagsområdet, delar av norra Tega, Sparrås, Stället och Tunge. På grund av nivåskillnaderna 
kommer boende med adress Hällebergsgatan att få något sämre tillgänglighet. Genom förkortad 
körsträcka, jmfr med dagens linjesträckning, görs även en ekonomisk och miljömässig vinst. 
Förslag 2 rör järnvägstrafiken regionalt, som ett reservat i översiktsplanen. 

Förslaget är att anlägga en kompletterande järnvägssträckning med anknytning till Bohusbanan vid 
Ytterby/Rollsbo och en spårsträckning utmed Marstrandsvägen, vid foten av Åseberget, samt ett 
stationsläge vid och över E6. Vidare en spårsträckning utmed och korsande med Romelandavägen. 
Därefter korsar spårsträckningen Göta Älv för att ansluta till Norge Vänernbanan söder om Nödinge. 
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Fördelen med den nu föreslagna järnvägsreservatet är att regionen norr om Göteborg stärks. 
Tillgängligheten till regionala målpunkter som exempelvis Kungälvs sjukhus, Mimershus gymnasiet, 
Rollsbo industriområde, Kongahälla centrumanläggning och större målpunkter på Hisingen och inom 
Ale kommun mellan Nödinge och Alvhem förbättras avsevärt. För de som bor utmed Norge 
Vänernbanan upp till Vänersborg och som arbetar på Hisingen och tvärt om kan tiden för 
arbetspendling avsevärt förkortas. Det viktigaste med förslag 2 är att man i dagsläget inte bygger in 
framtida hinder för att genomföra denna anläggningsmässigt relativt dyra järnvägsutbyggnaden inom 
Kungälv och över Göta älv. 
Noteras kan att det allra viktigaste i planeringssammanhang är att helheten måste vara 
bra för att detaljerna skall kunna bli riktigt bra. 
 
Bilaga: Karta med ett markerat översiktligt förslag till sträckning av förslagen 1 resp 2. 

 
 

 

 

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Förslag 1 Föreslagen dragning för busstrafik gränsar till område som föreslås för gång- och cykel, 
grönområde samt till stor del inom FÖRBOs fastighet som nu ska prövas för förtätning. FÖPens förslag 
är att busstrafiken ska fånga in boende i de yttre delarna av västra Ytterby längs med Torsbyvägen och 
Sparråsvägen samt en ny bussgata som ska följa längs med västra sidan av Bohusbanan. För boende 
mer centralt bl.a. i Nordtag kommer gång- och cykelmöjligheter att förbättras kopplat till stationen. 
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Ansvar för kollektivtrafik ligger hos Västtrafik. Kommunen har påbörjat en dialog med Västtrafik 
avseende FÖPens förslag, där även andra möjliga alternativa lösningar lyfts fram. 
Förslag2 Avseende framtida järnvägsnät så utgår nuvarande diskussionen kring gällande dragning av 
Bohusbanan samt det järnvägsreservat som ligger i översiktsplanen (ÖP2010) med ett reservat som 
kopplar från Bohusbanan via centrala Kungälv mot Hisingen. Som förslag finns även i ÖP en koppling 
från Kareby över Göta älv till Ale med en vägkoppling och som i dagens dialog främst borde gälla för 
kollektivtrafik. Förslaget kräver en dialog mellan kommuner och på regionalnivå. 
 
 
 

ÖVRIGA 
 
 
YTTRANDE 
 
 Postnord 2019-08-09 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
Noteras 
 
YTTRANDE 
 
Göteborgs stad 2019-08-09 
Satsning på bebyggelseutveckling enligt GR strukturbild 
Att Ytterby ska utvecklas stationsnära ligger i linje med Göteborgsregionens strukturbild. 
Detta möjliggör för boende, verksamma och besökande att välja kollektivtrafik. 
Bebyggelse inom en kilometer från stationslägen ger förutsättningar för att gå eller cykla till 
stationen. Inriktningen för tillkommande bebyggelse är att det ska ske dels i en inre urban zon 
inom 500 m från stationen och en yttre urban zon inom 500–1000 m från stationen. Målet är 
att Ytterbys invånarantal 2050 ska ha fördubblats inom området ca 1000 m från stationen. Idag 
bor ca 6000 invånare i området. 

Mobilitet 
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I Kungälvs kommuns Trafikplan 2017 finns det en tydlig inriktning mot ett mer hållbart 
resande. Ytterby är en av kommunens tre större knutpunkter för kollektivtrafik. 
Knutpunkten har både buss- och tågtrafik vilket ger bra förutsättningar för ett högt 
kollektivtrafikresande. Ett resecentrum ska utvecklas som kopplar ihop järnväg med övrig 
kollektivtrafik och som blir en nod för gång- och cykelstråk. Bohusbanan trafikeras i nuläget 
endast med fjärr- och godståg. 
Fördjupningen av översiktsplanen förutsätter att Bohusbanan ska utvecklas för en ökad 
kapacitet och på ett sätt som gör att person-och godstrafik inte begränsar varandra. Vid 
planeringen av områden i närheten av järnvägen ska hänsyn tas till de ytor som krävs för en 
framtida dubbelspårsutbyggnad, ett eventuellt nytt resecentrum och skyddsåtgärder. Inga 
åtgärder som riskerar att hindra trafiken på järnvägen ska genomföras. 

Natur och kulturvärden 
Områdena närmast Nordre älv ingår i riksintresse för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv 
samt är utpekade som Natura 2000-område. Dessa områden är gemensamma med Göteborg. 
Områdena är till stor del skyddade genom naturreservat och strandskydd, vars bestämmelser 
ger ett starkt skydd. Inga nya bebyggelseområden föreslås inom dessa områden och 
exploatering i närliggande områden ska genomföras så att inte heller skada indirekt uppstår i 
dessa områden. 
 
Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på förslaget till fördjupningen av översiktsplanen för 
Ytterby. Förslagets inriktning med utveckling i ett kollektivtrafiknära läge stämmer väl 
överens med Göteborgsregionens strukturbild vilket är positivt för hela göteborgsregionen. 
Göteborg ställer sig också bakom inriktningen med ökad kapacitet på Bohusbanan. Det är 
positivt att fördjupningen av översiktsplanen är tydlig med att utveckling inte ska förhindra en 
utbyggnad till dubbelspår. Även i förslag till ny översiktsplan för Göteborg tas hänsyn till 
möjligheten att bygga ut Bohusbanan. Med den relativt kraftiga utbyggnaden av Ytterby som 
föreslås i fördjupningen blir detta än mer aktuellt för att det ska bli möjligt att nå de mål om 
hållbara transporter som båda kommunerna eftersträvar. 

Stadsbyggnadskontoret vill även passa på att nämna att i förslaget till ny översiktsplan för 
Göteborg har tre lägen för skyddsportar mot framtida översvämningar pekats ut varav ett läge 
berör det aktuella området i Ytterby. Kungälvs kommun har tidigare påtalat att de önskar vara 
delaktiga i fortsatta diskussioner kring skyddsportarna vilket kontoret ser fram emot. 

I övrigt har stadsbyggnadskontoret inga synpunkter på förslaget till fördjupning av 
översiktsplan för Ytterby. 
 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 

Noteras. 
 
YTTRANDE 
 
Naturskyddsföreningen 2019-08-30 
Kommunikationer. 
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Det är positivt med den föreslagna förtätning runt Ytterby station som möjliggör att fler kan utnyttja 
kollektiva färdmedel och begränsa ökningen av biltrafik. 
Med dubblerad befolkning kommer trafikinfarkt att uppstå både i Ytterby och på E6 om inte andelen 
kollektivtrafikresenärer kraftigt ökar. 
 
Trygga gång och cykelstråk. 
För att få innevånare att ställa bilen behöver de GC stråk som byggs uppfattas som trygga och 
bekväma. 
En bra cykelparkering, motsvarande Alingsås krävs vid stationen. 
 
Bostäder 
För att uppnå bra boendemiljö krävs att detaljplaner tar hänsyn till materialval. Ur både klimatsynpunkt 
och exteriör miljösynpunkt bör trähus väljas. Det finns idag teknik att bygga trähus upp till 6 våningar. 
 
Anpassning till naturförhållanden 
Genom att bibehålla topografi, gamla träd etc skapas redan från början i ett nytt kvarter element som ger 
rikare närnatur. 
För att ta hand om dagvatten behöver grönstråk i lågpunkter bevaras där med fördel små våtmarker 
skapas omgivna av blomsterrika öppna områden. 
Bibehåll stråk av närnatur. Även med högre exploateringsgrad måste områden för skogspromenad, leka 
med barnen, rasta hunden etc identifieras så att nya områden inte kräver bil för naturupplevelser i 
vardagen. 
 
Redan kultur- eller naturskyddade områden kan förses med en kantzon av ej exploaterad mark. Det 
tjänar två syften: Större sammanhängande områden behövs för skydd av biologisk mångfald där 
spridning av flora och fauna gynnas. Ett större område skänker människan en ökad naturupplevelse med 
allt vad det innebär för rekreation, återhämtning och främjande av hälsa. 

Exploatering av jordbruksmark. 
Norra Storängen skall utgå som exploateringsområde då det utgör jordbruksmark av högsta klass som 
dessutom bidrar till en vacker landskapsbild. 
Jordbruksfastigheten Kastellegården behöver sin areal för att vara bärkraftigt jordbruk med bruk av 
marker på andra sidan Enekullen. 
Kultur och landskapsskyddat område vid gamla Kongahälla skall bevaras. Vid all utbyggnad där 
jordbruksmark tas i anspråk skall arealminskningen anges för de olika alternativa utbyggnaderna. 
 
Vi anser att det är anmärkningsvärt att kommunen lyfter fram miljömålen; de lokala, regionala, 
nationella och globala men ändå väljer att föreslå byggnation på produktiv jordbruksmark i planen. Det 
är särskilt angeläget och av stor betydelse att i en översiktsplan sätta gränser för 
exploatering/byggnation på jordbruksmark. Planen kan på så vis ge en tydlig riktning för kommunens 
arbete för ett hållbart byggande i en hållbar samhällsutveckling. För att förhindra att 
jordbrukslandskapet ”äts upp” en liten bit i taget anser vi att kommunen bör sätta en absolut gräns för 
hur stora förluster av jordbruksmark som kan accepteras. 
Vi hänvisar till en dom i MÖD ang 3 kap 4 § MB brukningsvärd jordbruksmark: 
"Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose väsentliga 
allmänintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § miljöbalken, MB). Med jordbruksmark avses åkermark 
och betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet (12 kap. 7 § MB). Sådan mark 
är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 
jordbruksproduktion (prop.1985/86:3 s. 158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark 
är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att 
syftet med bestämmelsen var att säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop.1985/86:3 s. 53"). 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Samrådsredogörelse 200513

66 
 

 

 
Innan produktiv jordbruksmark kan komma ifråga för bostadsbyggnation måste således utredas 
huruvida ett motsvarande tillskott av bostäder kan åstadkommas genom att annan mark tas i anspråk. 
Naturskyddsföreningen menar att sådana alternativ måste föredras vid all planering/exploatering. Enligt 
samrådshandlingen har hänsyn tagits eftersom delar av den jordbruksmark som anges för byggnation i 
ÖP10 har minskats i FÖPen (s 64, s 94) . Det är bra med en minskning men den är inte tillräckligt. 
 
Vi citerar ur Fördjupad översiktsplan för Ytterby samrådshandling 2019-04-17, s 122 
"Att bebygga produktiv jordbruksmark är negativt ur ett resursperspektiv. FÖPens intentioner är att 
undanhålla jordbruksmark från exploatering men i de centrala lägena väger behovet av att utveckla 
Ytterby och få ett befolkningsunderlag som kan bära en förbättrad service och kollektivtrafik inom 
plan-området högre än intresset av att bevara den brukningsvärda jordbruksmarken". 
Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till detta uttalande. Vi har i många år påpekat i våra 
yttranden att jordbruksmark INTE ska tas i anspråk för exploatering. När kommunen i sina planer 
lyfter fram att jordbruksmark ska undanhållas från exploatering MEN sedan påpekar att "i det här 
fallet väger samhällsintressen högre" blir det uppenbart att jordbruksmarken successivt och 
kontinuerligt minskar. Detta är inte hållbart i förhållande till något av miljömålen. 
 
I FÖPen på s 21 noteras de miljömål som främst har betydelse för arbetet med FÖP Ytterby. 
Naturskyddsföreningen menar att Ett rikt odlingslandskap saknas. "Odlingslandskapets och 
jordbrukets värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks (Riksdagens definition av 
miljömålet). Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett fortsatt jordbruk, men 
också av vilka metoder som används. Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara 
artrika betesmarker. I delar av landet har jordbruket blivit allt mer specialiserat och intensivt, medan 
marker på andra håll inte brukas längre och många gårdar läggs ned. Båda trenderna leder till att 
många arter och naturtyper i odlingslandskapet hotas. Att bygga på jordbruksmark får många negativa 
konsekvenser. I FÖPen noteras på s 21 angående den biologiska mångfaldens och 
ekosystemtjänsternas värden "att senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt". 
 
Naturskyddsföreningen anser att det är mycket relevant och angeläget att de som arbetar med FÖPen 
och beslutar om den, tar hänsyn till de avgörande samband som finns mellan odlingslandskap, 
jordbruksmark, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, artrikedom, spridningsvägar och andra 
utmaningar i en hållbar samhällsutveckling där livsmedelsproduktionen blir allt viktigare. I Det goda 
livet ingår, menar vi, en hållbar livsmedelsproduktion. Att ersätta livsmedelsproduktionen på 
produktiv jordbruksmark med "landbaserad fiskodling kombinerad med grönsaksproduktion 
(akvaponik)" eller " stadsodling på befintlig jordbruksmark" är inte hållbar samhällsutveckling. 
Däremot kan denna typ av livsmedelproduktion ses som ett komplement till ett rationellt jordbruk med 
moderna metoder som bedrivs av professionella, yrkesverksamma lantbrukare. Att producera 
livsmedel kräver mänskliga resurser med gedigen kunskap och erfarenhet. När jordbruksmark 
exploateras och gårdar läggs ner går såväl dessa livsviktiga mänskliga resurser som materiella resurser 
förlorade. Detta kan inte ersättas av till exempel odling i pallkragar i stadsmiljö. 
 
Vi ställer oss således negativa och mycket kritiska till att kommunen i FÖP Ytterby föreslår byggnation 
på produktiv jordbruksmark. 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Trygga gång- och cykelstråk 
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FÖPens mål och riktlinjer är att gång- och cykelstråk ska vara attraktiva. En väl utbyggd cykelparkering 
är en del av attraktiviteten. 
 
Bostäder 
FÖPen anger att hållbara lösningar ska prioriteras och goda exempel lyftas fram t.ex. flerbostadshus i 
träbyggnation. Det gäller dock att detta lyfts fram i kommande markanvisningstävlingar då kravet inte 
kan ställas i detaljplan.  
 
Anpassning till naturförhållanden 
Vid en exploatering ska naturliga förhållanden bibehållas i möjligaste mån för att grönstrukturen ska 
innehålla en blandning av parkmiljöer och natur.  
 
Framför allt anges att buffertzoner ska finnas mellan bostäder och jordbruksmark men detta kan även 
gälla natur och bostäder bl.a. lyfts detta i området Västra-Tunge där en buffertzon krävs mellan bostäder 
och skogsområdet i väster. 
 
Exploatering av jordbruksmark. 
FÖPens övergripande riktlinje är att vara restriktiv med byggnation på jordbruksmark. Men genom att 
bygga på centralt belägen mark med effektivt markutnyttjande kan jordbruksmark utanför tätorter 
sparas. Förvaltningens bedömning är, att bebygga den aktuella jordbruksmarken, är att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse p.g.a. markens centrala placering i Ytterby som är utpekat som 
stationssamhälle i regionen. Dock har efter beslut i Kommunstyrelsen det aktuella området utgått ur 
FÖPen som område föreslaget för exploatering och anges istället som jordbruksmark. 
Miljömålet om rikt Odlingslandskap lyfts in under Utgångspunkter för planeringen. Bedömningen är att 
frågan är viktig kopplat till kommunens övergripande riktlinje avseende byggnation på jordbruksmark 
eller ej. I FÖPen är en hållbar stadsutveckling prioriterad men bedömningen behöver lyftas in i övriga 
beslut där jordbruksmark tas i anspråk i mer perifera områden vid tex beslut för förhandsbesked på 
landsbygden. 
 
YTTRANDE 
 
 Centerpartiet ser generellt mycket negativt på att bebygga jordbruksmark. Kastellegården är en stor 
kronogård, som staten tidigare varit mycket mån om att skydda. När vi nu läser FÖP Ytterby och ser att 
det är inlagt ett nytt stort byggnadsprojekt på åkermark måste vi protestera. Vi anser att del 4.Norra 
Storängen ska utgå ur FÖP Ytterby, och att restriktivitet ska gälla kring all ny byggnation på åkermark. 
Åker som bebyggs är för alltid förstörd! Om miljöbalkens skydd av åkermark ska gälla som det är tänkt, 
då är det här förslaget helt förkastligt, och ska stoppas! 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Förvaltningens bedömning är att utifrån områdets placering, med närhet till kollektivtrafik, är det ett 
viktigt samhällsintresse att kunna exploatera området med bostäder. Det aktuella området ligger inom en 
radie av 1000m från stationsområdet i Ytterby som är utpekat som stationssamhälle i huvudstråket i GRs 
strukturbild.  Att spara värdefull jordbruksmark är även ett viktigt mål för kommunen. Därför har den 
totala ytan av jordbruksmark som föreslås för exploatering minskas i FÖPen jämfört med gällande 
Översiktsplan (ÖP2010). Den föreslagna exploateringen är i FÖPen tidsatt till perioden 2035-2050, 
m.a.o. en exploatering på lång sikt. 
 
Kommunens avsikt med att köpa och exploatera delar av Statens fastighetsverks mark är att kunna 
uppnå de mål som är satta avseende en hållbar utveckling av Ytterby som ett attraktivt stationssamhälle. 
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I det fall kommunen inte får förvärva statens mark (statens fastighetsverk, område nr 4 och 6) innebär 
det att kommunens stadsbyggnadsnetto (kommunens exploateringsnetto – kommunens 
följdinvesteringar) bedöms till cirka 450 miljoner kronor i förlust tillskillnad från 360 miljoner vid ett 
köp av marken. 
 
Dock har de aktuella området efter beslut i Kommunstyrelsen utgått ur FÖPen som område för 
exploatering och anges istället som jordbruksmark. 
 
 
YTTRANDE 
 
Kungälvs orienteringsklubb 2019-08-30 
Mina synpunkter rör främst bristen på redovisade motionsslingor. 
Endast 2 st nämns i Grönplanen på sidan 30, Kastellegården och Ekelunden. Jag saknar den motions- 
och ridslinga som fanns på Nordtag/Stället innan byggnationen av nya vägar startade.  
På sidan 38 redovisas stråk för motion. Område 5-6 saknas, 12 är till största delen raserat och  
område 1 endast delvis utritat.  
Jag bifogar kartor med de befintliga motionsslingorna inritade.  
Motionsslingor är av stor betydelse för rekreation och hälsa för många människor.  
På sidan 83 & 84 i FÖP Ytterby ställs mål på max 2 km till ett rekreationsområde som enligt min  
uppfattning måste innehålla en motionsslinga. En ny FÖP för Ytterby bör ha planerade  
motionsslingor inritade så att man slipper få svaret att en eventuell motionsslinga PLANLÄGGS NÄR 
VÄGARNA ÄR KLARA (=om det ev. finns pengar kvar?) vilket är fallet för Nordtag enligt ansvarig  
projektledare.  
En annan brist är skolornas behov av tillgång på närströvområden på gångavstånd för att kunna  
utöva den i läroplanen krävda undervisningen i orientering. Över områdena Kastellegårdsskogen och 
Ekelunden finns fungerande orienteringskartor som används frekvent av skolorna. För Nordtag togs det 
fram en ny karta med stöd från kommunen 2014 för den nya Sparråsskolan som nu tack vare  
Nordtagbyggnationen blir till största delen oanvändbar. Enligt insändare i KP verkar nu även  
Ekelunden gå samma öde till mötes när BOKAB ska exploatera området. 
Jag hoppas att ovanstående och bilagd karta kan vara användbart i det fortsatta arbetet med FÖP arbetet. 
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Kommunen ser över och kompletterat underlaget i grönstrukturplanen så att befintliga stigar fångas upp 
som inte tidigare finns med.  
 
 
YTTRANDE 
 
Kungälvs Musei vänner 2019-08-30 
Kungälvs Musei vänner har studerat samrådsförslaget utifrån föreningens intresse och bevakning av 
Kungälvs och Ytterbys kulturhistoria, fornminnen, kulturmiljö och kulturvård och har följande  
synpunkter:  
Allmänt  
Under kommunens arbete med planförslaget har föreningen bjudits in till möten och muntligt lämnat 
information och synpunkter om viktiga kulturhistoriska utgångspunkter, förutsättningar och  
kulturvärden som måste skyddas, bevaras och tillgängliggöras när Ytterby växer och utvecklas.  
Vi konstaterar med tillfredsställelse att Ytterbys kulturhistoria fått ta stor plats i planförslaget där  
man lyfter fram områdets långa historia och unika nordiska betydelse. Vi uppskattar den höga  
ambitionsnivån när det gäller åtgärdsförslag för att i fortsatt utveckling av Ytterby och bättre  
synliggöra och tillgängliggöra de historiskt intressanta miljöerna.  
Det avgörande är dock att kommunen i fortsatt arbete verkligen bär vidare översiktsplanens  
intentioner in i kommande detaljplaner och dess genomförande.  
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Tyvärr har vi dåliga erfarenheter från kommunens praktiska arbete med kulturmiljöfrågor de senaste 
åren. Trots uttalade ambitioner i egna styrdokument har frågorna nedprioriterats, tjänster avvecklats och 
finansiering dragits ner.  
Föreningen hoppas att ambitionerna i FÖP Ytterby innebär en vändpunkt och att kommunen  
säkerställer att Ytterbys kulturarv får det skydd och uppmärksamhet det förtjänar och att föreslagna 
åtgärder leder till många positiva effekter.  
Förslag till bebyggelseutveckling  
Kungälvs Musei Vänner har förståelse för att kommunen vill bygga fler bostäder i Ytterby med dess 
närhet till pendeltågsstationen på Bohusbanan men fortsatt planering måste värna befintliga  
kulturvärden så de inte förvanskas utan istället lyfts fram och stärks.  
Porteberget, Västra Porten och Lilla Smällen  
I förslaget till bebyggelse inom områdena talas om fem-till sjuvåningshus.  
Här kan fel typ av hus helt sabotera kulturmiljön. Vi vill betona att blivande byggherrar måste styras 
hårt i planer och i avtal med kommunen så att bebyggelsen får en passande skala och gestaltning.  
En arkitekttävling skulle kunna ge positiv uppmärksamhet och goda förslag på hur utveckling och  
bevarande kan gå hand i hand.  
Den nya tillfartsgata som föreslås längs Bohusbanan från Torsbyvägen till Västra Porten kan inte  
accepteras då den inkräktar på området där Kungahälla kungsgård legat. Ett intrång som riskerar att bli 
ännu större om Bohusbanan i framtiden byggs ut med dubbelspår. Andra lösningar måste sökas  
där även planskilda korsningar för biltrafik utreds. 
Föreslagen ny pendelparkering inom Västra Porten-området bör, om tillfarten kan lösas, utformas som 
en markparkering som också kan användas som P-plats och entre till gravfältet och området där 
lämningar efter kungsgårdens hallbyggnader hittats. Här skulle man också kunna sätta upp 
informationsskyltar etc.. 
I texten om Smällens historiska betydelse (FÖP sid 95) finns ett faktafel:  
Gravarna dateras till 500 f.Kr. till 1000 e.Kr., dvs. en brukningstid på hela 1500 år, vilket är mycket, 
mycket ovanligt!  
Åkerhörnet  
Vi har förståelse för att åkerhörnet mittemot City gross föreslås för utvidgad låghusbebyggelse men 
området är arkeologiskt intressant så där måste en utbyggnad föregås av arkeologiska undersökningar.  
Kastellegården  
Föreningen är tveksam till att Kastellegårdens värdefulla åkermark föreslås för exploatering inom Norra 
Storängen.  
Kastellegården har en central plats i Ytterbys historia och utgör en av de största sammanhängande 
jordbruksfastigheterna i Bohuslän.  
Vi anser att man i första hand bör fortsätta förtäta centrala Ytterby inifrån och längs Torsbyvägen.  
Avslutning  
Kungälvs Musei Vänner ser med intresse fram emot fortsatt arbete med att utveckla Ytterby och 
samtidigt bevara och lyfta fram områdets kulturvärden. Vi bidrar gärna som tidigare till fortsatt positiv 
dialog. 
 
 
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR 
 
Porteberget, Västra Porten och Lilla Smällen  
Kommunen har förhoppning om att kulturmiljön ska lyftas fram på ett övergripande sett i utvecklingen 
av Ytterby. Kommunen har som avsikt att ta fram ett övergripande dokument som innefattar både en 
arkitekturpolicy samt ett kulturmiljöutvecklingsprogram där dessa frågor kan lyftas ytterligare och 
studeras. 
I Kommande planprocesser är gestaltningsprogram för varje område viktigt föra att lyfta fram det 
specifika med varje område samt beskriva vad som behöver tas hänsyn till i omgivningen. 
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Kommunen avser att pröva en ny vägdragning på västra sidan av Bohusbanan. Hur påverkan blir på 
kulturmiljön kommer då att behöva utredas. 
 
Texten avseende Smällens historiska betydelse under kapitel Kulturmiljö revideras.  
 
Att utnyttja pendelparkering även som en besöksparkering till Smällen är en god idé där skyltning kan 
ske. Hur denna parkering utformas får studeras men inriktningen från FÖPen är att inte använda 
markparkering. 
 
Åkerhörnet 
I Ytterby så kommer flertalet av exploateringsytorna att föregås av arkeologiska utredningar då antalet 
okända fornlämningar kan vara stort.  
 
Kastellegården 
FÖPens prioriteringsordning för kommunens markinnehav eller tänkta, utgår från de centrala delarna 
och där Norra Storängen och åkerhörnet kommer sist. Efter beslut i Kommunstyrelsen har de aktuella 
området utgått ur FÖPen som område som föreslås för exploatering och anges istället som 
jordbruksmark. 
 
 
Med detta föreslås att Kommunstyrelsen godkänner planförslaget för granskning enl PBL 3 kap 24 §. 
 
   
   
 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING  2020-04-06 
 
 
 
Fredric Norrå    Linda Andreasson 
T.f. Enhetschef Plan/Verksamhetschef   Översiktsplanerare 
Planering och myndighet     
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Sammanfattning 

Norconsult har på uppdrag av Kungälvs kommun tagit fram en dagvattenutredning som en del av en 
Grönstrukturplan för FÖP (fördjupad översiktsplan) Ytterby. Syftet är att belysa befintlig såväl som 
framtida dagvattenhantering och uppdraget innefattar; beskrivning av markavvattningsföretag, 
översvämningsscenarier och skyfallens påföljder, framtagande av avrinningsområden samt förslag på 
skyfallshantering med kommentarer kring dagvattenrening.  

Inom FÖP-området planeras bl.a. en fördubbling av befintligt bostadsbestånd och utveckling av park- 
och grönområden. Området har generellt dåliga infiltrationsmöjligheter och innefattar flera 
avvattningsföretag. Rådande miljökvalitetsnormer (MKN) ställer dessutom krav på rening före 
avledning till recipienten Nordre älv. Vidare förväntas ökad nederbörd till följd av klimatförändringar vid 
framtida skyfall. Sammantaget leder ovanstående omständigheter till höga krav på den fysiska 
planeringen i Ytterby. Höjdsättning inom områden med planerad bebyggelse, dagvattendammar och 
översvämningsytor vid skyfall är viktiga åtgärder för att minimera risken för skador på byggnader och 
för att uppnå reningskrav enligt MKN. För att förhindra påverkan på recipienten bör det dessutom 
planeras för släckvattenhantering, speciellt från särskilt förorenande markanvändning såsom 
industriområden. 

Förslag ges på åtgärder inom FÖP Ytterby som anses viktiga för en robust dagvattenhantering 
baserat på rådande krav och planerad exploatering. Om höjdsättning planeras med hänsyn till 
översvämningsrisker och föreslagna ytor avsätts i ett tidigt skede bedöms förutsättningarna vara goda 
för den framtida dagvattensituationen i Ytterby. 
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Begreppsförklaringar  
Avrinningsområde: område från vilket vatten kan avledas genom självfall eller pumpning till en och 
samma punkt. 

Bräddning: alternativ avledning av vatten när ordinarie systems kapacitet överskrids. Kan även ses 
som ”kontrollerad översvämning”. 

Dagvatten: ytligt avrinnande regn- och smältvatten 

Dikningsföretag: en samfällighet som bildats för att förbättra markavvattning och vattenavledning, ofta 
för att skapa ny jordbruksmark. 

Hårdgörningsgrad: hur stor andel av en yta som består av vägar, tak, plattor mm. 

Infiltration: Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vatten som tränger in i 
jord eller berg. 

Instängt område: Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med självfall. 

LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). En förkortning, som historiskt använts som ett 
samlingsnamn för olika typer av lokal hantering av dagvatten. 

Markavvattningsföretag: Se dikningsföretag  

Spillvatten: förorenat vatten från hushåll och industrier. 

Weserdomen: En dom i EU-domstolen angående muddring i floden Weser har påverkat tolkningen av 
EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormer. Den nya tolkningen innebär att krav ställs på att inte sänka 
den ekologiska eller kemiska statusen hos en verksamhets recipient.  

Ytvattendelare: Topografiskt betingad gräns mellan två avrinningsområden. 

Återkomsttid: tidsintervall mellan regn- och avrinningstillfällen för viss given intensitet och varaktighet. 
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 Inledning 
Norconsult har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att ta fram en översiktlig dagvattenutredning som 
en del i arbetet med en Grönstrukturplan till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Ytterby i 
Kungälvs kommun. Ytterby är beläget sydväst om Kungälv, se Figur 1. Utredningsområdet omfattar ca 
1 170 ha och utgörs av blandad bebyggelse, skogsområden och åkermark. Området angränsar till 
Nordre älv och innefattar två bäckar med utlopp i älven. Inom området för FÖP Ytterby planeras ett 
bostadsbestånd för en fördubbling av boende till 2050, dvs. från 6 000 till ca 12 000 boende.  

 

 

Figur 1. Karta över delar av Kungälvs kommun (Hitta.se, 2018). Röd ring markerar ungefärligt utredningsområde 
av FÖP Ytterby. 

 

 Omfattning 
Uppdraget omfattar: 

 Övergripande beskrivning av översvämningsområden och instängda områden utifrån 
tillgängligt underlag 

 Framtagande av övergripande avrinningsområden och rinnvägar tas. Befintlig avledning av 
dagvatten (endast huvudstråk) inom planområdet och i dess närhet beskrivs kortfattat samt 
illustreras på karta. Bedömning av kapacitet i befintligt dagvattensystem och förslag avseende 
anslutningspunkter för ny bebyggelse ingår ej 

 Lågpartier där dagvatten kan tas om hand tas fram i samarbete med uppdraget för 
Grönstrukturplanen för samnyttjande av ytor på bästa sätt 

 Följderna av extrem nederbörd, med återkomsttid på 100 år, beaktas utifrån kommunens 
skyfallskartering för området.  

 Föroreningar och rening av dagvatten beaktas översiktligt. 
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 Utredning av konsekvenser för bebyggelse som bedöms vara samhällsviktig verksamhet med 
avseende på dagvattenhantering. Detta görs i samråd med Norconsults handläggare för 
uppdraget med framtagande av grönstrukturplan samt representanter för övriga 
teknikområden 

 Släckvatten för verksamheter som bedöms som särskilt förorenande beaktas. Förslag ges på 
åtgärd för att säkerställa att släckvattnet kan hanteras innan det når recipient 

 Markavvattningsföretag presenteras och analyseras med hänsyn till dimensionerande flöden 
och planerad bebyggelse 

 

 Syfte 
En övergripande dagvattenutredning görs när en FÖP tas fram för att säkerställa att de ytor som 
föreslås för exploatering är lämpliga ur dagvattensynpunkt. Utredningen ska kunna ligga till grund för 
det fortsatta detaljplanearbetet för respektive delområde. 

 

 Planerad exploatering/planförslag 
Figur 2 visar planeringsinriktning för FÖP Ytterby enligt arbetsmaterial daterat 2018-09-11 med 
planerade park- och bebyggelseområden samt närströvområden. Fokus ligger på förtätning av 
centrumområdet omkring centralstationen och exploatering av områden västerut vid Nordtag och 
befintligt ridhus.  
 

 

Figur 2. Avgränsning av FÖP Ytterby med planerad exploatering och öppna vattenvägar 
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 Underlag 
Följande underlag har erhållits: 

 Dagvattenpolicy, Kungälvs kommun, 2017-05-18 
 Dagvattenhandbok, Kungälvs kommun, 2017-04-26 
 Åtgärdsförslag, Kungälvs kommun, 2017-04-26 
 Kommentarer dagvattensystem, Kungälvs kommun, 2018-06-18 
 Utredning Guddehjälms dikningsföretag, DHI, 2011-01-13 
 Dagvattenutredning Kastellegården 1:380, Tyréns, 2017-10-17 
 VSD-utredning Kastellegården 1:22 m.fl, Norconsult, 2017-05-22 
 VA- och dagvattenutredning Nordtag, Sweco, 2017-06-27 
 Kartbilaga VA, Kungälvs kommun, 2017-10-23 
 Detaljplan Kastellegården 1:380, Kungälvs kommun, 2017-12-15 
 Detaljplan Nordtag, Kungälvs kommun, 2017-09-29 
 Detaljplan Tega 2:5, Kungälvs kommun, 2016-02-25 
 Detaljplan Vena 1:3, Kungälvs kommun, 2016-01-28 
 GIS Vatten, Kungälvs kommun, 2018-03-26 
 Planerad exploatering ifrån uppdraget Grönstrukturplan, Norconsult 2018-05-07 
 Ortofoto, Kungälvs kommun, 2018-01-31 
 GIS Kultur och fritid, Kungälvs kommun, 2018-01-17 
 GIS Närströvsområden, Kungälvs kommun, 2018-01-17 
 CAD Ledningsnät, Kungälvs kommun, 2018-03-01 
 GIS Höjdmodell, Kungälvs kommun, 2018-02-21  
 GIS Fastighetskarta – vektor, Lantmäteriet, 2018-01-29 

 

 Förutsättningar 
Dagvattenutredning samordnas med Norconsults handläggare för uppdraget med framtagande av 
grönstrukturplanen samt representanter för övriga teknikområden. Vidare följs Kungälvs kommuns 
dagvattenplan. 

 

 Dagvattenstrategi 
Kungälvs dagvattenstrategi redovisas i kommunens dagvattenplan. Den består av tre delar där den 
första utgörs av dagvattenpolicyn med ställningstaganden som anger riktning för hur kommunen 
förhåller sig till olika frågor beträffande dagvatten (Kungälvs kommun, 2017a). Den andra delen utgörs 
av dagvattenhandboken som har till syfte att konkretisera hur kommunen behöver arbeta för att 
möjliggöra ett effektivt dagvattenarbete som ligger i linje med dagvattenpolicyn (Kungälvs kommun, 
2017b). Den tredje delen utgörs av åtgärdsförslag som syftar till att utveckla kommunens hantering 
av olika dagvattenfrågor (Kungälvs kommun, 2017c). 

Kungälvs kommuns dagvattenpolicy 

Kungälvs kommuns dagvattenpolicy är uppdelad i följande sju strategier: 

- Strategi 1: Flöden  
- Strategi 2: Översvämningar  
- Strategi 3: Vattenkvalitet  
- Strategi 4: Gestaltning och utformning  
- Strategi 5: Trygghet, säkerhet och tillgänglighet  
- Strategi 6: Ansvar  
- Strategi 7: Kommunikation 
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Strategin för flöden inkluderar bland annat begränsning av hårdgjorda ytor och aktivt främjande av 
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Fördröjning av dagvatten ska i första hand ske inom 
fastighets- eller kvartersmark och möjligheter till fördröjning och avledning av dagvatten ska utredas i 
samtliga samhällsbyggnadsprocesser. Kommunen ska aktivt arbeta för att separera dagvattnet från 
spillvattensystemet. 
 
Strategin för översvämningar inkluderar bland annat anpassning av marknivå och byggnader för att 
hantera extrem nederbörd och att flöden ska styras ytligt till områden där de gör mindre skada. 
Låglänta stråk och grönområden såsom våtmarker ska användas. Översvämningsrisk ska utredas i 
alla steg från översiktsplanering till exploatering. 
 
Strategin för vattenkvalitet inkluderar bland annat att göra medvetna materialval samt att föroreningar i 
dagvatten ska begränsas nära källan. Erforderliga reningsåtgärder ska i första hand utföras av 
verksamhetsutövaren. Under alla skeden av fysisk planering ska föroreningsbelastning utredas och 
reningsbehovet ska beredas plats för.  
 
Strategin för gestaltning och utformning inkluderar bland annat att avsätta plats för och förorda 
dagvattenlösningar med växtlighet som bidrar till positiv gestaltning. Dagvattenlösningar ska främja lek 
och rekreation, ge positiva effekter på ekosystemet och bidra till biologisk mångfald. Strategin för 
säkerhet och tillgänglighet inkluderar bland annat att dagvattenlösningar ska utformas med erforderlig 
säkerhet och tillgänglighet för lek och rekreation. Dagvattenlösningar ska därmed endast omgärdas 
med staket i de fall då säkerheten inte kan säkerställas genom annan utformning. 
 

Dagvattenhandboken 

Dagvattenhandboken innehåller checklistor vid olika moment i samhällsplanering och exploatering. 
Den anger dessutom specifika regler för dimensionering av dagvattensystem, krav på fördröjning och 
riktvärden för rening. 

Handboken anger att bebyggelse ska undvikas inom låglänta områden och i områden där dagvatten 
riskerar att stängas in. 
 
Fördröjning av dagvatten ska, i de fall det inte finns möjlighet att undersöka platsspecifika egenskaper 
i detalj, ske enligt två alternativ. Det första alternativet är att konstruera 3 m3 fördröjningsvolym per 100 
m2 hårdgjord yta. Det andra alternativet är att dimensionera anläggningen för ett regn med 10 års 
återkomsttid, 1,25 i klimatfaktor och ett utflöde på 15 l/s. Vidare markeras att korrekt utformning är 
viktigt för tillräcklig effekt. 
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 Orientering 
I följande avsnitt ges en beskrivning av aktuella recipienter, markförhållanden och natur- och 
kulturmiljövärden inom FÖP-området. 

 

 Recipient 
Recipient för hela FÖP-området är Nordre älv söder om Ytterby, se läge i Figur 2.

. 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet. 
Målsättningen var att uppnå vattenkvalitet av god ekologisk och god kemisk status inom hela EU. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) anger bestämmelser om kraven på kvaliteten i svenska vattenförekomster 
och är styrande för kommuner och myndigheter när de tillämpar lagar.  

Nordre älv omfattas av MKN enligt vattendirektivet. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är 
Nordre älvs kemiska status klassad som uppnår ej god. Detta beror främst på för höga halter av 
kvicksilver samt polybromerade difenyletrar (PBDE). PBDE är en industrikemikalie som främst 
används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och 
byggnadsmaterial. Den sprids till miljön via läckage från varor och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt 
nedfall från långväga lufttransporter.  

Dess ekologiska status är klassad som måttlig. Detta beror på att älvens vattennivåer regleras på ett 
sätt som påverkar den ekologiska statusen negativt. Vattenkvaliteten visar på god status.  
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Huvudsakliga påverkanskällor relaterat till MKN för att god ekologisk status ska uppnås till 2021 är 
enligt VISS jordbruk, atmosfärisk deposition, reglerat vattenflöde i älven som påverkar växter och djur 
och introducerade sjukdomar (vattenpest). 

 

 Natur- och kulturmiljövärden 
Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns ett antal natur- och kulturmiljövärden. Dessa 
nämns översiktligt nedan och presenteras geografiskt i Figur 3.  

Göta älv – Nordre älvs dalgång natura 2000 mm  
Området kring Nordre älv utgör Natura 2000-område, naturreservat, riksintresse för naturvård samt för 
friluftsliv. Natura 2000-området omfattas av två olika regleringar där den ena tillhör fågeldirektivet på 
grund av viktiga flytt-, övervintrings- och häckningslokaler och den andra tillhör habitatdirektivet på 
grund av förekomst av viktiga naturtyper.  

Guddehjälm Natura 2000  
Några kilometer nordväst om Ytterby finns området Guddehjälm som utgör Natura 2000-område och 
naturreservat. Området hyser ek- och bokskog samt rödlistade mossor och lavar.  

Kulturmiljövård 
Ytterby är rikt på fornlämningar och det finns flera gravfält och tidigare boplatser. Två områden är 
klassade som riksintresse för kulturmiljövård vilkas utsträckning visas i Figur 3 samt beskrivs nedan. 

Kastellegården – Ragnhildsholmen längs Nordre älv. Platsen utgör en f.d. stadsmiljö med lämningar 
från staden Kungahälla som var av stor administrativ och politisk betydelse under medeltiden. I 
planområdet ligger Ytterby gamla kyrkoruin som tillsammans med borgruinen Ragnhildsholmen visar 
Nordre älvs strategiska betydelse.   

Västra porten – Stora smällen strax söder om centrala Ytterby. Där finns ett av Bohusläns allra största 
gravfält med ett stort antal gravar från järnåldern.  
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Figur 3. Skyddsvärda intressen omkring FÖP Ytterby. 

 

Ekologi och naturvärden 

Vidare har Norconsult utrett de ekologiska förutsättningarna för området. Enligt utredningen utgör 
Nordre älv, Ormobäcken och Kyrkebäcken spridningsstråk för arter knutna till vattendrag samt 
anslutande strandzoner och våtmarker. Det vattendragsstråk där behovet eller potentialen att förstärka 
naturvärdena bedöms vara störst är längs Kyrkebäcken. En förstärkning av de vattendragsanknutna 
naturvärdena längs Kyrkebäcken kan med fördel kombineras med funktioner så som 
omhändertagande av dagvatten. Förslag på hur detta kan genomföras är: 

 Omgrävning av delar av bäcken till ett mer slingrande lopp. En omgrävning av delar av bäcken 
till ett slingrande lopp skulle öka naturvärdena genom att naturmiljön blir mer variationsrik och 
genom att bäckfåran förlängs. Detta bidrar även till förbättrad dagvattenrening då flödet 
bromsas upp och föroreningar sedimenterar i större utsträckning. Hänsyn behöver tas till 
havsöring så att dess vandring och lek inte försämras, vilket beskrivs mer i avsnitt 3.6.  
 

 Dammar/våtmarker i anslutning till Kyrkebäcken. För att utveckla Kyrkebäcken som ett 
våtmarksstråk skulle dammar eller våtmarker kunna anläggas i anslutning till vattendraget. 
Dessa kan bli värdefulla inslag för t ex groddjur och annat djurliv. Detta samverkar även med 
ökad fördröjning och rening av dagvatten. 
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 Geoteknik 
Geologin i Ytterby domineras av berg och glacial finlera vilket kan ses i Figur 4, utdrag ur SGU:s 
jordartskarta. Marken kan generellt förväntas ha låg infiltrationskapacitet bortsett från framförallt 
Enekullen i östra Ytterby där morän och sand dominerar. Utöver låg infiltrationskapacitet kan det 
dessutom förväntas mycket små grundvattenflöden in till utredningsområdet från angränsande 
områden. In- och utflöden domineras istället av ytavrinning. 

 

 

Figur 4. Jordarter 1:25 000 – 1:100 000 

 

 Grundvatten 
Figur 5 och Figur 6 visar utdrag ur SGU:s grundvattenkartor. Kartorna anger låga uttagsmöjligheter 
och att endast ett grundvattenmagasin med låg kapacitet återfinns i Ytterby.  

 

 

Figur 5. Grundvatten 1:1 miljon  
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Figur 6. Grundvattenmagasin 

 

Figur 7 visar hur lågområden i området generellt har låg genomsläpplighet medan viss infiltration kan 
ske i höjdpunkter. Speciellt Enekullen har hög genomsläpplighet i flera av dess slänter. 

 

 

Figur 7. Genomsläpplighet  
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 Markavvattningsföretag 
Ett antal markavvattningsföretag i form av dikningsföretag (DF) och torrläggningsföretag (TF) finns 
inom FÖP-området. Vid exploatering med hårdgörning av mark så ändras flödesbilden. Om 
recipienten är ett vattendrag så kan det ha negativ påverkan i form av dikeserosion, förorening, 
grumling och hydraulisk överbelastning. Dylik påverkan på vattendrag som omfattas av ett 
markavvattningsföretag kan påverka företagets status och drift negativt. Hårdgörning av mark medför 
generellt ökad avrinning till recipient. Genom olika åtgärder såsom infiltrations- och 
flödesutjämningsanläggningar kan påverkan på flödesbilden minimeras. Generellt gäller dock att även 
vid flödesutjämning så leder hårdgörningen till att flödesbilden rör sig mot maxflöden som uppstår vid 
större sommarregn, vilket skiljer sig från jordbruk och naturmark som generellt har störst avrinning 
under vår och höst (Jordbruksverket, 2018). 

Vid omfattande exploatering med påverkan på tillrinningen till ett markavvattningsföretag så krävs att 
mark- och miljödomstolen gör en omprövning av företaget (Jordbruksverket, 2018). Deltagarna i 
företaget kan med fördel träffa överenskommelse om önskade ändringar innan ansökan om 
omprövning görs. Omprövningen möjliggör att nya villkor fastställs med exempelvis ändrad omfattning, 
kostnadsfördelning och tillåtet utsläpp av dagvatten till företaget. Det kan även komma att delas upp i 
sin längd så att gemensamt ansvar för företaget slutar gälla. Ytterligare så kan företaget avvecklas när 
anläggningen behövs för avvattning av planområde i samband med kommunal planering. Det ansöks 
då om att övergå i kommunalt VA-område där kommunen övertar fullt ansvar för underhåll av 
anläggningen (Länsstyrelserna, 2015).  

Markavvattningsföretag inom FÖP-Ytterby med avrinningsområde och dimensionerande flöde 
redovisas i Tabell 1. Vidare visas markavvattningsföretagen i Figur 8 samt bilaga 1. Mer utförlig 
beskrivning av företagen ges i kapitel 2.5.1–2.5.5 med illustrationer i Figur 9 - Figur 13.   

 

Tabell 1. Markavvattningsföretag inom FÖP-Ytterby  

Markavvattningsföretag Avrinningsområde 
(ha) 

Dimensionerande flöde 
(l/s/ha) 

Synneröds DF 1948 630 1,5/3 (natur/åker) 
Rollsbo mfl. TF 1930 225 3 
Kastellegården, Tega Östergård 
mfl. TF 1939 0,8 3,1 

Kastellegården 1:52 och 1:56 TF 
1938 - - 

Guddehjälm mfl. DF 1922 740 1,5 
Castellegården mfl. TF 1928 - - 
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Figur 8. Karta över de markavvattningsföretag som påverkar utredningsområdet FÖP Ytterby.  
De illustrerade ytorna för företagen är båtnadsområden. 

 Guddehjälm mfl. DF 1922 

Guddehjälm mfl. DF 1922 anges ha ett dimensionerande flöde i diket på 1,11 m3/s 
(Lantbruksstyrelsen, 1925) och ett avrinningsområde på 740 ha, se Figur 9. Flödet från 
dikningsföretaget var vid upprättandet därmed ca 1,5 l/s ha. Den östra delen av företaget som befinner 
sig inom utredningsområdet avvattnar inte längre jordbruksmark. Som figuren visar så är sträckan 
längst nedströms redan bebyggd. Ytterligare bebyggelse, markerat med brun färg, är planerad väster 
om järnvägen. En alternativ lösning kan vara att dela upp företaget på längden i framtiden, om inte 
andra motsättningar finns. Avrinningsområden som bilden visar gäller för nuvarande situation. 

En tidigare utredning utförd av DHI (2010) anger befintligt avrinningsområde till 640 ha och 1,54 m3/s 
medelhögvattenföring (MHQ) vilket motsvarar ett regn med ett års återkomsttid och enligt ovan 
överstiger det dimensionerande flödet trots ett mindre avrinningsområde.  
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Vidare ger rapporten att dikningsföretaget är igenvuxet jämfört med vid upprättandet 1925. 
Återställning av diket beräknas dock ha liten inverkan på slutet av diket, där exploatering planeras, på 
grund av lång koncentrationstid. Beräkningsmodell ger dessutom att risk föreligger att vattennivån 
stiger över markytan vid inlopp Sparråsvägen och Tornhagavägen. 

 

  

Figur 9. Båtnadsområde för Guddehjälm mfl. DF 1922 och planerad exploatering. Nuvarande situation. 

 Rollsbo mfl. TF 1930 

Rollsbo mfl. TF 1930 sträcker sig västerut från Rollsbo och ligger utanför utredningsområdet. 
Torrläggningsföretagets avrinningsområde inkluderar i nuvarande planförslag endast del av planerat 
skogsområde inom utredningsområdet FÖP Ytterby enligt Figur 10. Företaget anges ha ett dimension-
erande flöde i diket på 0,7 m3/s (Lantbruksstyrelsen, 1931) och ett avrinningsområde på 225 ha. 
Avrinningen var därmed ca 3 l/s/ha. Det planerade skogsområdet förväntas inte nämnvärt påverka 
befintligt flöde till torrläggningsföretaget. 
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Figur 10. Båtnadsområde för Rollsbo m fl. TF 1930 och planerad exploatering. Avrinningsområden för befintliga 
förhållanden visas i figuren. 

 Castellegården mfl. TF 1928 

För Castellegården mfl. TF 1928 återfinns inget dimensionerande flöde (Lantbruksstyrelsen, 1927). 
Delar av Rollsbo industriområde och planerad bebyggelse återfinns inom avrinningsområde för 
torrläggningsföretaget, se Figur 11. Vidare bedöms företagets syfte att torrlägga för jordbruk vara 
utspelat om bebyggelse sker enligt planförslaget. En ansökan om nedläggning av företaget är, enligt 
Kungälvs kommun, aktuell i samband med detaljplanearbetet för Multiarena.  
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Figur 11. Båtnadsområde för Castellegården mfl. TF 1928 och planerad exploatering. Dokumentation tillhörande 
dikningsföretaget anger inget dimensionerande flöde. Avrinningsområden för befintliga förhållanden visas i 
figuren. 

 Kastellegården TF 1938 och 1939 

Båtnadsområde för torrläggningsföretag Kastellegården, Tega Östergård m fl. TF 1939 och 
Kastellegården 1:52 och 1:56 TF 1938 presenteras i Figur 12. Tillhörande dokumentation anger 
dimensionerande flöde för Kastellegården, Tega Östergård m fl. TF 1939 till 0,25 m3/s 
(Lantbruksstyrelsen, 1940a). Under de då rådande förhållandena så motsvarade det ca 3,1 l/s/ha, dvs. 
ca 0,8 ha avrinningsområde. Kastellegården 1:52 och 1:56 TF 1938 har inget angivet 
dimensionerande flöde (Lantbruksstyrelsen, 1940b). Företaget är dessutom helt beläget inom planerat 
bostadsområde. Det kan därmed eventuellt vara ett alternativ att ansöka om nedläggning av företaget 
och eventuellt inrätta ett kommunalt VA-område. 
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 Synneröds DF 1945 

Båtnadsområde för dikningsföretag Synneröds DF 1948 presenteras i Figur 13. Dokumentation 
tillhörande Synneröds DF 1948 anger dimensionerande flöde för dåvarande åkermark till 1,5 l/s/ha 
och 3 l/s/ha för övrig mark (Lantbruksstyrelsen, 1952). Dåvarande avrinningsområde anges till 630 ha 
vilket med uppskattningen 1/3 åker och 2/3 övrig mark ger ca 1,55 m3/s. 

Figur 12. Båtnadsområde för Kastellegården TF 1938 och 1939 i nordvästra Ytterby. 
Avrinningsområden för befintliga förhållanden visas i figuren.  
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Figur 13. Båtnadsområde för Synneröds DF 1948 och planerad exploatering. Avrinningsområden för befintliga 
förhållanden visas i figuren. 
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 Förutsättningar för dagvattenhantering 
Detta avsnitt redovisar befintlig dagvattenhantering samt några huvudsakliga förutsättningar för att ur 
en dagvattensynpunkt kunna planera hur mark- och vattenområden ska användas inom FÖP Ytterby. 
De förutsättningar som studeras är främst avrinningsområden och huvudsakliga rinnstråk, 
översvämningsrisker utifrån skyfalls- och lågpunktskarteringar, samhällsviktig verksamhet samt 
recipientpåverkan. Vidare berörs eventuell påverkan på det öringbestånd som noterats i Kyrkebäcken. 
En översiktlig inventering i fält har utförts under våren 2018. Några för utredningen relevanta områden 
redovisas.   

 Befintlig dagvattenhantering 

Topologin inom FÖP Ytterby kan generellt beskrivas som skogstäckta kullar med omkringliggande 
lågområden med lerig mark där dagvatten ansamlas med måttlig infiltration. Lågområdena består av 
en blandning av åkermark och bebyggelse, se exempel i Figur 14 och Figur 15. Området som utgörs 
av FÖP-Ytterby har i dagsläget hög hårdgörningsgrad i centrum och lägre hårdgörningsgrad i 
omkringliggande områden med stor andel villor. 

 

 

Figur 14. Område med åkermark och bebyggelse söder om befintligt ridhus (Foto: Norconsult). 
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Figur 15. Område öster om befintligt ridhus (Foto: Norconsult). 

 

Ytterby är beläget på den norra sidan av Nordre älv, nära dess mynning till havet. Allt dagvatten inom 
utredningsområdets ca 1200 ha har Nordre älv som recipient. Majoriteten av ytorna når älven via 
Ytterbybäcken till Kyrkebäcken och slutligen Nordre älv. Ett mindre område i söder når Nordre älv via 
Ormobäcken.  

Områden i nordväst avvattnas till största del via öppna diken som leder in till centrumområdet där det 
når Ytterbybäcken och sedan Kyrkebäcken medan de centrala delarna och ytor utmed bäcken 
avvattnas till bäcken via det kommunala ledningssystemet, vilket enligt kommunen är dimensionerat 
för ett 10-årsregn. Ett större ledningsstråk finns vid Tornhaga/Björkås med en dimension på 1200 mm, 
se bilaga 2. I övrigt finns inga större huvudledningsstråk för dagvatten inom området, utan avvattning 
sker ytledes via Ytterbybäcken, Kyrkebäcken och Ormobäcken.  

Utifrån underlag från kommunens VA-enhet finns även ett antal betydande befintliga 
dagvattenanläggningar att beakta inför framtida utbyggnad av dagvattenhanteringen. Kommentarer 
relaterat till befintlig dagvattenhantering redovisas tillsammans med förlag på framtida hantering i 
bilaga 4. 

 

Ytterbybäcken 

Ytterbybäcken är till stora delar kulverterad med befintliga översvämningsproblem som följd. En 
modellering för dikessträckan som utgör Guddehjälms dikningsföretag har genomförts (”PM utredning 
Guddehjälms Dikningsföretag, konsekvenser av dikningsföretag, 2011-01-03, DHI). Utredningen 
påvisar att Ytterbybäcken vid ett 10-årsregn dämmer över marknivån i höjd med Sparrås, uppströms 
Vena. Modellen påvisar även risk för översvämning i Ytterby tätort vid 10-årsregn. Översvämning som 
följd av dämning sker främst vid befintliga trummor. Figur 16 visar ett parkområde i centrala Ytterby. 
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Figur 16. Grönyta i centrala Ytterby (Foto: Norconsult). 

 

Kyrkebäcken 

Kyrkebäcken avvattnar majoriteten av Ytterby till Nordre älv. Dagvatten från Sparrås och Stället i väst 
avvattnas via ledningar och Ytterbybäcken utmed Marstrandsvägen och därefter via en kulvert under 
järnvägen. Inloppet till trumman under järnvägen är enligt kommunens VA-enhet känslig för 
igensättning, se bilaga 4. Efter kulverten ansluts dagvatten från Ytterby Centrum. Därefter leds 
dagvattnet via diken och kulvertar under Torsbyvägen för att ansluta till Kyrkebäcken. Här ansluter 
även dagvatten norrifrån, från södra Rollsbo, delar av Grinden och Ytterby-Tunge samt från 
Enekullen. Kyrkebäcken rinner sedan söderut genom Kastellgårdens jordbruksområde och under 
järnvägen. Därefter ansluts dagvatten från Tegaområdet i sydväst innan Kyrkebäcken mynnar i Nordre 
älv. Kyrkebäcken är alltså högt belastad i dagsläget och ett flertal översvämningar har förekommit 
enligt ”Översvämningsområden i Kungälvs kommun, 2007-01-03, Va-verket Kungälv kommun”.  Figur 
17 visar en del av Kyrkebäcken södra delen av Ytterby.  

 

 

Figur 17. Kyrkebäcken i södra delen av Ytterby (Foto: Norconsult). 
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Ormobäcken 

Ormobäcken avvattnar ett mindre område i södra delen av FÖP-området. Detaljplanen för Tega 2:5 
avvattnas till Ormobäcken via Synnerödsbäcken. Ormobäcken är ett skyddsvärt vattendrag då delar 
av bäcken och anslutande område utgörs av naturreservat.  

 

 Avrinningsområden och övergripande avrinningsstråk 
Figur 18 samt bilaga 2 visar avrinningsområden som är framtagna med hjälp av en ytmodell (DEM) i 
kombination med dagvattennät som har bränts in i ytmodellen. Avrinningsområdena ligger inom eller 
angränsar till FÖP Ytterby. Indelning i olika färggrupper har gjorts för att indikera gemensamt 
huvudavledningsstråk samt ytvattendelare: 

Blå färg: Recipient Ytterbybäcken och Kyrkebäcken 
Gul färg: Recipient Ormobäcken 
Grön färg: Avrinner bort från utredningsområdet 
Röd/orange färg: Avrinner direkt till Nordre älv 

 

 

 
Som nämns i avsnitt 3.1 avrinner en majoritet av dagvattnet till recipienten Nordre älv via 
Kyrkebäcken. Endast en mindre del i söder avrinner via Ormobäcken och några delområdet direkt till 
Nordre älv.  

 

  

Figur 18. FÖP-avgränsning, öppna vattendrag och avrinningsområden för dagvatten för befintlig bebyggelse.  
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 Skyfallskartering 

Skyfallskartering utförd av WSP på uppdrag av Länsstyrelsen för ett 100-årsregn illustreras för 
området i Figur 19 - Figur 23 samt i bilaga 3. Blåmarkerade ytor kan ses som speciellt olämpliga 
områden för bebyggelse då risk för skador från marköversvämning föreligger vid skyfall. Eftersom 
skyfallskarteringen är gjort för befintliga förhållanden så kan flödesbilden ändras markant vid 
exploatering, då marken höjdsätts med nya höjd- och lågpunkter. De mest kritiska områdena föreslås 
dock om möjligt reserveras för dagvattenhantering enligt bilaga 4.  

Figur 19 visar området omkring Björkås i nordvästra delen av FÖP Ytterby.  

 

 

 

Inom området finns ett flertal områden med risk för stående vatten vid skyfall, mestadels i området 
kring Ytterbybäcken men även nordväst om Östra porten. I bilaga 4 föreslås några av dessa områden 
reserveras för dagvattenhantering i form av exempelvis översvämningsytor samt en våt damm. Detta 
kan även ha positiv effekt på områden nedströms. 

Figur 20 visar nordöstra delen av FÖP Ytterby mellan centrum och Rollbo. Inom ett område i centrum 
finns särskild risk för översvämning. Enligt bilaga 4 föreslås anslutande park fungera som en 
multifunktionell yta där dagvatten kan hanteras vid kraftiga regn. Öster om Rollsbo finns även ett 
område där dagvattensystemet föreslås öppnas upp enligt bilaga 4.  

Figur 19. Vattendjup vid skyfallskartering med 100-årsregn i området omkring Björkås i nordvästra delen av FÖP 
Ytterby. Visar även planerad exploatering och närströvområden. 
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Figur 21 visar området kring Gustavsbergsvägen i västra delen av FÖP Ytterby mellan Vena och 
Tornhaga.  

 

 
Figur 21. Vattendjup vid skyfallskartering med 100-årsregn omkring Gustavsbergsvägen i västra delen av 
FÖP Ytterby mellan Vena och Tornhaga. Visar även planerad exploatering och närströvområden. 

Figur 20. Vattendjup vid skyfallskartering med 100-årsregn i nordöstra delen av FÖP Ytterby mellan 
centrum och Rollsbo. Visar även planerad exploatering och närströvområden. 
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Figur 22. Vattendjup vid skyfallskartering med 100-årsregn i sydvästra delen av FÖP Ytterby mellan 
centrum och Ormo. Visar även planerad exploatering och närströvområden. 

Figur 23. Vattendjup vid skyfallskartering med 100-årsregn i sydöstra delen av FÖP Ytterby mellan 
centrum och Nordre älv inklusive Kyrkebäckens mynning. Visar även planerad exploatering och 
närströvområden. 
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 Samhällsviktig verksamhet 

Verksamhet som anges som speciellt skyddsvärd med hänsyn till översvämningar har angetts av 
Kungälvs kommun. De samhällsviktiga verksamheterna visas tillsammans med skyfallskartering i 
Figur 24 och Figur 25. Dessa verksamheter inkluderar barnomsorg, äldreboenden och grundskolor. 
Läge för utvägar vid evakuering har inte angetts, evakueringsmöjligheter har därför inte studerats i 
detalj. Det föreslås att de verksamheter som uppvisar risk för översvämning enligt tillgänglig 
skyfallskartering delvis bör skyddas mot skador som påverkar driften av verksamheterna. Vidare 
bedöms särskilt utsatta individer nyttja verksamheterna varför krisberedskap bör finnas i händelse av 
översvämning för att skydda dessa individer. Kungälvs kommun har upprättat en lednings- och 
kommunikationsplan vid kriser som bör vara styrande vid upprättande av krisberedskap (Kungälvs 
kommun, 2016).  

Samhällsviktig verksamhet, enligt erhållet GIS-underlag från Kungälv kommun inom de centrala 
delarna av Ytterby inkluderar flera skolor och två äldreboenden. Skyfallskarteringen visar på viss 
vattenansamling omkring alla dessa verksamheter men endast äldreboendet Attendo Stationsgatan 
och Ytterbyskolan uppvisar risk för större översvämning där det bedöms vara markant risk för 
svårigheter vid eventuell evakuering och där skador kan uppkomma på byggnaden, se Figur 24. 
Bedömningen gäller för tillgänglig skyfallskartering vilken gäller för befintliga förhållanden. 
Översvämningsbilden kan komma att ändras vid exploatering inom verksamhetens avrinningsområde. 

 

 

Figur 24. Samhällsviktig verksamhet omkring centrala Ytterby. 

 

Inom västra Ytterby bedöms risken för allvarliga påföljder vid skyfall som liten för samhällsviktiga 
verksamheter, se Figur 25.  

Bedömningen gäller dock för tillgänglig skyfallskartering vilken gäller för befintliga förhållanden, 
översvämningsbilden kan komma att ändras vid exploatering inom verksamhetens avrinningsområde. 
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Figur 25. Samhällsviktig verksamhet i västra Ytterby. För befintliga förhållanden bedöms risken för allvarliga 
påföljder vid skyfall som liten för samhällsviktiga verksamheter. 

 

 Rening av dagvatten 
Som nämns i avsnitt 2.1 är recipienten Nordre älvs kemiska status klassad som uppnår ej god på 
grund av kvicksilver samt PBDE och dess ekologiska status klassad som måttlig på grund av reglering 
av flöden i älven som påverkar växt- och djurliv.  

Enligt vattendirektivet gäller att en plan inte får medföra att en recipients status försämras eller att den 
försvårar att MKN uppnås, det så kallade icke-försämringskravet (Vattenmyndigheterna, 2018). Detta 
kan exempelvis avgöras utifrån ökade föroreningshalter i dagvattnet på grund av en exploatering, 
försvårande av framkomlighet i vattendrag eller ökade flöden till vattendrag med negativ påverkan på 
dess status.  

För förtätning av redan exploaterade områden (med få eller inga reningsåtgärder) kan relativt enkla 
medel innebära en förbättring av vattenkvaliteten. Detta kan exempelvis vara att anlägga skelettjordar, 
trädplanteringar eller andra grönytor dit dagvatten kan avledas för rening innan avledning till befintligt 
ledningsnät.  

För tidigare oexploaterade områden med naturmark, främst skogsmark, kan det innebära att större 
reningsåtgärder krävs efter exploatering, för att inte bidra till en försämring jämfört med befintlig 
situation. Några sådana områden har identifierats inom FÖP-området. Dessa redovisas med gul 
markering i Figur 26. 
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Figur 26. Identifierade exploateringsområden med befintlig skogsmark (inringade i gult) 

 

Uppmätta föroreningshalter i dagvatten från olika markanvändning visar att högexploaterade områden, 
så som centrumområden och industriområden, med mycket aktivitet generellt sett bidrar med högre 
föroreningshalter. Detta beror bland annat på en hög trafikintensitet, avrinning från olika byggmaterial 
samt hög hårdgörningsgrad. Markanvändning med lägre uppmätt föroreningsinnehåll i dagvatten är 
bland annat bostadsområden och villaområden.  

Reningsåtgärder bör stå i proportion till exploateringsgrad och för exploatering av jungfrulig mark blir 
därför reningsbehovet större och därmed mer kostsamt. För att enklare undvika negativ påverkan på 
recipientens status och Kyrkebäcken rekommenderas därför att de markerade områdena i Figur 26 
planeras för mindre förorenande markanvändning. Väl tilltagna ytor till reningsanläggningar behöver 
dessutom reserveras inom respektive delområde.  

Vidare, enligt avsnitt 2.2, kan åtgärder för rening av dagvatten med fördel kombineras med bevarande 
av naturvärden och djurarter. Exempel på sådana åtgärder är meandring av Kyrkebäcken samt 
anläggande av våtmarker längs Kyrkebäcken. Sådana åtgärder kan då utgöra så kallade end of pipe 
lösningar, det vill säga gemensamma anläggningar för rening av dagvatten från ett större område.  
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Detta kan vara ett komplement till att rena dagvatten från områden med diffusa föroreningskällor innan 
dagvattnet leds till recipienten. För att kvantifiera nyttan av end of pipe lösningar med avseende på 
MKN krävs dock fler utredningar.  

 Förutsättningar för öring inom FÖP Ytterby 

Öring har noterats i Kyrkebäcken där två områden har klassats som reproduktionsområde, se Figur 
27. Vidare har området vid befintligt galler till kulvertering under järnvägen vid Tungevägen klassats 
som vandringshinder vid tidigare utredning, gallret bedöms vara orsak till att vandring förhindras, se 
Figur 28. För att bibehålla och förbättra vandrings- och lekmöjligheter för öring är det viktigt att galler 
utformas på ett fördelaktigt sätt med öppningar som släpper igenom öringen. Sten bör dessutom 
placeras i områden där vattendrag har låg hastighet, stenarna skapar lekområden för öringen. 

Den föreslagna meandringen av Kyrkebäcken bedöms dessutom vara fördelaktig för fiskar då 
vattenkvaliteten förbättras samtidigt som lekmöjligheter kan ges i bäckfårans ytterkant ifall sten 
placeras ut och erosionsskyddande åtgärder utförs. Föreslagen meandring motsvarar åtgärd 16 i 
bilaga 4. Vidare kan lövträd planteras utmed bäcken för att ytterligare förbättra öringens lekområden. 
Om galler och kulvertar utformas med hänsyn till fiskvandring bedöms dessutom möjligheter finnas för 
ytterligare vandring norrut vid öppnande av dagvattensystemet utmed Marstrandsvägen, se Figur 27. 

 

 

Figur 27. Befintliga och framtida lek- och vandringsmöjligheter för öring inom FÖP Ytterby. 
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Figur 28. Galler vid kulvert under järnvägen vid Tungevägen (Foto: Norconsult). 

 Sammanfattande förutsättningar för framtida dagvattenhantering  

I avsnitt 4 samt bilaga 4 redovisas översiktligt de ytor som föreslås användas för hantering av 
dagvatten. Figur 14-Figur 17 visar några områden där dagvattenhantering föreslås, se även bilaga 4. 
Att i ett tidigt stadie ta fram dessa ytor kan leda till en både ekologiskt och ekonomisk hållbar hantering 
samt minska risken att framtida bebyggelse skadas vid kraftiga regn. Tidigare i rapporten berörda 
parametrar har därför sammanvägts för att ta fram dessa ytor. Dessa är: 

 Recipientens status får inte försämras efter framtida exploatering, se kapitel 2.1. Rening ska 
stå i proportion till exploateringsgrad och att exploatera jungfrulig mark kan ställa stora krav på 
rening och därför bli kostsamt. Natur/skogsområden rekommenderas därför exploateras för 
mindre förorenande markanvändning.   

 De skyddsvärda intressen som finns inom FÖP-området omfattar Natura 2000-område för 
både fågel- och habitatdirektivet, kulturmiljövård samt strandskydd, se kapitel 2.2. 
Exploatering inom Natura 2000 och fågel- och habitatdirektivet kan störa djur- och växtliv och 
bör därmed i största möjliga mån bevaras i befintligt skick. Endast naturområden är planerade 
inom Natura 2000-områden och strandskydd varför inga åtgärder krävs för dagvatten. 
Befintliga områden klassade som kulturmiljövård får inte ta skada av framtida bebyggelse 
enligt Kulturmiljölag (1988:950). Relaterat till dagvatten bör lagen tas i beaktande med hänsyn 
till exempelvis markerosion från ökade dagvattenflöden. Vidare ska hänsyn tas till ekologi och 
naturvärden, enligt avsnitt 2.2.  

 Underliggande mark inom området består till stor del av berg och lera, vilka har låg 
infiltrationskapacitet, se kapitel 2.3. Däremot kan bättre infiltration ske inom vissa höjdpunkter, 
dit dock inte dagvatten avrinner i större utsträckning. Områden för omhändertagande av stora 
mängder dagvatten för infiltration kan därför uteslutas inom FÖP-området. 

 Inom området finns låga uttagsmöjligheter för grundvatten och endast grundvattenmagasin 
med låg kapacitet, se kapitel 2.4. Det finns alltså inga grundvattentäkter att ta hänsyn till inom 
FÖP-området.  
 
 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Översiktlig dagvattenutredning 2018

 Uppdragsnr: 105 21 00   Version: 1.0 
 Översiktlig dagvattenutredning till Grönstrukturplan   |  FÖP Ytterby 

 

n:\105\21\1052100\6 leverans\04 färdig handling (inkl pm)\pm grönstrukturplan ytterby.docx 2018-10-24  |  35(55) 

 Dagvattenhantering föreslås med utgångspunkt i att avvattningsföretag inte omprövas. Om 
inte omprövning sker får framtida bebyggelse inte påverka flödet i markavvattningsföretagen 
vilket ställer krav på flödesutjämning, se kapitel 2.5. Vid eventuellt inaktivt 
markavvattningsföretag föreslås att detta avvecklas.  

 Områden med risk för översvämning vid skyfall, enligt bilaga 3, rekommenderas att nyttjas för 
att hantera och fördröja kraftiga regn och därmed undvika skador på byggnader nedströms. 
Endast fördröjning vid skyfall beaktas men enligt Kungälv dagvattenpolicy ska fördröjning 
även ske lokalt inom varje detaljplan. Några flöden och fördröjningsvolymer har därför inte 
beräknats på grund av stora osäkerheter i detta skede. Förslag lämnas därmed endast på ytor 
som bör undvikas vid exploatering samt hantering av skyfall. 

 Dagvattenåtgärder i Ytterbybäckens och Kyrkebäckens avrinningsområden (exempelvis 
meandring) ska utformas med hänsyn till öringbeståndet. 

 Föreslagna ytor för dagvattenhantering samt blåa stråk enligt bilaga 4 ska samordnas med 
planerade huvudstråk och pumpstationer för spill och vatten. Planerade pumpstationer är 
markerade i bilaga 4. 
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 Framtida dagvattenhantering 
Föreliggande exploateringsförslag leder till ökad andel hårdgjorda ytor, vilket får till följd att 
ytavrinningen ökar pga. minskade infiltrationsmöjligheter samt ett förändrat föroreningsinnehåll i 
dagvattnet.  

I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade dagvattenflöden, varför det också bör 
beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. För att tillse att flödet från planområdet inte 
ökar i framtiden, samt minimera risken för översvämningar, föreslås utjämning av dagvattenflöden. Då 
markförhållandena i området begränsar möjligheterna till infiltration bör utjämning ske ytligt.  

Principen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom området bör följas. I det här fallet 
innebär det att recipienten, Nordre Älv, samt Ytterbybäcken, Kyrkebäcken och Ormobäcken inte skall 
belastas med större mängder dagvatten eller föroreningar från det aktuella området än idag. Längs 
Kyrkebäcken finns dessutom enligt avsnitt 2.2 stor potential och behov att förstärka naturvärdena. En 
blå-grön utformning av området bidrar även till att uppfylla miljökvalitetsnormerna, ”Levande sjöar och 
vattendrag”, ” God bebyggd miljö”, ”Hav i balans” samt ”Giftfri miljö”. 

Genom att aktivt arbeta med att reducera andelen hårdgjorda ytor, d.v.s. anlägga så lite asfalt och 
stensättning som möjligt, reduceras mängden dagvatten som bör omhändertas. Som en del i 
områdets blå-gröna utveckling föreslås dagvattnet i så stor utsträckning som möjligt avledas i öppna 
diken, dammar eller våtmarker. 

Utredningen har även samordnats med Norconsults uppdrag med framtagande av grönstrukturplanen. 
Detta gällande föreslagna grönstråk, grönområden, blå stråk, park och framtida bebyggelse.  

I bilaga 4 samt Figur 29-Figur 41 visas exempel på föreslagna åtgärder med exempelvis meandring 
för bromsande dikesutformning av befintlig bäck, dammar och multifunktionella ytor. 

 Diken 

Diken kan utformas som antingen svackdiken eller öppna diken och kan ses som ett alternativ eller en 
komplettering av traditionella avloppsystem och används främst vid vägar, gator, gång och cykelbanor 
där man önskar ett öppet dagvattensystem. Meningen är att de skall fungera som transportsystem och 
för magasinering av dagvattnet. Dikena kan förses med strypt utlopp för att vidaregående flöde skall 
begränsas. 

 Svackdiken 

Med svackdike avses här ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning. Dikena är beklädda 
med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag 
längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel 
samt lekande barn. Diket bör också ha en liten nedsänkning längs vägkanten för att förhindra 
uppdämningar vid stora vattenmängder. Se Figur 29 för exempel på svackdike. 

 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Översiktlig dagvattenutredning 2018

 Uppdragsnr: 105 21 00   Version: 1.0 
 Översiktlig dagvattenutredning till Grönstrukturplan   |  FÖP Ytterby 

 

n:\105\21\1052100\6 leverans\04 färdig handling (inkl pm)\pm grönstrukturplan ytterby.docx 2018-10-24  |  37(55) 

 

Figur 29. Exempel på svackdike (Foto: Norconsult). 

 

Flödena från svackdiken kan ledas vidare till avloppsrör och därför behöver man använda sig av 
kupolbrunnar som även kan höjas för att på så sätt magasinera vattnet något. Denna metod kan 
användas om man vill kunna förbehandla vattnet inför rening då en mindre form av sedimentation 
utförs. Det man behöver beakta då är att undersöka så att jordarten lämpar sig.  

Svackdiken är effektiva för rening av kväve och även metaller med upp till 20 %. För så god 
reningseffekt som möjligt krävs underhåll i form av kontinuerlig gräsklippning.  

Svackdiken kan även, under vintermånaderna, nyttjas för snölagring och omhändertagande av 
smältvatten. 

 Öppna diken 

Med öppna diken avses i detta fall diken med brantare släntlutning än svackdikena beskriva ovan. Inte 
heller behöver den längsgående lutningen vara lika flack. En betydande fördel med dessa diken 
jämfört med svackdikena är att de inte kräver lika stor yta och därmed är fördelaktiga att använda 
utmed lokalgator m.m. där utrymmet är begränsat. Nackdelen med öppna diken jämfört med 
svackdiken är att reningseffekten inte är lika god. Rätt utförda och utnyttjade kan dock öppna diken 
fungera som goda reningsanläggningar för förorenat dagvatten. Se exempel på öppet dike i Figur 30. 
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Figur 30. Exempel på öppet dike i Lomma (Foto: Norconsult). 

 

I Figur 31 och Figur 32 redovisas även exempel på utformning av öppna diken med översvämningsyta 
för hantering av högvatten. De angivna måtten är exempel på hur breda och djupa de kan vara men 
får anpassa i ett senare skede tillsammans med utformning av respektive detaljplan. 

 

 

Figur 31. Sektion litet dike 

 

 

Figur 32. Sektion stort dike  

Översvämningsyta maximal bredd ca 8-16 m 

Översvämningsyta maximal bredd ca 20-30 m 
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 Reglering och bromsande åtgärder 

Diken kan utformas med exempelvis uppdämmande vallar utmed sin sträckning eller meandring för att 
uppnå större fördröjning och magasinering, se Figur 33-Figur 35 för exempel. Den bromsande 
effekten tillåter dessutom en större grad av sedimentering vilket minskar föroreningshalterna i 
dagvattnet. 

 

 

Figur 33. Exempel på dagvattendike med fördröjning i Kronsberg, Tyskland (Foto: Norconsult).  
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Figur 34. Trappdike i Slottsskogen (Foto: Norconsult). 

 

 

 

Figur 35. Exempel på meandrande dike nedanför Emporia, Hyllie i Malmö 

 Torra översvämningsytor  

Ytor som till vardags används som t.ex. parkering, gångstråk eller lekplats kan vid extrema regn-
tillfällen, rätt utformade, nyttjas som tillfälliga översvämningsytor.  

Sådana ytor bör vara belägna strategiskt för att nyttjas effektivt vilket generellt innebär uppströms 
inom avrinningsområdet samtidigt som tillräcklig tillrinning finns för att nyttja hela volymen. 
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Översvämningsyta föreslås exempelvis utmed rinnstråk nordöst om befintligt ridhus, se Figur 15 och 
läge i bilaga 4. 

Ytorna bör dessutom vara försedda med kantstöd eller dylikt så att vattnet stannar inom önskat 
område. Översvämningsytans storlek bör vara tillräcklig för att magasinera erforderlig mängd 
dagvatten i samband med kraftig nederbörd.  

Fördelar med multifunktionella ytor är att ytan kan nyttjas för exempelvis rekreation och att de endast 
kräver höjdsättning vilket ofta innebär låga kostnader trots god magasineringsförmåga. En nackdel är 
dock att inte de bidrar med nämnvärd rening av dagvattnet då de inte är ämnade att översvämmas 
frekvent. Exempel på översvämningsytor i form av grönytor i Malmö och en skateboardpark i Roskilde, 
Danmark presenteras i Figur 36-Figur 40. 

 

 

Figur 36. Torr översvämningsyta integrerad med gemensam uteplats mellan flerbostadshus, Gyllins trädgård i 
Malmö (Foto: Norconsult). 

 

 

 

Figur 37. Torr översvämningsyta mellan hus och GC-bana, Gyllins trädgård i Malmö (Foto: Norconsult). 
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Figur 38. Torr översvämningsyta i form av ett svackdike mellan huskroppar, Gyllins trädgårdar  
i Malmö (Foto: Norconsult). 

 

 

 

Figur 39. Skateboardpark i Roskilde, Danmark. Fungerar som multifunktionell yta med stor  
lagringskapacitet (Foto: Norconsult). 
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Figur 40. Skateboardpark i Roskilde, Danmark. Fungerar som multifunktionell yta med stor lagringskapacitet
(Foto: Norconsult). 

 Dagvattendammar 

Dagvattendammar kan med fördel anläggas inom FÖP-området. Dammar föreslås placeras fritt från 
högvatten (100-årsscenarie). Anläggningarna förses med ett strypt eller reglerat utlopp, vilket gör att 
det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till 
en damm har minskat töms dammen successivt. En dagvattendamm kan utformas som våt eller torr 
beroende på om önskemål finns att alltid ha en synlig vattenspegel eller ej. Våta dammar har generellt 
bättre reningseffekt men sämre flödesutjämning än torra dammar. I Figur 41 visas ett exempel på en 
våt dagvattendamm. Dagvattendammar föreslås exempelvis vid befintligt ridhus, se Figur 14, då 
rening och flödesutjämning bedöms nödvändigt. Se läge i bilaga 4. 

 

 

Figur 41. Dagvattendamm vid Pilgatan, Trönninge, Varberg 
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 Våtmarker 

Våtmarker föreslås anläggas längs Kyrkebäcken inom FÖP-området för att öka naturvärdena samt 
förbättra dagvattenkvaliteten.  Våtmarker verkar flödesutjämnande, vilket minska erosionen i vatten-
drag och avskiljning av lösta föroreningar i dagvatten sker. Vidare kan de vara värdefulla för groddjur 
och annat djurliv. Med mycket vegetation och hög biologisk mångfald har våtmarker stor renings-
kapacitet, speciellt med avseende på kväve.  

 

 Höjdsättning 
Svenskt Vatten rekommenderar att höjdsättning vid ny exploatering utförs så att marköversvämningar 
med skador på byggnader endast sker för regn med återkomsttider över 100 år (Svenskt Vatten P110, 
2016). För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en tillräcklig 
lutning från byggnaden.  

Kvartersmark bör alltid höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfredsställande 
avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna erhållas, se Figur 42.  

 

 

Figur 42. Principskiss för höjdsättning 

 

VA-huvudmannen är ansvaring för att trycket i ledningsnätet inte överstiger marknivån vid ett regn 
med 10–30 års återkomsttid beroende på bebyggelsetyp där centrumområden ställer högst krav, dvs. 
30-årsregn (Svenskt Vatten P110, 2016). Vid ett regn med större återkomsttid behöver dock 
kommunen planera med utgångspunkt i att marköversvämning sker, även vid byggnaders anslutnings-
punkt och även säkerställa att skador då inte sker på byggnader. Lägsta golvnivå föreslås därmed 
normalt inte vara belägen lägre än 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet 
med Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011). De närmsta 3 meterna från byggnaden 
föreslås marken ha en lutning på 1:20. Längre ut rekommenderas en lutning på 1:50 till 1:100 
(Svenskt Vatten P105, 2011), se Figur 42.  

Om höjdsättningen utformas enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna på lägre nivåer än 
kringliggande kvartersmark, kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet 
skulle överskridas vid extrem nederbörd. Genom att undvika att bygga instängda områden varifrån 
vattnet inte kan ta sig ifrån ytledes, kan risken minimeras att vatten blir stående vid större regn.  
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Skyfallskarteringen i avsnitt 3.3 kan användas som vägledning vid planering av framtida exploatering 
där blåa ytor med förväntad översvämning vid ett 100-årsregn särskilt bör undvikas. Exploatering inom 
eller omkring förväntade översvämningsytor ställer höga krav på att höjdsättning sker, även för gatu-
mark, så att vatten inte blir stående vid skyfall och dessutom kunna avledas effektivt. Vidare så är 
skyfallskarteringen gjord för befintlig exploatering. Delvis påverkas översvämningsbilden vid skyfall av 
exploatering inom FÖP-området. Det finns dock även en risk för att ökad exploatering utanför FÖP 
Ytterby kan påverka situationen med ökade inflöden. 

Nordre älv kan vid extrema väderscenarion komma att översvämma mark utmed älven. Då ingen 
exploatering finns utmed älven och ett stort område utmed Nordre älv är Natura 2000-klassat, vilket 
förhindrar exploatering, utgör översvämning från älven ingen risk för bebyggelse inom en överskådlig 
framtid. 
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 Släckvatten  
Vid brand kan stora mängder förorenat släckvatten tillföras dagvattensystem och recipient. Speciella 
åtgärder kan behövas beroende på verksamhet på respektive fastighet. Sådana åtgärder planeras i 
samråd med Räddningstjänsten. Generellt föreslås släckvattnet magasineras på de hårdgjorda ytorna 
kring byggnaderna och inom byggnaderna.  

Två industriområden har identifierats där släckvatten riskerar innehålla större halter av föroreningar. 
Valnäs samt Rollsbo industriområde avrinner till Kyrkebäcken, det bedöms därmed vara av särskild 
vikt att specifika åtgärder vidtas för släckvatten från dessa områden. Föreslagna åtgärder motsvarar 
åtgärd 13 och 17 i bilaga 4. 

Om möjligt bör släckvattnet recirkuleras för att minska mängden släckvatten som behöver tas om 
hand samt att öka föroreningskoncentrationen. 

 

 Rollsbo industriområde 

Kungälvs kommun (2017) anger att fördröjningsmagasin kan anläggas med avstängningsventiler för 
att hantera förorenat släckvatten.  

Eftersom Rollsbo industriområde innefattar många byggnader bedöms mer omfattande hantering vara 
motiverat, se Figur 43 för aktuellt område. Vidare är området beläget långt uppströms vilket betyder att 
flödesutjämning effektivt avlastar dagvattensystemet vid större nederbördstillfällen. Med hänsyn till 
släckvattenhantering och flödesutjämning anses det därmed motiverat att anlägga en eller flera 
dammar med möjlighet att stänga av utflödet för att samla upp släckvatten. Dammen eller dammarna 
bör anläggas i området kring Truckgatan där dagvatten från Rollsbo avrinner till FÖP-Ytterby (se röd 
ring i Figur 43). Utrymme bedöms vara begränsat inom FÖP-Ytterby varför ytor norr om Truckgatan 
föreslås nyttjas. 

 

Figur 43. Avrinningsområden omkring Rollsbo. Den del av Rollsbo industriområde som avrinner till  
FÖP Ytterby är markerat med cyan. Röd ring visar förslag på område där släckvattenhantering kan anläggas. 
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 Valnäs industriområde  

Valnäs industriområde är beläget intill järnvägen och Kyrkebäcken, nära mynningen till Nordre älv, se 
Figur 44 för överblick och Figur 45 för detalj. Fastigheterna föreslås förses med tät invallning, t.ex. 
kantstöd eller förhöjning så att släckvattnet hålls inom området inför sanering. Brunnstätningsmaterial, 
t.ex. täcklock, samt saneringsutrustning skall finnas lättillgängligt för samtliga dagvattenbrunnar för 
såväl egen personal som Räddningstjänsten. Runt dagvattenbrunnarna föreslås en skyddszon på 2 m 
markeras. 

 

 
Figur 44. Karta över södra delen av Ytterby. Valnäs industriområde är markerat i rött. 
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Figur 45. Valnäs industriområde. Utformning med ex. kantstöd föreslås för att säkerställa  
att släckvattnet stannar inom området i samband med brand där dagvattenbrunnar stängs. 
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 Riktlinjer för planering av dagvattenhantering 
inom FÖP-Ytterby 
Detta avsnitt sammanfattar översiktligt riktlinjer och föreslagna ytor och åtgärder för dagvatten-
hantering inom FÖP-Ytterby. Ytor och stråk redovisas i Bilaga 4 där exploateringsytorna betecknas 
med A-Q, enligt tabell 2. Reserverade ytor och stråk följer Kungälvs kommuns checklista för FÖP-
områden. 
 

Tabell 2. Exploateringsområden inom FÖP-Ytterby   

Exploaterings-
område 

Omfattar 
detaljplan 

Omfattar 
exploateringsytor 

från 
Grönstrukturplan, 

Norconsult 
(dat. 

2018-09-11) 

Recipient 
markavvattnings-

företag 

Maximalt 
tillåtet 
utflöde 
[l/s / ha] 

A Tega 2:5  Synneröds DF 1948 1,5 (natur) / 3 
(åker) 

B Vena 1:3 
m.fl Vena ängar 

Kastellegården, Tega 
Östergård mfl. TF 1939 

och 
Synneröds DF 1948 

3,1 
respektive 

1,5 (natur) / 3 
(åker) 

C Nordtag Nordtag Kastellegården 1:52 och 
1:56 TF 1938 - 

D  Porteberget Guddehjälm mfl. DF 
1922 1,5 

E  Tornhaga/Björkås Guddehjälm mfl. DF 
1922 1,5 

F  Björkås/Porteberget Guddehjälm mfl. DF 
1922 1,5 

G  Björkås/Centrum Guddehjälm mfl. DF 
1922 1,5 

H  Tunge Guddehjälm mfl. DF 
1922 1,5 

I  Tunge Guddehjälm mfl. DF 
1922 1,5 

J  Centrum Guddehjälm mfl. DF 
1922 1,5 

K  Tunge Guddehjälm mfl. DF 
1922 1,5 

L Entré 
Ytterby Centrum Castellegården mfl. TF 

1928 - 

M  Centrum/Enekullen Castellegården mfl. TF 
1928 - 

N  Enekullen Castellegården mfl. TF 
1928 - 

O 
Enekullen, 
(Kastellgår
den 1:380) 

 Castellegården mfl. TF 
1928 - 

P  Centrum Guddehjälm mfl. DF 
1922 - 

Q   - - 
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 Flöden och fördröjning 

Övergripande gäller att beräkningar av framtida flöden görs för respektive detaljplan samt att krav på 
fördröjning inom kvartersmark för respektive detaljplan ställs i enlighet med Kungälvs kommuns 
dagvattenstrategi. Fördröjning av dagvatten ska i de fall där utrymme ej finns att undersöka 
platsspecifika egenskaper ske enligt två alternativ. Det första alternativet är att konstruera 3 m3 
fördröjningsvolym per 100 m2 hårdgjord yta. Det andra alternativet är att dimensionera anläggningen 
för ett regn med 10 års återkomsttid, 1,25 i klimatfaktor och ett utflöde på 15 l/s/ha. Det befintliga 
fördröjningsmagasin inom område D som ska tas bort på grund av geotekniska skäl enligt bilaga 4 
föreslås ersättas med fördröjningsåtgärd nedströms denna plats som inte kräver schakt, se åtgärd 4 i 
bilaga 4. 

  

Tabell 3. Föreslagna åtgärder för flödesfördröjning inom FÖP-Ytterby. Numrering enligt bilaga 4. 

Tidigare 
föreslagen 
åtgärd 

Föreslagen 
åtgärd Kommentar 

 3 Fördröjning samt rening i dike 

 4 Fördröjning samt rening i damm för dagvatten från 
exploatering omkring befintligt ridhus samt Nordtag. 

6  
Fördröjning samt rening i damm för dagvatten från 

exploatering i DP Nordtag (Kungälvs kommun, 
2017d). 

7  
Fördröjning samt rening i damm för dagvatten från 

exploatering i DP Vena 1:3 (Kungälvs kommun, 
2016). Eventuellt implementerad. 

 11 
Fördröjning samt rening i damm för dagvatten från 
exploatering i Tunge. Delvis skogsmark i området 

vilket ställer högre krav på rening. 

 12 

Fördröjning samt rening i dike/lång damm för 
dagvatten från exploatering på Porteberget. 

Skogsmark i området vilket ställer högre krav på 
rening. 

 

 Översvämningsytor 

Översvämningsytor norr om ridhuset enligt bilaga 4 behövs reserveras för att dels säkerställa att 
byggnation inte skadas vid extrema regn samt att ytorna kan motverka översvämningar nedströms för 
främst område H och I. Detta kan även avlasta Ytterbybäcken som idag är högt belastad. Inom 
exploateringsområdet C och D föreslås översvämningsytor utifrån studerad skyfallskartering för att 
säkerställa att byggnation inte uppförs inom dessa områden. Detsamma gäller för föreslagen 
översvämningsyta norr om exploateringsområde B och söder om område P. 
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Tabell 4. Föreslagna ytor för marköversvämning inom FÖP-Ytterby. Numrering enligt bilaga 4. 

Föreslagen 
åtgärd Kommentar 

1 
Ytan förväntas översvämmas enligt skyfallskartering. 

Kan nyttjas för fördröjning av dagvatten från 
Guddehjälm. 

2 
Översvämningsytan föreslås ersätta befintligt 

fördröjningsmagasin inom område D som ska tas bort på 
grund av geotekniska skäl enligt bilaga 2a.  

5 Översvämningsyta utmed Venabäcken i syfte att avlasta 
Ytterby- samt Kyrkebäcken vid skyfall. 

8 
Ytan förväntas översvämmas enligt skyfallskartering. 

Kan nyttjas för fördröjning av dagvatten från 
Porten/Tega. 

9 
Ytan förväntas översvämmas enligt skyfallskartering. 

Genom att tillåta översvämning kan Ytterby- samt 
Kyrkebäcken avlastas vid skyfall. 

10 
Ytan förväntas översvämmas enligt skyfallskartering. 

Genom att tillåta översvämning kan Ytterby- samt 
Kyrkebäcken avlastas vid skyfall. 

14 
Ytan föreslås nyttjas som multifunktionell yta. 

Ledningsrätt finns i området varför begränsningar 
föreligger i utbredning samt användning av ytan. 

15 Befintligt dagvattennät föreslås öppnas upp i dike med 
eventuell översvämningsyta för ytterligare fördröjning. 

 

 Blåa stråk  

Föreslagna blåa stråk enligt Bilaga 4 utgår från Norconsults förslag till grönstruktur samt naturliga 
avrinningsvägar mot Yttebybäcken, Kyrkebäcken och Ormobäcken. Dessa bör reserveras för att inte 
skapa instängda ytor samt bevara ett rikt djur- och växtliv. För föreslagna blåa stråk som inte är en 
befintlig vattenväg rekommenderas anläggande av diken enligt avsnitt 4.1 med säkerställda 
översvämningsytor vid behov, exempelvis för stråket genom parkytan mellan område J och L där 
bebyggelsen är relativt tät. Befintliga vattenvägar med föreslaget blått stråk föreslås gestaltas i syfte 
att öka rekreationsvärdet. Vidare föreslås meandring av Kyrkebäcken samt anläggande av våtmarker 
längs bäcken för att förstärka naturvärden enligt avsnitt 2.2.  

 Påverkan på recipienter 

Dagvattensystemet ska enligt dagvattenplanen samt Weserdomen utformas så att det inte påverkar 
recipienten negativt. Hög exploateringsgrad inom område H i bilaga 4 kan ställa stora krav på rening 
då området i dagsläget utgörs till stor del av skog. Våt damm och krav på LOD inom området föreslås. 
Samma princip gäller för område A, B och C.  
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Vidare föreslås meandring av Kyrkebäcken för ökad rening av exploateringsområden uppströms, då 
majoriteten av ytan inom FÖP-området avrinner via Kyrkebäcken. 

 Markavvattningsföretag  

Dagvattensystemet bör utformas så att maximal avrinning till markavvattningsföretag begränsas till nu 
gällande tillåtna tillflöde, se kapitel 2.5 och Tabell 2. Stor belastning finns i dagsläget på Guddehjälm 
m.fl., vilket behövs avlastas. Område L, M, N, och O i bilaga 4 berör TF Castellgården m.fl. Område C 
berör TF Kastellgården och området B Kastellgården Tega Östergård m.fl. Område A och B berör 
Synneröds DF. Flödesbegränsningar för dessa bör beaktas vid exploatering av dessa områden. 

 Släckvatten 

Rollsbo industriområde nordöst om FÖP-Ytterby samt Valnäs industriområde intill Kyrkebäcken i 
söder bedöms erfordra särskild planering för släckvatten, se läge i bilaga 4. Släckvattenhantering 
föreslås enligt kapitel 5. 

 Samhällsviktig verksamhet 

Utpekade områden enligt Figur 24 och Figur 25 samt framtida planerad samhällsviktig verksamhet bör 
planeras så att evakueringsvägar finns vid eventuella skyfall. 
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 Slutsats 
Ytterbybäcken och Kyrkebäcken är redan idag överbelastade med risk för översvämningar. Ytterligare 
exploatering av områden med avrinning mot dessa bidrar till ökade flöden. Fördröjning och LOD för 
nya exploateringsområden är därför särskilt viktiga inom dessa områden.  

Ett flertal markavvattningsföretag förväntas bli påverkade av framtida exploatering varför det anses 
viktigt att speciellt beakta avvattningsföretagens dimensioneringskrav och utforma 
dagvattenhanteringen därefter. Vidare föreslås att avvattningsföretagen delas upp mellan berörda 
fastighetsägare och kommun i de fall där kommunal mark är enskilt påverkad utmed del av företagets 
sträckning. Vid alla fall där exploatering förväntas ändra statusen för ett företag måste det omprövas i 
enighet med de förändrade förhållandena. 

Enligt EU:s ramdirektiv och den så kallade Weserdomen får inte recipientens status försämras efter 
framtida exploatering. Kraven på att följa MKN gäller för varje detaljplan. Rening ska stå i proportion till 
exploateringsgrad och att exploatera jungfrulig mark kan ställa stora krav på rening och därför bli 
kostsamt. Natur/skogsområden rekommenderas därför exploateras för mindre förorenande 
markanvändning. Frågan om hur så kallade end of pipe lösningar, exempelvis meandring av 
Kyrkebäcken, kan påverka reningskraven för en specifik detaljplan behöver utredas vidare.   

Utredningsområdet FÖP Ytterby planeras för en relativt omfattande omvandling av ytor från speciellt 
skogs- och åkermark till urban miljö. Den del av den planerade exploateringen som är förlagd på 
befintlig skogsmark kan innebära svårigheter med att uppnå icke-försämringskravet enligt 
Weserdomen. Där exploatering planeras på befintlig åkermark lämnar dock icke-försämringskravet 
mer utrymme för att hantera de ökade föroreningar som uppstår vid hårdgörning i samband med 
exploateringen. 

Genom att i tidigt skede avsätta mark för magasinering av dagvatten på strategiska platser i dammar 
och andra fördröjande åtgärder kan Ytterby minimera konsekvenserna av stora skyfall. Tack vare den 
kuperade miljön bedöms det finnas goda möjligheter att anlägga effektiva åtgärder i befintliga 
lågområden utmed de avvattningsstråk som finns. En robust dagvattenhantering anses speciellt 
önskvärt med hänsyn till förväntad framtida nederbördsökning.  

Det bör säkerställas att släckvatten kan hanteras innan det når en recipient. Framtagande av den 
planerade brand- och släckvattenplanen anses vara ett viktigt steg i hanteringen inom Ytterby såväl 
som Kungälvs kommun i stort. Inom FÖP Ytterby bedöms Valnäs och Rollsbo industriområde som 
speciellt viktiga med hänsyn till släckvatten då högre koncentrationer av föroreningar förväntas från 
industrier. 

Förslag till framtida utredningar 

1. Simulering av framtida dagvattenflöden med hänsyn till planerad exploatering 
2. Kontroll av ledningssystemets och dikenas kapacitet när konkreta exploateringsplaner finns 

framtagna (en befintlig modell över Ytterbybäcken finns vilken eventuellt kan kompletteras och 
uppdateras) 

3. Utredning i syfte att definiera konkreta exploateringsplaners påverkan på avvattningsföretag 
och ge underlag till eventuell omprövning av företagen 

4. Flödesmätning, mark- och eller sedimentprovtagning för att avgöra hur förändrade flöden kan 
påverka exempelvis ledningsnät, marköversvämning och grundvattennivåer 

5. Geotekniska undersökningar för att beräkna risk för ras och sättningar 
6. Samordning med huvudstråk för spill och vatten 
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I denna rapport testar vi en ny utformning som arbetats fram i syfte att vara mer mål-

gruppsanpassad. För planunderlag – det vill säga arkeologisk utredning och förundersök-

ning – är de uttalade målgrupperna beställaren (före tagaren), Länsstyrelsen och andra 

myndigheter samt andra uppdragsarkeologiska aktörer. Till dessa kan givetvis också läg-

gas den intresserade allmänheten och forskarsamhället.

Del 1 utgör en sammanfattning direkt riktad till beställaren/företagaren. Här kan man 

läsa vad det arkeologiska resultatet betyder i det fortsatta plan arbetet/arbetsföretaget.

Del 2 är Länsstyrelsens del där först den antikvariska bakgrunden och syftet anges. 

Därefter presenteras en utvärdering av uppdraget och sist en framåtsyftande del som 

diskuterar vetenskaplig och pedagogisk potential samt åtgärdsförslag. Själva det arkeo-

logiska resultatet anges endast i tabellformat i del 1, och hänvisar till nästa rapportdel.

Del 3 är presentationen av det arkeologiska resultatet i text och bild.

Bohusläns museum tar tacksamt emot synpunkter på detta nya sätt att pre-

sentera de uppdrag som utgör planunderlag. Kontaktuppgifter hittas på webbsidan  

www.bohuslansmuseum.se.
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Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad.



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Björkås-Porten-Smällen-arkeologiskutredn-2014

Björkås, Porten och Smällen           5

Bohusläns museum har i augusti 2013 genomfört en 
arkeologisk utredning etapp 1 inför planprogram för 
Västra Ytterby, Kastellegården 1 :52 m.fl. i Kungälvs 
kommun ( Länsstyrelsens diarienummer 431-37114-
2012). Utredningen har bestått av en byråmässig del 
och en fältinventering. Både arkeologisk och kultur-
geografisk personal har deltagit.

Utredningens resultat redovisas här översiktligt i ta-
bell 1 och på karta ( figur 2). Inom området finns ock-
så några områden med tidigare kända fornlämningar 
vilka främst bör bevaras inom planområdet i lämplig 
form. Till varje fornlämning hör också ett skyddsom-
råde som Länsstyrelsen beslutar om.

Kartan ( figur 2) visar såväl tidigare kända lämning-
ar som nyupptäckta. De tidigare kända etiketteras 
Ytterby med siffra medan nyupptäckta lämningar står 
som objekt med siffra. På kartan är också lägen angivna 
med grå färg, där det bedöms att risken för ytterligare 

fornlämningar är särskilt stor. Det senare kan avgöras 
vid en fortsatt utredning.

Kartan är tänkt att ge en fingervisning om vilka ytor 
som har högt bevarandevärde och vilka som har en läg-
re status. Röd nyans betyder fornlämning som har ett 
starkt lagskydd och som kräver tillstånd från Länssty-
relsen vid ingrepp, inklusive ett fornlämningsområde  
( en slags skyddszon). Blå nyans utgörs av övriga kul-
turhistoriska lämningar som inte har ett formellt lag-
skydd, men där hänsyn kan behöva tas i samband med 
exploatering. Ett visst skydd finns exempelvis i både 
PBL och MB, där kulturhistorska lämningar ska värnas 
och hanteras hållbart. Grön nyans betyder att statusen 
i nuläget är oklar.

Om man avser att gå vidare med planen behövs en 
utökad arkeologisk utredning ( etapp 2), för att kunna pre-
sentera den totala fornlämningsbilden inom området. 
Status för, och betydelsen av, lämningen Ytterby 152 :1 

1. Till beställaren

Tabell 1. Sammanfattning av etapp 1-utredningens resultat med åtgärdsförslag i korthet. Här anges sedan tidigare registrerade 
lämningar i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister FMIS, med epitetet Ytterby och siffra, samt nyupptäckta lämningar, 
här objekt med siffra. Slutligen anges också lägen där det bedöms att risken för ytterligare fornlämningar är särskilt stor.

Objekt nr Lämningstyp Status Åtgärdsförslag

Objekt 1 Skålgropar Fornlämning Berörs ej

Objekt 2 Bebyggelselämningar, fossil åker Bevakningsobjekt Utredning etapp 2

Objekt 3 Bebyggelselämning Övrig kulturhistorisk lämning Inga

Objekt 4 Bebyggelselämning Övrig kulturhistorisk lämning Inga

Objekt 5 Gränssten Övrig kulturhistorisk lämning Inga

Objekt 6 Bebyggelselämningar Övrig kulturhistorisk lämning Inga. Hänsyn (bevarande?)

Objekt 7 Bebyggelselämning, fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning Inga. Hänsyn (bevarande?)

Objekt 8 Vallanläggning Fornlämning Bevaras

Objekt 9 Bebyggelselämning Bevakningsobjekt Utredning etapp 2

Objekt 10 Bebyggelselämning Bevakningsobjekt Utredning etapp 2

Objekt 11 Bebyggelselämning Ej bedömd Berörs ej

Objekt 12 Skålgropar Fornlämning Bevaras

Ytterby 18:1 Grav Fornlämning Bevaras. Vårdas?

Ytterby 19:1 Grav Fornlämning Bevaras. Vårdas?

Ytterby 19:2 Grav Fornlämning Bevaras. Vårdas?

Ytterby 22:1 Gravfält, boplats mm Fornlämning, riksintresseomr. O15 Bevaras. Vårdas.

Ytterby 152:1 Gravar? Uppgift om Utredning etapp 2

Läge A-G Läge för fornlämning, hällristningar mm - Utredning etapp 2
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samt utredningens objekt 2, 9 och 10 kan då faststäl-
las, liksom om det finns ytterligare fornlämningar ( till 
exempel boplatser, flatmarksgravar och hällristningar). 
Det bedöms som hög sannolikhet att hitta tidigare 
okända lämningar. I samband med utredningen bör 
också en särskild hällristningsinventering genomföras.

Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att 
genomföra en utredning etapp 2 samt för att klarläg-
ga förutsättningarna för att bevara fornlämningarna i 
lämplig miljö.

Det gäller i nuläget de kända fornlämningarna 
Ytterby 18 :1, 19 :1-2 samt utredningens objekt 8. I just 

dessa fall kan bevarande kombineras med eventuella 
vårdplaner på Länsstyrelsens inrådan. 

Det stora grav- och boplatsområdet Ytterby 22 :1 
( inklusive objekt 12) med dess fornlämningsområde 
bör överhuvudtaget inte bebyggas. Här är såväl upple-
velsevärdet som det vetenskapliga värdet mycket högt. 
Det ingår i riksintresseområde O15 och en kulturmil-
jö i Kungälvs kommuns kulturminnesvårdsprogram 
från 1990.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kulturmiljöen-
heten, beslutar om vidare åtgärder efter samråd.

Figur 2. Sammanfattande resultat med lämningar uttolkade ( färgkodade) inom och direkt intill planområdet. Notera att olika 
färg betyder olika antikvarisk status. Skala 1 :10 000.
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Bohusläns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län utsetts att göra en arkeologisk ut-
redning etapp 1 inför planprogram för Västra Ytterby i 
Kungälvs kommun, inom fastigheterna Kastellegården 
1 :52 m.fl. ( figur 1, 3).

Ärendegång
Ärendet med diarenummer 431-37114-2012 inkom till 
Bohusläns museum den 19 december 2012 och Läns-
styrelsen tog beslut i ärendet den 3 mars 2013. Bohus-
läns museum genomförde utredningen i fält den 13–
14 augusti 2013. Länsstyrelsen skickade därefter den 7 
oktober 2013 ett meddelande angående utförd särskild 
utredning, steg 1, till beställaren Kungälvs kommun.

Projektgruppen har bestått av arkeologerna Niklas 
Ytterberg ( projektledare) och Delia Ní Chíobháin 
Enqvist från Bohusläns museum samt kulturgeograf 
Pär Connelid, Kula HB. Rapporten har skrivits av Pär 
Connelid och Niklas Ytterberg.

Syfte och omfattning
Målsättningen med arkeologiska utredningar är att 
fungera som planerings- och beslutsunderlag. Ambi-
tionsnivån ska vara tillräckligt hög för att motsvara 
utredningens syfte. 

Syftet med det första steget av utredningen är att er-
hålla ett första planeringsunderlag för arbetsföretaget 
att ta ställning till. Det ska omfatta kartstudier och ar-
kivgenomgång samt en specialinventering bestående av 
en terrängrekognoscering av markområdet för att hitta 
fornlämningar och peka ut troliga lägen för fornläm-
ningar som inte är synliga ovan mark, exempelvis bo-
platser. Resultatet av utrednings första etapp ligger till 
grund för bedömningen om arbetsföretaget kan an-
passas till de framkomna indikationerna samt om det 
behövs en utredning etapp 2.

Målgrupper för utredningen är i första hand företaga-
re, Länsstyrelsen, andra myndigheter samt undersökare.

Metod
Utredningen har genomförts i flera moment. En byrå-
mässig del innefattade en genomgång av litteratur samt 
arkiv-, fynd- och kartmaterial. Därefter genomfördes 

en arkeologisk fältinventering. Den tredje och sista de-
len var en kulturgeografisk landskapsanalys.

Fältdelen genomfördes i form av fotvandring genom 
hela området, med okulär besiktning, genomletning av 
rotvältor och andra markskador, beskrivning, fotogra-
fering och inmätning med GPS. Tidigare kända forn-
lämningar besöktes också. Vid samma tillfälle pekades 
också högriskområden för fler lämningar ut, där sär-
skilt fokus bör ligga vid en eventuell etapp 2-utredning.

Den landskapshistoriska analysen utfördes av Kula 
HB på uppdrag av Bohusläns museum. Analysen inne-
fattade kontroll av äldre kartmaterial samt en uppföl-
jande fältinventering.

Resultat gentemot 
undersökningsplanen
I undersökningsplanen angavs att huvudsyftet var att ta 
fram ett kulturmiljöunderlag för en anpassning av pla-
nen och/eller förorda en fortsatt arkeologisk utredning 
( etapp 2). Målsättningen är att lyfta fram kulturmiljö-
värden som kan vägas mot andra hänsyn i planarbetet.

Övergripande frågeställningar rörde vad vi i dagsläget 
vet om områdets kulturhistoriska värden och även att 
bedöma sannolikheten för att här finns okända forn-
lämningar. Mer konkret rör det hur dagens lämnings-
bild ser ut, de övergripande resultaten från tidigare 
undersökningar i närområdet och hur de kan vägas in 
i bedömningen av landskapsbilden.

Utredningen har genomförts enligt de metoder som 
angavs. Redovisningen av resultaten har vi försökt att 
målgruppsanpassa i högre grad än tidigare. Vi har be-
lyst de kulturhistoriska värdena utifrån en sammanställ-
ning av ett stort antal tidigare undersökningar, över-
siktligt bedömt aktuella fornlämningarnas status och 
potential samt föreslagit fortsatta antikvariska åtgärder 
( figur 2, tabell 1).

Den enda större avvikelsen gentemot vad som angi-
vits är tidsplanen. Olyckliga omständigheter har lett till 
att genomförandet och avrapporteringen har försenats 
med ungefär ett halvår.

Materialets potential
Inom utredningsområdet finns miljöer och lämningar 
med uppenbar pedagogisk potential. Det gäller inte 

2. Till Länsstyrelsen
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minst det stora gravfältet Västra Porten–Smällen med 
tillhörande boplatskomplex ( Ytterby 22 :1). Även en-
staka gravar, delvis av monumentalt slag, från kanske 
främst äldre järnålder är också specifika för området, 
även om upplevelsevärdet här inte är lika uppenbart i 
det igenväxande landskapet. Den vetenskapliga poten-
tialen för dessa lämningar är stor och stärker ytterligare 
hävdandet av deras höga bevarandevärde.

För de yngre historiska lämningarna, som rimligen 
kommer att påverkas av förändringen i Kulturminnes-
lagen vid ingången av 2014, är den vetenskapliga poten-
tialen ännu oprövad. Potentiellt sett kan förväntning-
arna sättas högt. Den pedagogiska potentialen för syn-
liga lämningar, speglande skiftesreformer, landskapets 
förvandling och ytterst dess övergivande, pekar fram 
mot vår egen tid.

För övriga förväntade lämningar i landskapet, till ex-
empel förhistoriska boplatser, gravar och hällristning-
ar, kan den vetenskapliga och pedagogiska potentialen 
vari era avsevärt. Boplatser från den absoluta pionjär-
fasen efter istiden är ett exempel på lämningar där det 
vetenskapliga utbytet bör vara högt. 

Möjligheten bedöms god att påträffa lämningar där 
den vetenskapliga potentialen ( och förväntade kun-
skapstillväxten) kan vara hög. Vidare precisering kan 
inte göras förrän efter en arkeologisk utredning etapp 2.

Bedömningsmodell
Här ska helt kort relateras till en modell för hur kultur-
landskapet och de enskilda objektens bevarandevärde 
skulle kunna bedömas efter en utredning etapp 2. Kul-
turmiljön kan bedömas och upplevas på tre successivt 
mer lätthanterliga nivåer : landskapet ( som är diakront, 
mångskiktat och komplext), området ( miljöer, kanske 
bestående av flera objekt) och platsen ( objektet, forn-
lämningen). I en miljökonsekvensbeskrivning skulle 

ett sammanvägt bevarandevärde kunna delas in i kate-
gorierna upplevelsevärde ( »pietet«), kunskapsvärde 
( »information«) och bruksvärde ( »potential«). Slutli-
gen kan bevarandevärda kulturmiljöer klassas mellan 
stor och viss restriktivitet, för att inte hävda lika kultur-
miljönytta varje gång bevarande förordas. I praxis blir 
tyvärr arkeologiska insatser i planarbetet ofta objekts-
inriktade och det är då oftast bara den vetenskapliga 
potentialen som bedöms. Övriga aspekter stryker allt 
som oftast på foten.

Slutsatser samt åtgärdsförslag
Utredningens resultat och förslag till vidare antikvaris-
ka åtgärder sammanfattas i tabell 1. För att kunna pre-
sentera den totala fornlämningsbilden inom området 
krävs en arkeologisk utredning etapp 2. Sannolikheten 
att påträffa tidigare okända lämningar bedöms som hög 
vid en grävande utredning. Status för, och betydelsen 
av, lämningen Ytterby 152 :1 samt utredningens objekt 
2, 9 och 10 kan då fastställas, liksom förekomsten av 
ovan mark osynliga lämningar och hällristningar. Ett 
alternativt förfarande är att objekten 2, 9 och 10 tas 
direkt till förundersökning, om de istället för vårt för-
slag som bevakningsobjekt istället bedöms som fasta 
fornlämningar.

De kända fornlämningarna Ytterby 18 :1, 19 :1-2 samt 
utredningens objekt 8 bedöms ha ett högt bevarande-
värde. För det stora grav- och boplatsområdet Ytterby 
22 :1 ( inklusive utredningens objekt 12) bör överhuvud-
taget inga ingrepp ske utan tungt vägande skäl. Här är 
såväl upplevelsevärdet som det vetenskapliga värdet 
mycket högt.

Hela det aktuella området bör ingå i en etapp 2-ut-
redning, men med särskilt fokus på de utpekade hög-
riskområdena, kallade lägen i figur 2. En särskild häll-
ristningsinventering bör också ingå.



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Björkås-Porten-Smällen-arkeologiskutredn-2014

Björkås, Porten och Smällen           9

Landskapsbild
Utredningsområdet omfattar drygt 93 hektar av delvis 
jordbrukspräglad och skogbevuxen mark, som nästan 
helt omramas av de tätbebyggda bostadsområdena 
kring Ytterby ( figur 3). Åkermarken brukas ännu som 
fodervall eller till hästbete. Någon utpräglad natur-
betesmark finns inte, undantaget en mindre yta under 
och strax väster om kraftledningarna öster om bebyg-
gelsen vid Nordtag. Huvuddelen av betesmarken lig-
ger här dock utanför det utredda området. Centralt i 
området finns idag en ridanläggning med tillhörande 
hästhagar. Med undantag av Björkås finns ingen be-
byggelse inom utredningsområdet.

Landskapet är överlag starkt kuperat och har tidiga-
re i första hand fungerat som utmark till byarna Tega, 
Västra Tunge och Kastellegården, se vidare nedan.

Kulturlandskap och historiskt källmaterial
Den äldsta kartan från år 1750 visar att det inom områ-
det under lång tid också funnits en del inägomark, ex-
empelvis vid Smällen i sydost och i den trånga dalgång-
en längst i nordost ( figur 4). Det sistnämnda avsnittet 
hörde under 1700-talet till Västra Tunge och utgjordes 
av fuktig ängsmark. Även ytorna öster och söder om 
ridhuset används som inägomark på äldre kartor, till-
hörig torpet Björkås. Någon mantalssatt gårdsbebyg-
gelse fanns emellertid inte inom undersökningsområ-
det under 1600- och 1700-talen. 

Kastellegården är namngiven efter en försvarsanlägg-
ning ( kastell) som antas ha legat på platsen för det tidi-
gare klostret strax intill medeltidsstaden Kungahälla, ett 
par kilometer sydost om undersökningsområdet. Går-
den upptas första gången i jordeboken år 1697 såsom 
ladugård, det vill säga försörjningsgård, till det näralig-
gande Bohus fästning. Den omnämns för övrigt redan 
under senmedeltid och 1500-tal som ladugård ( OGB). 
Efter att Sverige erövrat Bohuslän 1658 blir Kastelle-
gården en kungsgård när Karl XI ger den i förläning 
till Harald Stake som då var guvernör över Bohuslän. 
1693 indelas gården som översteboställe vid Bohusläns 
dragonregemente och var det fram till 1821. Efter det-
ta har Kastellegården varit en arrendegård i statlig ägo.

Den äldsta storskaliga akten över det aktuella om-
rådet utgörs, som nämndes ovan, av en tekniskt väl-
gjord och därtill vacker karta från år 1750, upprättad av 

lantmätaren Samuel Anthelius. Den är bevarad såväl i 
renovation i Lantmäteristyrelsens arkiv ( akten N135-13 :1) 
som koncept i det regionala arkivet ( akten 14-YTT-8). 
Ett utsnitt av renovationen redovisas här som figur 5. 
Där framgår tydligt att huvuddelen av ytan inom ut-
redningsområdet ( markerat med blått) under 1700-talet 
utnyttjas som utmark. Det rör sig här om utmark som 
brukas samfällt mellan Kastellegården och den intillig-
gande byn Tega i väster. Miljön beskrivs i texten direkt 
på kartan så här : »Mycket bergländig, dels torr och ma-
ger, dels Sidländig Betesmark, med hål och liungtufvor 
öfwerdragen, bättre och sämre, doch af ringa wärde«

Någon skog omnämns således inte på 1750 års karta. 
Den omväxlande topografin bör därför ha varit anslå-
ende i det genom hårt bete blottade landskapet. Det 
är därför inte särskilt förvånande att samtliga marke-
rade bergshöjder har individuella namn såsom t.ex. 
»Gyttegjärds kulle«, »Enstakullen« och »Tiufkullen«. 

På den centralt belägna slätten kring dagens ridhus 
återfinns en relativt stor inägomark vid torpet Björkås. 
Bebyggelsen ligger, precis som dagens, tätt intill berget 
i norr. Huvuddelen av inägorna utgörs enligt kartans 
beskrivning av mager slåttermark ; åkerjorden beskrivs 
som lerhaltig.

I östra delen av utredningsområdet, längs gränsen 
mot Kastellegårdens stora slåttermark ( »Storengen«), 
finns ytterligare några mindre torpinägor. Omedelbart 
söder om det stora gravfältet Ytterby 22 :1, karakteriserat 
som »Hög och mager Backe« på 1750 års karta, återfinns 
torpen Stora och Lilla Smällen. Lilla Smällens hus ligger 
strax utanför utredningsområdet medan Stora Smällens 
tomt återfinns i stort sett på gränslinjen. Merparten av 
de båda inägoområdena ligger dock inom den utredda 
ytan. Som framgår nedan är förvånansvärt mycket av 
strukturen på 1750 års karta bevarad än idag, i terräng-
en strax söder om gravfältet. Nordost om gravfältet lig-
ger torpet Porten, vars tomt med knapp marginal åter-
finns inom utredningsområdet. Samtliga bebyggelselä-
gen 1750 redovisas med gula prickar på kartan figur 9.

Nästa detaljerade kartredovisning över området är 
från år 1834, då Kastellegårdens ägor återigen avmättes. 
Denna karta finns endast i koncept i det regionala arki-
vet ( akten 14-YTT-88) och återges här som figur 6. Alla 
torpen från mitten av 1700-talet finns ännu kvar 1834 
men har utökats med ett antal nya. Inägomarkerna vid 
Stora Björkås, Stora och Lilla Smällen samt Porten har 

3. Resultat
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Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Skala 1 :20 000.
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ungefär samma omfattning men tomtplatserna har jus-
terats något vid Smällen, framför allt vid Lilla Smällen. 
I öster har en liten backstuga eller liknande tillkommit 
intill ett av bergen.

Den stora förändringen 1834 jämfört med 1750 be-
står annars i att ett par nya torp med tillhörande inägor 
har tagits upp väster och sydväst om Stora Björkås. Tätt 
intill Enstakullen återfinns torpet Kjellhålan och söder 
om detta Lilla Björkås. Etableringen av de nya torpen 
och uppodlingen av några enstaka åkerytor på andra 
platser i området förebådar den agrara revolutionen. I 
enlighet med tidens anda beskriver lantmätaren flera 
terrängavsnitt som »odlingsbar mark«.

Fornlämningsmiljö
Ytterby socken utgör en mycket rik fornlämningsmiljö 
( figur 7). Det är inte i första hand antalet kända forn-
lämningslokaler som sticker ut – med 219 registrerade 
fornlämningslokaler finns det andra mer fornlämnings-
täta delar av Bohuslän – utan snarare anhopningen av 
gravfält och boplatser av betydande mått och med säll-
synt rika fynd.

Inom utredningsområdet finns ett flertal gravar från 
framför allt järnåldern. Främst märks ett av Bohusläns 
största gravfält, Västra Porten-Smällen, med minst 
140 gravar i form av högar, olika former av stensätt-
ningar och stenkretsar ( även skeppssättningar, treudd, 

Figur 4. Utsnitt ur 1750 års karta över Kastellegården. På inägorna strax nordost om gården återfinns Kungahällas gamla 
stadsområde. På en del av slåttermarken markerar lantmätaren »Rudera av gaml Konghäls kyrcka«. Längre mot nordost 
anges »Rudera efter gamla Konghälls Closter«. Den röda markeringen vid siffran 90 visar läget för en kvarn. Observera att 
norr är snett upp mot höger i kartbilden. Akten N135-13 :1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.
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domarringar) samt solitära resta stenar. Här finns också 
terrasseringar och fossila odlingselement samt husgrun-
der. Direkt sydöst om gravfältet finns ett omfattande 
boplatskomplex ( Ytterby 22 :1 i FMIS).

Inom utredningsområdets östra del finns ytterligare 
gravar i form av högar samt en ensamliggande stensätt-
ning vid Östra Porten ( Ytterby 19 :1-2 och 18 :1). Sten-
sättningen är ca 5 meter i diameter och högarna upp till 
16 meter stora. En märklig historia från 1865 förtäljer 
att den runda gravhögen, som är 12 meter i diameter 
( Ytterby 19 :1), träffades av blixten varvid ett hål revs upp 
i dess mitt. Här hittade man i ett romerskt bronskärl 
brända ben efter en gravlagd individ. Som gravgåvor 
återfanns också två fingerringar i guld, en dräktnål ( fi-
bula) i silver och järnföremål av okänd art. De utgör 

resterna av en högreståndsgrav från ca 125 e.Kr. som 
påvisar kontakter med Romarriket ( Bengtsson 2004 :57).

Slutligen finns också uppgifter om att det ska ha fun-
nits gravar i form av två högar inom områdets västligaste 
del ( Ytterby 152 :1). Enligt Göteborgsinventeringen ska 
dessa vara belägna på en »skogsplanterad bergkulle ca 1 
km NV om Tegagårdarna«. Den ena högen var belägen 
på södra sluttningen och den andra på toppen av höj-
den. Den förra beskrivs som bibehållen och den senare 
som osäker. De ska ha varit 5 meter diameter och 0,4 
meter höga. Vid revideringsinventeringen 1989 kunde 
inte dessa högar återfinnas.

I utredningsområdets närhet finns ett stort antal 
ytterligare gravar i form av stensättningar och högar, 
antingen belägna på gravfält eller som ensamliggande 

Figur 5. 1750 års karta över Kastellegården med undersökningsområdet blåmarkerat. De flesta torpen i området gör enligt kartans 
beskrivning »Et Dränge och Öke dagsvärke på egen kåst dageligen året om« vid huvudgården. Akten N135-13 :1 i Lantmäteristyrel-
sens arkiv.
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gravar ( så som Ytterby 17 :1, 20 :1, 23 :1-2, 32 :1, 42 :1, 45 :1, 
63 :1, 135 :1 och 205). Det förekommer även boplatser 
med lämningar och fyndmaterial från stenålder till 
medeltid ( Ytterby 93 :1, 134 :1, 144 :1, 195, 200, 201, 202, 
203, 206 och 207). Utöver de mer handfasta boplats-
lämningarna finns det ett flertal fyndplatser där man 
påträffat enstaka föremål av flinta eller bergart, vilka kan 
indikera ytterligare boplatser ( t.ex. Ytterby 110 :1, 119 :1, 
122 :1, 129 :1, 130 :1, 141 :1 och 217). Direkt nordväst om 
utredningsområdet finns rester av flera täljstensbrott 
vid Stålkullen, troligen från vikingatid–tidig medeltid  
(Ytterby 142 :1, 143 :1 och 44 :3). Här finns även hällrist-
ningar från främst yngre bronsålder ( Ytterby 44 :1, 44 :2 
och 184 :1) i form av fem skepp, skålgropar och flera figu-
rer, bl.a. ett fyrfotat djur ( det senare nyupptäckt 2011). 

Den övergivna gårdstomten för Stället, belagd på laga 
skifteskarta år 1850, har fornlämningsnummer 176 :1.

Tidigare undersökningar
Ett mycket stort antal arkeologiska undersökningar 
av vitt skilda slag har genomförts i Ytterby med om-
nejd. Endast ett urval av dessa refereras till här ( jäm-
för figur 7). Inom själva utredningsområdet har Göte-
borgs universitet 2000–2012 bedrivit ett arkeologiskt 
forskningsprojekt som inneburit ett antal delunder-
sökningar av boplatsen Ytterby 22 :1 samt kartering av 
gravfältet med samma fornlämningsnummer ( se ovan). 
Undersökningarna har visat på en långvarig bebyg-
gelse från yngsta bronsålder till åtminstone vendeltid 

Figur 6. 1834 års karta över Kastellegården med undersökningsområdet blåmarkerat. Akten 14-YTT-88 i regionala Lantmäteri-
myndighetens arkiv.



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Björkås-Porten-Smällen-arkeologiskutredn-2014

14           Bohusläns museum Rapport 2014:7

Figur 7. Kända fornlämningar i relation till aktuellt utredningsområde. Skala 1 :15 000.
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( se sammanfattning i Karlsson et al. 2012). Gravfältet 
var föremål för arkeologiska undersökningar redan på 
1910- och 20-talen, då sju gravar undersöktes. Date-
ringsmässigt omspänner de allt från äldsta järnålder 
till vikingatid. Fynden var av varierande karaktär, även 
i form av statusmarkörer som klor från en björnfäll 
( Bengtsson 2002).

Utanför utredningsområdet kan man utifrån det 
stora antalet undersökningar åtminstone delvis få fast-
are konturer för olika perioder. En nyligen undersökt 
tidigmesolitisk boplats två kilometer öster om utred-
ningsområdet, Ytterby 211, gör att kunskapsläget utö-
kats rörande det äldsta tidsskedet i denna del av land-
skapet ( Ortman 2010, manus). Annars är kunskapen 
om den lokala mesolitiska kronologin betydligt bättre 
känd på Hisingen ( se Nordqvist 2000) och man får se 
till en något större radie för att fånga in det mesolitiska 
skedet i södra Bohuslän.

Åtta kilometer väster om utredningsområdet ligger 
två boplatser i Kärna som gett lämningar från flera pe-
rioder : Torsby 380 och 381. Vid undersökningen 2010-
2011 påträffades vid och strax under nivån 30 meter över 
havet ett antal anläggningar och fynd från främst äldre 
järnålder och senneolitikum men den slagna flintan tol-
kas huvudsakligen som mesolitisk, bland annat ett par 
kärnyxor och en lancettmikrolit som kan ligga i skif-
tet tidig- till mellanmesolitikum ( FMIS ; Åberg 2008).

Om vi nu förflyttar oss halvannan kilometer väs-
terut ligger en boplats med flera faser vid Torsby-Röd 
( Torsby 100 :1) som undersöktes 1995. Nivån var drygt 
26 meter över havet Ett karakteristiskt fyndmaterial 
med handtagskärnor, segmentknivar och mikrospån 
placerar boplatsen i senmesolitikum, men där fanns 
också en äldre mesolitisk fas liksom en yngre metall-
tida ( Ottander manus ; Hernek 2005 :44–45). År 1986 
gjorde Bohusläns museum en begränsad undersökning 
av boplatsen Hålta 112 :1 som ligger en halvmil norr 
om den föregående ( Kindgren manus). Här påträf-
fades bland annat en ensidig bipolär kärna. Eftersom 
boplatsen ligger 25 meter över havet kan den rimligen 
inte vara äldre än yngre hensbackafas. Inom Rollsbo 
industriområde 1,5 kilometer nordöst om utrednings-
området ligger de mesolitiska boplatserna Ytterby 47 :1 
och Ytterby 185 :1. Dessa undersöktes 1991 av UV Väst 
inför utbyggnaden av Rollsbo industriområde. Ytterby 
47 :1 var en boplats med fynd både från mellanmesoli-
tikum och senmesolitikum medan Ytterby 185 :1 var en 
lihultboplats ( Hernek 1996).

I samband med undersökningarna 2003 för en ny 
naturgasledning mellan Stenungsund och Göteborg ge-
nomfördes flera boplatsundersökningar i närområdet. 
Hålta 130 :1 var en sen mesolitisk boplats med kultur-
lager och resterna efter en samtida hyddbotten. Även 
fynd från mellanmesolitikum och äldre järnålder före-
kom ( Wennberg & Pettersson 2004). På närmare håll 
undersöktes boplatsen Ytterby 191 :1 med ett rikt flint-
material, som till största delen fördes till lihultkulturen, 
samt keramik från bronsålder. Kokgropar, härdar, gro-
par, och förvaringsgropar fanns också liksom ett kultur-
lager som tolkats som spår av en hydda. 14C-dateringar 
visade att en härd var mellanneolitisk, kokgropar och 
förvaringsgropar var från bronsålder och en grop med 
brända ben hörde till förromersk järnålder ( Johansson 
& Svensson 2008). Strax väster om denna boplats fanns 
Ytterby 194 :1 med gravar, härdar/kokgropar, stolphål, 
gropar och rännor samt resterna efter en till eventuell 
hydda. Fynd gjordes av bland annat flinta, kvarts, ke-
ramik och brända ben. Ett flertal 14C-analyser visade 
även här på kontinuitet och/eller upprepad bosättning 
i spannet senmesolitikum till tidig medeltid ( Eboskog 
2006). En boplats från yngre bronsålder och äldre järn-
ålder ( Ytterby 93 :1) har undersökts av UV Väst strax 
öster om E6 vid Munkegärde år 1976 ( Jonsson 1982).

Mönstret med stort tidsdjup eller »blandade boplat-
ser« tyder på en relativt tätbefolkad bygd där utrymmet 
är begränsat, inte minst av topografiska skäl. Ytterligare 
exempel på närmare håll är Ytterby 206, en boplatsmil-
jö intill en våtmark strax sydväst om utredningsområ-
det, som undersöktes 2005. Här fanns boplatsspår av 
skilda slag från senneolitikum till medeltid ( Svensson 
Hennius & Ytterberg 2013). Öster om boplatsen fanns 
ett mindre gravfält på Tega Östergård ( Ytterby 23 :1–2) 
som undersöktes av UV Väst 1970 och kunde dateras 
till yngre järnålder ( Särlvik & Weiler 1975).

Ett par kilometer österut ligger Grindengravfältet 
( Ytterby 42 :1) som provundersöktes 1986 av UV Väst. 
Totalt 28 gravar karterades medan ett mindre antal 
undersöktes. Utifrån gravform, stensättningar, och 
enstaka fynd av keramik kunde man grovt datera det 
till yngre järnålder ( Schützler 1986). I samma område 
låg gravfältet Ytterby 27 :1 som delundersöktes 1943 av 
Göteborgs arkeologiska museum. En grustäkt hotade 
gravfältet och tre av fem högar undersöktes. Fyndet av 
ett bronsspänne daterade en av högarna till ca 300 e. Kr. 
( Niklasson 1944 :63). Kring 1960 undersöktes det skada-
de gravfältet vid Komarken nordost om det föregående, 
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strax väster om E6 :an. Minst tretton bevarade gravar 
uppvisade ett varierat yttre gravskick och kunde utifrån 
fynden dateras från yngre romersk järnålder till viking-
atid ( Kungälv 29 :1). Intill påträffades delvis förstörda 
boplatslämningar från yngre järnålder ( Kungälv 30 :1) 
( Kaelas 1962 ; Moberg 1962). Det kända flatmarksgrav-
fältet vid Valtersberg ( Ytterby 85 :1) ligger i nordöstra ut-
kanten av Kungälvs tätort idag. Här undersöktes 1947–
49 minst 160 brandgravar, varav lejonparten urnegro-
par med välbevarade keramikkärl. Dateringarna faller 
inom perioden förromersk till äldre romersk järnålder 
( Fredsjö 1962 ; Cullberg 1973). Åter närmare utrednings-
området har ett gravfält i Rollsbo undersökts ( Ytterby 
32 :1) vilket visade sig innehålla fem stensättningar och 
lika många stenfyllda bergsskrevor, allt förmodligen 
gravar. Den senare varianten har också kunnat påvisas 
på flera av de ovan uppräknade platserna, exempelvis 
Ytterby 194 :1 och 206. Två stensättningar precis utan-
för aktuellt utredningsområde undersöktes i början av 
1970-talet i samband med byggandet av flerfamiljshus 
vid Hällebergsgatan ( FMIS).

I söder vid Nordre älv har det medeltida Kunga-
hälla ( Ytterby 53 :1), föregångaren till Kungälv, legat. 
Kungahällaprojektet 1985–1994 var ett tvärvetenskapligt 
forskningsprojekt som syftade till att klarlägga frågor 
kring stadens uppkomst och utveckling ( Andersson 
et al. 2001).

Slutligen bör några viktiga utredningar och förun-
dersökningar i närområdet nämnas. Vi börjar varvet 
österifrån och går sedan medsols. Inför bostadsområ-
det Iskällan har en utredning och två förundersökning 
genomförts, varvid flera boplatser påträffats ( Ytterby 
209, 210 och 211). Spektakulära fynd var en kantyxa i 
brons och ett fragment av en spetshacka ( Balknäs 2009 ; 
Ortman 2010 ; Ortman manus). Vid Rollsbo industri-
område har Bohusläns museum nyligen utrett ett om-
råde där boplatser och gravar har kunnat identifieras 
( Åberg 2013). Direkt väster om aktuellt utredningsom-
råde har UV Väst år 2011 utrett ett större område som 
idag är åkermark ( Lönn & Andersson 2012). Här på-
träffades en mindre fyndförande yta på en bergknalle 
( Ytterby 217). Denna förundersöktes året därpå varvid 
det konstaterades att lämningarna representerar ett 
tillfälligt uppehåll vid tiden kring 7000 BP  (ca 8000 år 
sedan), då detta var en liten ö ( Johansson 2013). Läng-
re västerut har Bohusläns museum åren 2010 och 2012 
utrett och förundersökt en nyupptäckt komplex miljö 
med gravar och boplatslämningar ( Ytterby 212 och 213). 

Boplatsdateringarna faller inom intervallet mellanneo-
litikum till äldre järnålder, medan gravarna samlar sig 
kring bronsålder–äldre järnålder ( Öbrink 2011 ; Åberg 
2012). Direkt norr om aktuellt utredningsområde har 
UV Väst under 1990-talet genomfört flera utredning-
ar och förundersökningar inför småhusbebyggelsen 
Stället ( FMIS). Berörda lämningar var boplatser, en skål-
grop på en häll och en gårdstomt.

Inventeringen
Här presenteras resultatet av fältinventeringen. Resul-
tatet av den landskapshistoriska analysen och den byrå-
mässiga delen av den arkeologiska utredningen framgår 
tidigare i resultatdelen av rapporten, samt i samman-
fattningen nedan.

Under inventeringen, som utfördes av två arkeolo-
ger under två arbetsdagar samt en kulturgeograf under 
knappt en arbetsdag, påträffades flera kulturhistoriska 
lämningar av vilka ett antal föranleder vidare antikva-
riska åtgärder. Den vanligaste typen av formelement 
utgörs av stengärdesgårdar ( figur 8). De flesta murarna 
löper i skiftesgränser på 1834 års karta eller kan genom 
sitt utseende antas ha ett ännu yngre ursprung. Det se-
nare gäller exempelvis några hägnader väster om den 
tidigare gränsen ( etablerad 1834) mellan Kastellegården 
och Tega i väster. Stenmurarnas överlag sena datering 
innebär att de inte redovisas i sammanställningen ned-
an. Lägena för ett antal längre och välbevarade murar 
återges emellertid i kartbilden figur 9 (nästa uppslag).

Övriga lämningar beskrivs översiktligt i det följande 
och enligt numreringen på figur 9. I sistnämnda figur 
redovisas även bebyggelsens placering på 1750 och 1834 
års kartor ( med gula respektive gröna punkter). 

Lämningslista
Numreringen hänvisar till objekt i kartan figur 9 och 
tabell 1. För de antikvariska bedömningarna hänvisas 
till Riksantikvarieämbetets lista med lämningstyper och 
antikvarisk praxis ( Blomqvist 2007), som dock modi-
fierats något i avvaktan på ny kulturminneslag som 
träder i kraft den 1/1 2014. Främst gäller det torpläm-
ningar, som tidigare antingen fått antikvarisk status öv-
rig kulturhistorisk lämning eller fast fornlämning ( med 
förekomst före eller efter storskifte som ungefärlig vat-
tendelare). Dessa har här fått statusen bevakningsobjekt 
i avvaktan på ny antikvarisk praxis.
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Figur 9. Kulturhistoriska lämningar som påträffades i samband med inventeringen, återgivna med punkter och linjer. 
Numreringen avser beskrivningar i texten. Med gula punkter anges läget för torpbebyggelsen på 1750 års karta. Gröna punk-
ter avser tillkommande eller flyttade tomter enligt 1834 års karta. Observera att bebyggelsen vid Stora Björkås och Porten 
fanns kvar även på den yngre kartan.
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1. Skålgropar
Skålgropar på häll, ca 6 stycken inom en yta ca 3,30×1,30 
meter stor (N-S). Fem av skålgroparna är 0,05–0,06 
meter i diameter och 0,01–0,025 meter djupa, en är 
avlång 0,10×0,05 meter och 0,025 meter djup (se figur 
10). Hällen är bortsprängd i väster. Belägen på tunet 
till torpstället Stora Smällen, bebyggd med en villafas-
tighet idag.

Registreras som : Hällristning/skålgrop. Fast fornläm-
ning.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Ligger di-
rekt utanför utredningsområdet och berörs inte av 
planarbetet.

2. Bebeyggelselämningar, fossil åker
Inom området finns husgrund, jordkällare, stengärdes-
gårdar, fruktträd och en brunn (figur 11, 12). Husgrun-
den är ca 16–17×6 meter stor, delvis bestående av stap-
lade, 0,5–0,75 meter stora block i en inte helt symetrisk 

rektangel. Tegel fynd. Troligen relativt sent uppförd 
ekonomibyggnad som kan ha hört till det närbelägna 
Stora Smällen. Belägen på bitvis fuktig mark.

I sluttningen upp mot gravfältet strax norr om hus-
grunden finns flera stenmurar och fossila odlingsytor 
med samma lokalisering som på 1750 års karta.

Omedelbart intill ingången, genom staketet i kanten 
av gravfältet Ytterby 22 :1, finns en kraftigt övervuxen 
jordkällare. Den mäter cirka 4x6 meter i yttermått och 
är välbevarad. Har sannolikt hört till bebyggelsen vid 
Stora Smällen som ligger strax söderut, som är bebyggd 
idag ( se objekt 1).

Registreras som : Husgrund, historisk tid ; lägenhets-
bebyggelse/torp ; fossil åkermark. Bevakningsobjekt.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Slutlig 
antikvarisk status kan avgöras genom grävande in-
sats, i form av arkeologisk utredning etapp 2 alterna-
tivt förundersökning. I första hand dock hänsyn eller 
bevarande. Lämningarna ligger delvis inom fornläm-
ningen Ytterby 22 :1.

Figur 10. Nyupptäckt skålgrop inom objekt 1. Foto : Delia Ní Chíobháin Enqvist.
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Figur 11. Den muromgärdade lilla åkerlyckan vid torpet Stora Smällen på 1750 års karta. Foto : Pär Connelid.

Figur 12. Husgrund inom objekt 2, troligen ekonomibyggnad. Foto mot nordväst : Delia Ní Chíobháin Enqvist.
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3. Bebeyggelselämning
Husgrund, ca 7×5 meter stor, med syllstenar i hörnen, 
belägen i en nordvästlig backsluttning, på berg. Finns 
inte på några av de historiska kartorna. En majoritet av 
backstugorna stammar från tiden efter laga skiftet. Det 
är därför mycket möjligt att objektet är yngre än 1850.

Registreras som : Lägenhetsbebyggelse/backstuga. Öv-
rig kulturhistorisk lämning.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Inga.

4. Bebeyggelselämning
Gårdslämningar, befintlig knuttimrad byggnad i för-
fall ca 14×6 meter stor, samt jordkällare och fruktträd 
vid Björkås. Gårdstomten är i övrigt bebyggd med mo-
derna hus. Belagd på historiska kartor 1750 och 1834.

Registreras som : Bytomt/gårdstomt. Övrig kulturhis-
torisk lämning.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Inga. Tom-
ten har modern bebyggelse.

5. Gränssten
En rest sten, ca 0,50 meter hög. Möjligen gränssten 
men markerar inte någon modern fastighetsgräns. Kan 
troligen sättas i samband med objekt 6.

Registreras som : Gränsmärke. Övrig kulturhistorisk 
lämning.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Inga.

6. Bebyggelselämningar
Gårdslämningar bestående av flera huskroppar inom ett 
område av minst 38×14 meter ( SV-NÖ) med två tydliga 
husgrunder samt en jordkällare av klart sentida karak-
tär, sannolikt en efterföljare till det övergivna läget för 
torpet Kjellhålan ( objekt 9 nedan). Jordkällaren utan 
tak ligger längst i väster i det av slyskog igenväxande 
området. De övriga husgrunderna är mycket framträ-
dande med delvis höga stensyllar och kallmurade partier 
(figur 13). Grunden efter mangårdshuset mäter 5,5×9,5 
meter och har en välbevarad spismur. Öster om den-
na finns en 5,5 meter bred och uppemot 23 meter (  !) 
lång ekonomibyggnad med gödselstad på gjuten platta. 
Marken innehåller stora mängder med krossat tegel, be-
tong och skrot. I övrigt finns en stensatt brunn och ett 

Figur 13. Grunden efter mangårdsbyggnaden vid det yngsta läget för torpet Kjellhålan. Foto : Pär Connelid.
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fäste för flaggstång. Platsen är inte bebyggd på någon 
av de äldre kartorna.

Fram till gårdsläget leder ett bevarat parti av en sten-
satt, drygt 2 meter bred väg (figur 14).

Registreras som : Bytomt/gårdstomt, yngre datum. 
Övrig kulturhistorisk lämning.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Inga, dock 
om möjligt hänsyn eller bevarande.

7. Bebyggelselämning, fossil åker
En liten, delvis av en låg jordvall avgränsad inägomark 
strax intill bergsformation strax norr om det gamla vat-
tentornet. I västra delen finns en cirka 4×6 meter stora 
husgrund i form av en förhöjning och enstaka synliga 
syllstenar. Omedelbart öster om huslämningen finns 
en fossil åkerlapp ca 60×25 meter, med några grunda 
slutfåror och hak, längst i nordost en kort, gles sten-
mur. Husgrunden sammanfaller med en liten byggnad 
på 1834 års karta som sannolikt avser en backstuga el-
ler dylikt.

Området har karaktären av glänta i skogen och inne-
håller några halvgamla ekar, björkar mm. Platsen är inte 
bebyggd på 1750 års karta.

Registreras som : Lägenhetsbebyggelse/backstuga ; fos-
sil åker. Övriga kulturhistoriska lämningar.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Inga, dock 
om möjligt hänsyn eller bevarande.

8. Gropavall
En 3–4 meter bred och 0,5–0,7 meter hög jordvall med 
låg, enkel stenmur ovanpå (figur 15). Ett mindre dike 
löper på norra sidan medan ett 1–2 meter brett dike 
finns på södra sidan. Anläggningen, som inte har nå-
got med hägnadsstrukturen på vare sig 1750 eller 1834 
års kartor att göra, ligger till största delen inom forn-
lämningsområdet till det stora grav- och boplatsområ-
det Ytterby 22 :1. 

Vallens utseende, dess avvikande läge i förhållande till 
en intilliggande ( strax norr om) skiftesgräns på 1834 års 
karta och »statigrafin« med en yngre stenmur ovanpå 
gör att ett äldre ursprung än 1700-talet kan misstänkas. 
Här är naturligtvis relationen till det stora gravfältet 
inom Ytterby 22 :1 och den där nyligen påträffade speci-
ella boplatsmiljön från järnålder synnerligen intressant.

Registreras som : Hägnad/hägnadsvall. Fast fornläm-
ning.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Förunder-
sökning i händelse av exploatering. Bör dock bevaras, 
som en del av fornlämningskomplexet Ytterby 22 :1.

9. Bebyggelselämning
Förhöjning i marken med måtten 4×7 meter ( som mest 
0,5 meter hög) som sammanfaller med den västra av 
två husmarkeringar på 1834 års karta, tillhörig torpet 
Kjellhålan. Eventuellt finns en syllstensrad längs delar 
av östra långsidan. Belägen 3–4 meter innanför mo-
dern åkermark. Platsen är inte bebyggd på 1700-talet.

Registreras som : Lägenhetsbebyggelse/torp. Bevak-
ningsobjekt.

Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Slutlig 
antikvarisk status kan avgöras genom grävande insats, 
i form av arkeologisk utredning etapp 2 alternativt för-
undersökning.

10. Bebyggelselämning
En cirka 0,3–0,4 meter hög förhöjning i marken med 
måtten 7×8 meter. Anläggningen är väl synlig och 
belägen på en klippt gräsmatta strax intill modern 

Figur 14. Äldre stensatt väg till gårdsläget objekt 6. Foto mot 
sydväst : Niklas Ytterberg.
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Figur 18. Utifrån fältinventering och byråmässig utredning lämpliga lägen ( benämnda A till G), där man erfarenhetsmässigt 
kan peka på risk för okända fornlämningar. Skala 1 :10 000.
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Ytterby 19 :1-2  (gravar)
Registrerad som : Högar. Fasta fornlämningar.
Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Bevaras och 
eventuellt vårdas, inklusive av Länsstyrelsen fastställt 
fornlämningsområde. I händelse av exploatering krävs 
arkeologisk förundersökning.

Ytterby 22 :1 ( gravfält, boplats m.m.)
Registrerad som : Grav- och boplatsområde. Fast forn-
lämning (figur 16).
Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Bevaras och 
vårdas inklusive ett väl tilltaget fornlämningsområde 
för att de pedagogiska värdena ska kunna upplevas.

Ytterby 152 :1 ( gravar ?)
Registrerad som : Uppgift om två gravhögar (figur 17).
Förslag till fortsatta antikvariska åtgärder : Fornläm-
ningsstatus kan avgöras genom en arkeologisk utred-
ning etapp 2.

Lägen för okända fornlämningar
Vid fältinventeringen noterades ett flertal lämpliga bo-
platslägen  ( figur 18). I höjdområdena finns ett flertal 
mindre lägen i klåvor och naturliga terrasser. Här kan 
man förvänta sig boplatslämningar från tidsrummet 
äldre stenålder. I den stora flacka dalgången centralt i 
området, idag fodervall och beteshagar, kan det finnas 
boplatslämningar och möjligen även flatmarksgravar 
från resten av förhistorien ( figur 19).

En särskild hällristningsinventering inom ramen för 
etapp 2 är också påkallad med tanke på flertalet kända 
och även nyupptäckta ristningar i närområdet. Här är 
det uppstickande hällar i anslutning främst till sagda 
stora boplatsläge centralt i området som är intressanta.

Figur 19. Panoramafoto över den sydvästra delen av utredningsområdet. Dalgången kan rymma såväl boplatser och gravar som 
hällristningar från de sista femtusen åren av förhistorien. 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Björkås-Porten-Smällen-arkeologiskutredn-2014

Björkås, Porten och Smällen           27

Sammanfattande diskussion
Största delen av marken inom utredningsområdet ut-
görs av gammal utmark till Kastellegården och dess 
närmaste grannbyar. I ytterkanterna berörs även f.d. 
inägomark, bland annat kring de små torpen Stora och 
Lilla Smällen samt Porten i sydost. Mera centralt lig-
ger även torpet Stora Björkås inägor. De äldsta kända 
tomterna till Stora Björkås och Porten, redovisade på 
1750 års karta, återfinns också inom utredningsområdet. 
Det är inte närmare känt när dessa enheter etablerades. 
Det kan ha skett tidigare under 1700-talet eller avsevärt 
tidigare. Det kan naturligtvis inte heller uteslutas att 
exempelvis den lite större inägomarken vid Björkås har 
en äldre historia, som självständig gård under 1500-talet 
eller rent av tidigare. Det faktum att torpen finns med 
redan 1750 gör dem under alla omständigheter poten-
tiellt arkeologiskt intressanta.

Här kan också nämnas Kristina Bengtssons idé om 
att den ursprungliga platsen för den kungliga uppbörds-
gården Kastellegården, som före 1620-talet ska ha varit 
i södra kanten av utredningsområdet ( Bengtsson 2002). 

Eventuella husgrunder eller lämningar under marky-
tan i detta område skulle alltså kunna härstamma från 
Kastellegården, t.ex. inom objekt 2.

Som särskilt spännande framstår den kraftiga och lite 
märkliga jordvallen ( objekt 8). Anläggningen har, såvitt 
kan bedömas, inte någon koppling till landskapets or-
ganisation under 1700/1800-tal. Det kan inte uteslutas 
att anläggningen har något med det närbelägna stora 
gravfältet Ytterby 22 :1 att göra.

På höjder kring 20–35 meter över havet finns ett 
flertal mindre lägen i klåvor och naturliga terrasser vid 
den forntida strandlinjen. Här kan man förvänta sig 
boplatslämningar från tidsrummet senpaleolitikum 
till tidigneolitikum, för drygt 5 000 till 11 000 år se-
dan ( jämför Påsse 2003, 2006). I dalgången centralt i 
området kan man förvänta sig boplatslämningar och 
flatmarksgravar från neolitikum och metalltid.

Den särskilda hällristningsinventeringen bör utfö-
ras av särskild expertis, vilket borgar för ett bättre och 
effektivare resultat.

Foto mot nordöst : Niklas Ytterberg. Bearbetning : Johan Peterson.
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Ett dokument - Två kulturhistoriska analyser 
Detta dokument innehåller två separata kulturhistoriska analyser (rapporter) som tillsammans täcker 
det geografiska område som preliminärt ska utgöra området för Ytterbys fördjupade översiktsplan 
(FÖP). Båda analyserna har tagits fram av Pär Connelid, Kula AB, på uppdrag av Kungälvs kommun. 

Den ena rapporten togs fram 2017 och gäller den östra delen av FÖP-området. Den andra rapporten 
togs fram 2019 och har fokus på den västra delen av FÖP-området.  

 

Området som avgränsas av RÖD linje är det område som analyseras i rapporten från 2017 och området som 
avgränsas med BLÅ linje beskrivs i 2019 års rapport. 

En beskrivning till bakgrunden till framtagandet av 2017 års respektive 2019 års rapport återfinns i 
2019 års rapport, kapitel 1 Bakgrund och syfte. 

Syftet med de två rapporterna är, förutom att utgöra underlag till FÖP Ytterby, att utgöra underlag i 
andra framtida sammanhang i kommunens arbete, bl a fysisk planering, samt även komma till nytta 
och utgöra inspirationskälla för föreningar, privatpersoner m m med intresse för Ytterbys 
kulturhistoria.  
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1. Bakgrund	och	syfte	

Kula AB har på uppdrag av Kungälvs kommun (genom planarkitekt Erik Liedner, 
Samhälle och utveckling) utfört en översiktlig landskapshistorisk analys och 
beskrivning av kulturmiljöer inom västra delen av fördjupad översiktsplan (FÖP) i 
Ytterby. FÖP-området, vars avgränsning framgår av kartan här nedan, ligger strax 
sydväst om staden Kungälv och omfattar ungefär lika mycket mark på ömse sidor 
om Bohusbanan. Dess sydöstra begränsning utgörs av Nordre älv. 

Figur 1. FÖP-området avgränsat med blå linje. Röda markeringar visar de båda ytorna inom kulturmiljövårdens 
riksintresseområde Kastellegården-Ragnhildsholmen. Gråskrafferade ytor visar större utbyggnadsområden 
enligt FÖP, version 2019-02-08. 

1.1 Kulturhistorisk	analys	av	FÖP-områdets	östra	delar	2017	
Aktuell utredning har delvis sin bakgrund i en kulturhistorisk analys som Kula AB 
utförde senhösten 2017 inom fastigheten Kastellegården 1:1 (Connelid 2017). Det 
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primära syftet med arbetet var då att belysa effekter av ett planerat markinköp från 
kommunens sida i norra delen av Kastellegården 1:1 samt dess påverkan på 
kulturmiljövårdens riksintressemiljö Kastellegården-Ragnhildsholmen och övriga 
näraliggande kulturmiljöer. En viktig erfarenhet av utredningsarbetet 2017 var att 
det både inom riksintresseområdet och på de delar av Kastellegården 1:1 som ligger 
utanför detta finns ett relativt stort antal forn- och kulturlämningar som inte tidigare 
uppmärksammats. Det rör sig här om såväl enskilda objekt som sammanhängande 
kulturmiljöer, vilka i hög grad knyter an till den landskapsorganisation som 
avspeglas i kartorna över Kastellegården från 1700- och 1800-talet. Ett viktigt 
landskapshistoriskt tema utgörs exempelvis av det stora antalet dagsverksskyldiga 
torp som förr lydde under Kastellegården. Torpen har i mycket hög grad överlevt, 
antingen genom att de fortfarande är bebyggda och har kvar sina gamla namn eller i 
form av välbevarade husgrunder eller andra spår i terrängen. Ett annat tema utgörs 
av väghistoriken. Dessa kulturmiljöer höjer det antikvariska och upplevelsemässiga 
värdet på den redan komplexa och på många sätt unika historiska och arkeologiska 
miljön inom och strax utanför Kastellegården 1:1.  

Figur 2. Kulturhistoriskt analyserade ytor inom FÖP-området. 2014 (grön linje): arkeologisk utredning. 2017 
(röd linje): kulturhistorisk utredning för FÖP-områdets östra delar. 2019 (blå linje): denna utredning. 
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1.2 Arkeologisk	utredning	2014	
Flera arkeologiska utredningar och undersökningar har utförts i västra delen av 
FÖP-området på senare år. De har dock, av naturliga skäl, vanligen haft ett ganska 
snävt arkeologiskt perspektiv och berört små ytor. 2014 utreddes en relativt stor yta 
väster om järnvägen med ett lite bredare perspektiv, bl a genom att det äldre 
kartmaterialet belystes utförligt. Under detta arbete – redovisat i rapporten "Björkås, 
Porten och Smällen" (Ytterberg & Connelid 2014) – identifierades ett ganska stort 
antal nya forn- och kulturlämningar inom det aktuella området. Utredningens fokus 
var likväl främst inriktat på att identifiera fornlämningar.   

I figur 2 på föregående sida redovisas grovt geografiska avgränsningar för de båda 
kulturhistoriska utredningarna inom FÖP-området som kort beskrivits ovan. Där 
framgår även vilka ytor som berörts av föreliggande arbete. 

1.3 Upplägg	och	avgränsning	för	denna	utredning	(2019)	
Under arbetet med utredningen 2017 (och även efteråt) väcktes och diskuterades 
flera frågor kring hur kulturmiljön på bästa sätt kan utvecklas och levandegöras 
inom ramen för det fortsatta arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) och i den 
framtida förtätningen av bebyggelsen i Ytterby-området. Ett problem i detta 
sammanhang är att överblicken och kunskapen om kulturmiljöerna i västra delen av 
FÖP-området i stor utsträckning saknas, undantaget naturligtvis riksintresset 
(gravfältet) vid Smällen.  

Det är mot denna bakgrund som den här aktuella utredningen ska ses. Syftet med 
arbetet har således varit att, genom översiktliga analyser av historiska kartor och 
stickprovsmässiga fältinventeringar, "uppdatera" nivån på kunskapen om olika typer 
av kulturmiljöer inom de västra delarna av FÖP-området, grovt sett området väster 
om järnvägen. Eftersom de mest intensiva utbyggnadsområdena ligger inom det 
2014 arkeologiskt utredda området och tangerar riksintressemiljön, har även denna 
yta studerats översiktligt. Detta utbyggnadsområde berör även en mindre yta som 
inte utreddes 2014 (omedelbart öster om Nordtag, jfr figur 1), vilket också motiverar 
en förnyad kontroll.     

En viktig del av analysen har varit att inventera fram och presentera de historiska 
kartorna. Som framgår nedan, finns ett rikhaltigt och nästan heltäckande äldre 
kartmaterial över FÖP-området. Precis som på Kastellegårdens marker är det gamla 
odlingslandskapets organisation med inägor/utmark, vägar och gårdstomter ännu 
bevarad och "läsbar" på många ställen. En viktig uppgift har därför varit att 
identifiera områden med höga landskapshistoriska och pedagogiska värden 
utgående från de äldre kartorna. Det äldre kartmaterialet i sig har stor attraktions-
kraft och kan med fördel användas i ett framtida levandegörande av kulturmiljöer.  

För en mer detaljerad redogörelse kring det kulturhistoriska innehållet, äldre kartor 
etc inom de mer centrala delarna av Kastellegårdens marker hänvisas till Connelid 
2017. 

 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Ytterby två kulturhistoriska analyser 2017/19

	6	

2. Gårdar,	byar	och	odlingslandskap	inom	FÖP-området	
-	en	kort	bakgrund	

Ungefär hälften av FÖP-området utgörs av Kastellegårdens historiska ägodomän, i 
varje fall sådan den avspeglas på 1700- och 1800-talets kartor. Gårdens inägor var 
då till största delen belägna i och öster om Kyrkebäckens dalgång. Kastellegårdens 
kungsgård, som sedan slutet av 1600-talet användes som översteboställe, låg nere 
vid Nordre älv, där bl a Kungahällas medeltida stadsjordsområde var inkorporerat i 
inägorna. Väster om Kyrkebäckens dalgång bredde utmarkerna ut sig, vilka ännu 
under 1700-talet utnyttjades gemensamt med grannbyn Tega. 

Kungsgården låg före 1620 någonstans i Kyrkebäckens dalgång, sannolikt i närheten 
av det stora gravfältet vid Porten/Smällen. Gården, som före reformationen 
fungerade som försörjningsgård till Kastala kloster, antas ha ett ursprung i en 
tidigmedeltida och förhistorisk storgård i anslutning till gravfältet. Det finns alltså 
tydliga historiska kopplingar, ännu delvis avläsbara i landskapet genom synliga 
lämningar, mellan kulturmiljöerna kring Kastellegården nere vid Nordre älv och de i 
Kyrkebäckens dalgång. Detta är en mycket viktig utgångspunkt när det framtida 
bostadsbyggandets påverkan på områdets kulturmiljöer ska bedömas. 

Figur 3. Äldre gårds- och bygränser inom FÖP-området. Gula hussymboler visar lägen för de äldsta kända 
gårdstomterna. Gränserna något anpassade till och redovisade på ekonomiska kartan från 1930-talet. 
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Kastellegården var förr, liksom delvis än idag, omgiven av ett typiskt bohuslänskt 
gårds- och bylandskap. Kartbilden ovan redovisar situationen på ekonomiska kartan 
från 1930-talet (tryckår 1936). Gula linjer visar kartans gränser för de äldsta 
jordregisterenheterna, d v s gårdar och byar i 1600- och 1700-talets skattelängder 
(jordeböcker). Gula hussymboler anger dels det ursprungliga antalet hemman inom 
varje enhet, dels lägen för dessa enligt äldre storskaliga kartor.  

Sammanlagt sju äldre gårdar och byar – Guddeby, Hölen, Stället, Tunge, Tega, 
Kvarnbacken och Ormo – återfinns med både äldre tomter, merparten av inägorna 
och delar av sina utmarker inom FÖP-området. Den största byn utgörs av Tega. 
Ursprungligen fanns där fyra gårdar, däribland socknens prästgård. Guddeby och 
Tunge i norr hyste två hemman vardera. Hölen, Stället, Ormo och Kvarnbacken 
bestod av enstaka hemman, med de två sistnämnda som särklassigt minst. I norr 
och väster återfinns endast en del tidigare utmark och perifera inägoavsnitt till 
Rollsbo respektive Vena i FÖP-området; de äldsta bebyggelselägena ligger utanför. 

Flera av gårdarna och byarna är omnämnda relativt tidigt i skriftligt källmaterial och 
figurerar i medeltida dokument (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län). Byarna 
Guddeby, Tunge, Tega och hemmanet Ormo är belagda redan år 1354. Ormos 
tidiga belägg, liksom det faktum att platsen i början av 1600-talet anges som 
tingsplats (1610: på Ormoghe ting), är intressant och man kan här fundera på om 
gården längre tillbaka haft en högre status i något avseende.  

Ormo verkar periodvis ha hängt samman med Kvarnbacken. Den senare har dock 
formellt utgjort en egen jordregisterenhet. Tillsammans är emellertid de båda 
enheterna på 1700-talet fortfarande ganska små. Kanske är det istället kvarnarna i 
Ormbäcken, där både Kvarnbacken, Ormo och grannbyn Tega har haft intressen, 
som är den gemensamma nämnaren om man vill förstå det aktuella områdets 
historiska roll. Som framgår nedan, fanns det under 1700-talet flera ganska stora 
kvarnläggningar längs bäcken. Kvarnar, särskilt de större, har länge varit föremål för 
stormännens intressen, inte minst under medeltid. Antalet kvarnar i Ormbäcken, 
omnämnandet av tingsplatsen på 1600-talet och närheten till Tega by med dess 
prästgård och historiska kopplingar till centralbygden i Kyrkebäckens dalgång 
framstår därför sammantaget som mycket intressant. Kvarnverksamheten i 
Ormbäcken kan längre tillbaka i tiden ha varit en exklusiv resurs som kontrollerats 
av någon större jordägare, kanske rentav storgården som av allt att döma legat intill 
gravfältet vid Smällen. Situationen är värd en fördjupad analys i annat sammanhang.  

Kartbilden som framträder i figur 2 är intressant på flera sätt. För det första är det 
lite fascinerande att se hur jordbrukslandskapet ännu i mitten av 1930-talet helt 
dominerade Ytterby-området. Endast ett fåtal hus har tillkommit kring järnvägs-
stationen och kyrkan (från 1870). Bebyggelsen kring Ytterby station utvecklades 
först under andra hälften av 1920-talet, efter att flera busslinjer tillkommit, bl a till 
och från Kungälv (Ytterby förr och nu, sid 159–160).  

Den andra intressanta aspekten på 1930-talets kartbild gäller uppodlingen. Sannolikt 
avspeglas den högsta uppodlingsgraden någonsin i området. Här framgår den fulla 
effekten av alla investeringar som genomfördes under 1800-talets och det tidiga 
1900-talets agrara revolution, d v s det komplex av innovationer (nya redskap, 
växtföljder, grödor etc) och markskiften som i grunden omdanade det svenska 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Ytterby två kulturhistoriska analyser 2017/19

	8	

odlingslandskapet. Exempelvis är en mycket stor del av åkermarken som togs upp 
på tidigare utmark och fuktig ängsmark ännu i bruk på 1930-talet. 

2.1 Det	äldre	odlingslandskapet	och	kartorna	
Som en introduktion till de historiska kartor som att visas i kapitel 4, presenteras 
nedan några grundläggande drag i det förindustriella bohuslänska odlingslandskapet, 
liksom en del begrepp. Beskrivningen sker med utgångspunkt i en karta över byn 
Rollsbo från år 1704. Huvuddelen av Rollsbos marker ligger utanför FÖP-området 
men den södra delen av byn berörs. Några kartor över Rollsbo återges inte längre 
fram i rapporten; därför kan det vara lämpligt att använda den här. 

Figur 4. Karta över Rollsbo by i Ytterby socken från 1704. Kartan återger inägomarken – åker (grå) och äng 
(grön) – samt ett par bergiga beteshagar. Kartans innehåll beskrivs närmare i texten nedan. Akten N135-22:1 i 
Lantmäteristyrelsens arkiv. 

1704 års karta visar Rollsbos inägomark, d v s den inhägnade åker- och ängsmarken. 
Utanför inägorna, till vänster i kartbilden, ligger utmarken. Uppdelningen på dessa 
två marktyper var helt central i jordbrukslandskapet före den agrara revolutionen. 
Utmarkernas viktigaste funktion var som betesmarker. I Bohuslän var många av 
dessa, genom uthuggning och hårt bete, skoglösa redan på 1600-talet. De användes 
före 1700-talets mitt gemensamt och var sällan uppdelade mellan de enskilda 
gårdarna. I Rollsbo är byn på typiskt vis placerad i övergången mellan utmarkerna i 
väster och inägorna. Hägnaderna formar sig likt en jättelik tratt mot utmarken! 
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De viktigaste markslagen på inägorna var således åker och äng. Åkrarna i Bohuslän 
odlades förr i ensäde, vilket innebar att alla ytor såddes varje år, medan grödorna ofta 
växlade. Åkrarna på 1704 års karta återges med grå färg. De är uppdelade mellan 
byns sex gårdar men det finmaskiga mönstret med långa tegar visas inte i kartbilden. 
Siffrorna anger istället jordens beskaffenhet. Ytorna med siffran 2 visar "lermylla", d 
v s lerhaltig jord med hög mullhalt, som avkastar "kornet 4". Det sistnämnda 
innebär att jorden är av ganska god kvalitet och ger tillbaka 4 tunnor på varje utsådd 
(efter att nästa års utsäde räknats bort). Siffran 4 anger "skarp lera" som bara ger 
"kornet 2,5". Högre än så här vara sällan avkastningen på de västsvenska åkrarna 
före det moderna jordbrukets genombrott under senare delen av 1800-talet. 

Ensädet ställde stora krav på gödsling och innebar att gårdarna var tvungna att ha 
ganska många djur. Djurhållningens betydelse avspeglas bl a i relativt stora arealer 
med ängsmark, där gräset (i form av hö) till vinterfoder skördades. Ängen, eller 
slåttermarken som den också kallades, visas med grön färg och siffran 6 på 1704 års 
karta. Ängarna uppträdde både på torr och fuktig mark och bestod av gräs och 
annan växtlighet. Bristen på skog på utmarkerna kompenserades ofta med att man 
gynnade trädvegetationen i ängen. Träden beskars (hamlades) ofta med syftet att 
producera lövfoder och klenvirke. Efter höskörden efterbetades ängen. I Rollsbo 
var ängsmarken inte åtskild från åkrarna, så här var man tvungen att invänta skörd 
på åkrarna innan djuren kunde släppas in.  

De bergiga, gulfärgade ytorna i väster och norr (siffrorna 7 och 8) är beteshagar. 
Det rör sig här om inhägnade ytor som Rollsbo förfogar över enskilt. Den mindre 
ytan med siffran 7 beskrivs som kalvhage. Det högre bergiga området i öster (siffran 
9) – dagens Åseberget – kallas "Wahlåhs" och används också delvis till bete.  

2.1.1 Olika	generationer	kartor	under	1600-,	1700-	och	1800-talen	
1704 års karta är ett exempel på andra generationens storskaliga kartor (cirka 1680–
1750) från det svenska lantmäteriet. Det statliga lantmäteriet tillkom redan 1628 
men då hörde Bohuslän till Norge, så första generationens kartor från åren cirka 
1630–1655 finns inte här. Tredje generationens kartor tillkom i samband med 
storskiftet åren 1750–1827. Storskiftet berörde många bohuslänska gårdar och byar 
och syftade till att omfördela markerna till färre ägolotter. Någon utflyttning av 
gårdarna, som vid det efterföljande laga skiftet, skedde dock ej. Storskifteskartorna 
är ofta mycket välgjorda och har detaljerade textbeskrivningar. De flesta gårdarna 
och byarna inom FÖP-området har en karta från detta skede. 

Den fjärde generationens kartor tillkom vid laga skiftet, vilket stadgades år 1827. 
Skiftet syftade bl a till att slutligen lösa problemen med ägosplittringen och ökande 
avstånd mellan bebyggelse och nyodlad mark. Genom utflyttning av gårdar från de 
gamla tomterna kunde dessa lokaliseras närmare inpå den nya åkermarken.  

De äldre svenska kartorna är ett världsunikt historiskt källmaterial som sedan länge 
används inom agrarhistorisk forskning men även inom arkeologin och naturvården. 
Kartorna är välgjorda, har stor täckningsgrad och är dessutom ofta vackra. Deras 
attraktionskraft är stor och de lämpar sig mycket väl för pedagogiska syften.   
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3. Forn-	och	kulturlämningarna	

Kartbilden här nedan redovisar det totala antalet forn- och kulturlämningar inom 
FÖP-området och på närmast intill liggande ytor. I detta kapitel ges ingen detaljerad 
beskrivning av de olika objekten – en närmare genomgång av fornlämningsbilden 
görs i anslutning till varje delområde – men några övergripande kommentarer är 
ändå på sin plats.  

Figur 5. Registrerade forn- och kulturlämningar inom och strax utanför FÖP-området (gråfärgade ytor resp. 
svarta prickar och linjer). 

Ungefär hälften av objekten i figur 5 ovan är klassificerade som fornlämning. Enligt 
Kulturmiljölagens andra kapitel ska en lämning uppfylla fyra grundkrav för att 
kunna betraktas som fornlämning: den ska vara resultatet av mänsklig verksamhet 
under forna tider, ha tillkommit genom äldre tiders bruk och vara permanent 
övergiven. Lämningen måste även vara tillkommen (belagd) före 1850. Om dessa 
kriterier inte är uppfyllda registreras den som övrig kulturhistorisk lämning och får inte 
samma lagskydd. Det kan här röra sig om sent (efter 1850) etablerade torp, 
minnesmärken och liknande. Övriga kulturhistoriska lämningar kan dock emellanåt 
tillskrivas ett relativt stort bevarandevärde, om de exempelvis ingår som bärande 
delar i en i övrigt välbevarad och sammansatt kulturmiljö.  
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I det nya digitala fornminnessystemet Fornreg har två nya begrepp införts: möjlig 
fornlämning och ingen antikvarisk bedömning. Den förra måste vara bekräftad i fält 
medan den senare statusen anges för objekt där detta inte varit möjligt, exempelvis 
gällande uppgifter om äldre gårdstomter på historiska kartor. De båda sistnämnda 
lämningstyperna kan dock efter vidare utredning visa sig vara fornlämningar. Detta 
gäller i synnerhet gårds- och bytomter eller torp, vilka erfarenhetsmässigt nästan 
alltid uppvisar någon form av bevarade arkeologiska spår även under mark. 

Fornlämningstätheten inom FÖP-området kan i ett bohuslänskt perspektiv 
beskrivas som "normal". Den sammanlagda fornlämningsarealen är dock betydligt 
större inom riksintresset och Kastellegården 1:1 i östra delen. Det är de tre stora 
ytorna med gravfältet vid Porten/Smällen, Kungahällas stadsjordsområde nere vid 
Kastellegården och den relativt nyregistrerade (2017) ytan öster om Kyrkebäcken 
som dominerar bilden. Den sistnämnda utgörs av ett stort antal metalldetektorfynd, 
vilka kan indikera hamn/handelsaktiviteter längs bäcken och ha en strukturell 
koppling till storgårdsmiljön intill gravfältet.  

Några motsvarande, större fornlämningsytor finns överhuvudtaget inte inom övriga 
delar av FÖP-området. Fornlämningsfrekvensen är där snarare måttlig till låg. Flera 
av de halvstora ytorna är boplatser av olika slag som framkommit i samband med 
arkeologiska utredningar under senare år, utförda vid planerad exploatering av 
mark. Det rör sig här främst om lämningar under mark. Boplatserna, liksom flera 
förhistoriska gravar i framför allt norra delen av området, visar att stora delar av 
landskapet varit utnyttjat redan under förhistorien. Såväl gravar som de framgrävda 
lämningarna kan dock sägas ha en högst "ordinär" prägel och kontrasterar mot de 
elitbetonade miljöerna kring Kyrkebäckens dalgång och längs Nordre älv.  

En för området unik – och i arkeologisammanhang ganska välkänd – fornlämnings-
miljö är hällristningarna och täljstensbrottet vid den s k Stålkullen strax öster om 
Sparråsvägen (fnl L1967:4925/7955/8373). Här finns några av Bohusläns sydligaste 
skeppsristningar. Berget på platsen innehåller täljsten, vilken sannolikt har brutits 
under lång tid och använts till bl a grytor och gjutformar. Täljstensbrottet är 
registrerat som övrig kulturhistorisk lämning men bör vara fornlämning eftersom 
flera kvarvarande ämnen med hög ålder finns kvar i berget. 

Figur 6. En av skeppsristningarna vid Stålkullen (fnl L1967:4925).  
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4. Kulturmiljöer	–	beskrivning	av	åtta	delområden	i	
västra	och	norra	delen	av	FÖP-området	

I detta kapitel redovisas äldre kartmaterial och fältiakttagelser för olika delytor i 
västra delen av FÖP-området. Beskrivningen följer äldre kartor och uppdelningen 
på olika jordregisterenheter, ungefärligen från norr till söder. Miljön kring det 
planerade, större utbyggnadsområdet på Kastellegårdens gamla utmark redovisas 
dock sist. I figur 7 nedan redovisas de åtta olika delområdena som beskrivs i 
avsnitten 4.1–4.8. 

Figur 7. De olika delområdena inom som studerats inom FÖP-området västra och norra delar.  

Presentationerna inleds med en översiktlig beskrivning av de kända kulturmiljöerna 
inom varje område. Fornlämningarna anges med L-nummer, d v s enligt rutinerna i 
Riksantikvarieämbetets nya fornminnessystem Fornreg. Därefter följer en översikt-
lig analys och redogörelse för innehållet i äldre kartor. Ambitionen har varit att 
presentera så många av de gamla kartorna som möjligt, både över inägor och 
utmarker. De flesta kartorna har rektifierats, d v s "vridits" rätt och anpassats till en 
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modern kartprojektion. För orienteringens skull markeras FÖP-områdets yttergräns 
i kartbilderna; de har även försetts med norrpil och skalstock. Avslutningsvis 
sammanfattas de viktigaste kulturhistoriska värdena och synliga sambanden. 

4.1 Guddeby	

Figur 8. Fornlämningar vid Guddeby, enligt Fornreg. Ytor anges med mörkgrå färg, punktobjekt i svart. 

Vid Guddeby finns tre fornlämningar i Fornreg. Det rör sig om två små gravar 
(stensättningar, 5–6 m i diameter), belägna på var sitt impediment i södra delen av 
åkermarken. Intill landsvägen, nära den gamla bytomten, finns en delvis undersökt 
"aktivitetsyta" med trolig datering till stenålder, påträffad vid utredning 2017. Inga 
lämningar är synliga ovan mark. Lite längre norrut i betesmarken har ytterligare 
flinta påträffats. Objektet redovisas som "fyndplats" i Fornreg men med status som 
övrig kulturhistorisk lämning. 
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Figur 9. Storskifteskarta över Guddeby från år 1765. Akten N135-6:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Figur 10. Laga skifteskarta över Guddeby från 1828. Akten N135-6:3 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 
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Två välgjorda och detaljerade kartor föreligger över Guddeby i Lantmäteristyrelsens 
arkiv. Den äldsta upprättades i samband med ett tidigt storskifte år 1765. I figur 6 
återges ett utsnitt ur denna, där det framgår att praktiskt taget hela den centrala 
delen av inägorna och bytomten återfinns inom FÖP-området. Gränsen för det 
senare, som anges med blå linje, löper strax väster om bebyggelseläget. Åkermarken 
i kartan anges med gul färg, de gröna fälten runtomkring visar ängen. Inägorna 
genomkorsas av landsvägen.  

Guddeby utgjordes vid den aktuella tidpunkten, liksom långt tidigare, av två 
hemman - Nordgården och Sörgården. Gårdarna ligger 1765 tätt samman nära 
landsvägen, på en plats som i stort sett motsvaras av dagens fastigheter Guddeby 
3:1 och 2:11. Värt att notera i kartbilden är den ovanligt detaljerade återgivningen av 
innehållet i kålgårdarna. Lantmätaren Lars Vessborg redovisar här de enskilda 
odlingslotterna samt en del träd- eller buskvegetation! Sörgården var vid 
karteringstillfället uppdelad på två ägare, varav den ena var "Slacktare Åldermannen 
i Giötheborg Herr Johan Eickler". Från bytomten leder en bred fägata mot 
utmarkerna i norr (och vidare mot öster). 

Det mesta av åkermarken ligger ganska väl samlad på båda sidor av landsvägen. En 
del odlingsytor finns också i ett par lyckor i söder och strax norr om bytomten. De 
flikiga ytterändarna i sydväst avslöjar att åkrarna i praktiken är uppdelade på smala 
brukningstegar, vilka sannolikt har formen av s k ryggade åkrar. De sistnämnda var 
vanliga Bohuslän förr i tiden och hängde samman med användandet av plog. För att 
underlätta dräneringen på lerhaltig jord vändes jorden konsekvent in mot mitten av 
tegen, varvid en ganska hög rygg uppstod. Ryggplöjningen underlättade inte bara 
dräneringen, utan hade också en riskspridande effekt; den mäktigare matjorden på 
tegens mitt var ju en fördel under torkår.  

På den tidiga laga skifteskartan från år 1828 (figur 10) kan flera förändringar i 
landskapet utläsas. Antalet brukare i byn har jämfört med 1765 ökat till hela sju 
stycken. Det är mellan dessa som skiftet 1828 sker. Huvuddelen av bebyggelsen 
ligger fortfarande samlad intill höjdpartiet vid den gamla bytomten. En av gårdarna 
(E) har redan flyttat ut från tomten och lokaliserats intill landsvägen. Här ligger i 
dag gården Sörgrind. Gården är namngiven efter "Sörgrindsflaten", som redan på 
1700-talskartan var benämningen på det sydligaste markområdet, närmast grinden i 
gärdesgården. Åkermarken har utvidgats jämfört med situationen 1765. Det är 
framför allt den tidigare ängsmarken som odlats upp, främst längs landsvägen mot 
nordväst. Utmarken i norr har hägnats in och börjat dikas ut. Här skedde senare 
under 1800-talet en omfattande uppodling. 

Odlingslandskapet i dagens Guddeby har, trots en långt driven uppodling, bevarat 
många äldre drag. Flera av de övergripande strukturerna, såsom uppdelningen på 
inägor och utmark, bebyggelsebilden och vägnätet uppvisar stora likheter med båda 
de äldre kartorna. Bebyggelsen ligger fortfarande i hög grad samlad på och i 
närheten av den äldsta bytomten. Äldre agrar bebyggelse återstår dock i stort sett 
bara på fastigheten 3:1, där ju delar av den äldsta tomten låg, och på Sörgrind 
(fastigheten 2:2). I den ännu tydliga övergången mot gammal utmark i öster löper en 
stenmur i den välbevarade gränsen.  
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Figur 11. Drönarfoto över Guddeby, mot nordost. I förgrunden syns ett av de välbetade, större impedimenten i 
södra delen av åkermarken.  

Landsvägen följer i huvudsak den gamla sträckningen, dock något uträtad. De äldre 
kartornas vägstråk lever emellertid delvis kvar såväl i fastighetsstrukturen (jfr figur 
8) som rent fysiskt i terrängen. Vägen mot Hölen i sydväst följer helt 1828 års 
sträckning. Åkerlandskapet är mycket öppet men inramas inom FÖP-området av 
flera välbetade ytor och impediment, vilket bidrar till en vacker landskapsbild. 
Särskilt viktiga element är här de båda "gravimpedimenten" längs gränsbäcken mot 
Hölen i söder och norr om gården Sörgrind samt den stora naturbetesmarken norr 
om bytomten. Den sistnämnda är mycket välhävdad och variationsrik. Det är här 
fråga om både gammal utmark och inägor. Område genomkorsas av flera stenmurar 
och kala bergsryggar, vilka är starkt karaktärsskapande (se figur 12). I östra delen 
finns välbevarade rester efter de långsmala åkertegarna i den lilla lyckan på 1765 års 
karta. Åkrarna avgränsas i flera fall av terrasskanter. I den sent uppodlade dalgången 
mot norr finns flera öppna diken som sammanfaller med de på 1828 års karta. 

Figur 12. Utblick över den välhävdade betesmarken norr om Guddeby bytomt.  
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Den agrara miljön vid Guddeby kan sammantaget beskrivas som en välbevarad 
landskapshistorisk helhet. Tillsammans med det delvis innehållsrika och i flera 
avseende likartade odlingslandskapet vid Hölen i söder (jfr nedan), utgör den en 
störningskänslig miljö där ett bevarande bör eftersträvas så långt möjligt. Mötet 
mellan det vackra och omväxlande odlingslandskapet i Guddeby/Hölen och den 
intilliggande tätortsbebyggelsen i Ytterby är skarpt och närmast effektfullt. Ingen 
annanstans återfinns ett lika "komplett" och innehållsrikt agrarlandskap omedelbart 
intill tätortsbebyggelsen inom FÖP-området som här! 

4.2 Hölen	

 

Figur 13. Fornlämningar vid Hölen och Stället, enligt Fornreg. Ytor anges med mörkgrå färg, punktobjekt i 
svart. 

De flesta registrerade fornlämningarna på Hölens marker utgörs av boplatser som 
påträffats i samband med arkeologiska utredningar genom åren. Längs FÖP-
områdets västra gräns finns fyra sådana ytor. Fyndmaterialet utgörs främst av flinta 
men på den ena ytan (L1960:5187) indikerar en kol 14-datering ett användande även 
under århundradena före Kristi födelse. Vid Stålkullen i söder återfinns de ovan 
nämnda hällristningarna (L1967:4925/7955) och det intilliggande täljstensbrottet 
samt ytterligare ett täljstensbrott (L1966:210). De sistnämnda lämningarna hamnade 
efter storskiftet i början av 1800-talet på Västra Tunges utmark (jfr nedan). På 
grund av närheten till Hölen och Stället redovisas de dock här.  

Dagens skogsområden söder om Hölen användes förr som utmarker, främst för 
bete. Hölen, Stället och grannarna i Västra Tunge brukade dessa marker gemensamt 
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fram till storskiftet år 1817, då kartan som redovisas i figur 11 nedan upprättades. 
Kartans beskrivning ger inga detaljerade uppgifter om vegetationen på utmarken. 
Sannolikt saknas skog nästan helt och landskapet domineras i hög grad av stora, 
kala och delvis höga bergspartier. I det vita fältet i kartbildens mitt syns Hölens 
gårdsläge, lite längre österut Ställets och – längst i öster – stöter Västra Tunges 
inägor. En del av inägorna återfinns, instängda en bit ut på utmarken. Det aktuella 
området kallas Lilla Hölen.  

Figur 14. Karta över Hölens, Ställets och Västra Tunges gemensamma utmark, upprättad vid storskiftet år 1817. 
Akten N135-33:2 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Samma år som utmarken delades – 1817 – genomfördes storskifte även på inägorna. 
Marken delades mellan tre små brukningsenheter. Inägokartan redovisas i figur 15 
på nästa sida. De olika hemmansdelarna ligger samlade på ungefär samma plats som 
huvuddelen av dagens bebyggelse. Merparten av åkrarna sträcker ut sig i den svagt 
sluttande terrängen mot nordost. En del mindre odlingsytor finns även innanför 
tomterna och i den ovan nämnda lyckan på utmarken, som kallas Lilla Hölen. Det 
är oklart om någon byggnaderna vid Lilla Hölen utgör gårdsbebyggelse eller om det 
rör sig om torp. De två sydligaste husen utgör dock med stor säkerhet torp eller, 
mer troligt, en backstuga (jfr nedan). Lilla Hölen kan indikera en ödegård. Spåren av 
senmedeltidens ödegårdar är vanligt förekommande i Bohuslän och kan ibland 
uppträda som här, i form av ett separat inägoområde med eget namn. Den rumsliga 
närheten till den lilla granngården Stället stärker misstanken om en ödegård. 

Närmast intill gårdstomten finns ett helt system med små hagar och andra inhäg-
nade ytor, innehållande en del trädvegetation. Lilla Hölen-lyckan står i förbindelse 
med huvudgärdet genom en väg, som löper i en karakteristisk båge runt ett 
höjdparti på utmarken (jfr figur 14). En väg löper även vidare mot norr och mot 
Guddeby i nordost. I den lilla gränsbäcken mot Stället i öster finns en liten kvarn. 
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Figur 15. 1817 års storskifteskarta över Hölens inägor. Akten N135-11:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Vid laga skiftet 1839 (kartan redovisas inte här) har inga stora förändringar ägt rum i 
landskapet kring Hölen. Åkerarealen i dalgången mot nordost har ökat något på 
ängsmarkens bekostnad och antalet brukningsdelar uppgår till fem stycken. 

Dagens odlingslandskap vid Hölen återfinns i samma "landskapsrum" som det ovan 
beskrivna vid Guddeby och utgör, som redan nämnts, i flera avseende, en liknande 
helhetsmiljö. Till skillnad från Guddeby har Hölen-bebyggelsen fortfarande utpräg-
lat äldre, agrar karaktär och ligger i huvudsak kvar på samma tomter som 1817. 
Åkerfälten i dalgången är vidöppna men utblickarna bryts av bl a av vägen mot 
Guddeby och det stora, betade impedimentet på andra sidan gränsbäcken. Vägnätet 
är påtagligt rumsligt intakt, med det bågformiga stråket från Lilla Hölen. 

Den topografiskt varierade och överlag något högre liggande terrängen väster om 
bebyggelsen är särskilt värdefull för den landskapshistoriska helhetsupplevelsen. Här 
finns stora ytor med naturbetesmarker och åtskilliga historiska spår kvar på marken. 
Området är idag ganska öppet men innehåller en del lövvegetation. Övergången 
mot den gamla utmarken är i området överhuvudtaget ganska mjuk, genom före-
komsten av lövskogsbryn. I det aktuella betesområdet finns bl a en hel del av den 
småskaliga hägnadsorganisationen på äldre kartor kvar i form av stenmurar. 
Stengärdesgårdarna löper både i laga skiftets gränser och kring de äldre lyckorna. På 
några ställen finns äldre, nedrasade murar som kan vara äldre. På platsen för ett torp 
eller liknande på 1839 års laga skifteskarta finns rester efter en husgrund och 
intilliggande tegplöjda, smala åkrar.  
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Figur 16. Drönarfoto över bl a Hölens gamla gårdstomt. I vänstra delen av bilden syns vägen som finns med 
redan på kartorna från tidigt 1800-tal. Foto från öster. 

Figur 17. I den högre terrängen väster om Hölenbebyggelsen finns välhävdade naturbetesmarker med åtskilliga 
kulturhistoriska spår bevarade, bl a olika typer av stengärdesgårdar. 

I östra gränsbäcken mot Stället finns spår kvar efter den lilla kvarnen på 1817 års 
inägokarta. Lämningarna utgörs av en stenkonstruktion av något slag på östra sidan 
av bäckfåran. Något "uppströms" finns en steninblandad jordvall som sannolikt 
utgör rester efter fördämningsvallen. Förekomsten av en kvarn i den lilla bäcken 
illustrerar hur effektiva skvaltkvarnarna kunde vara. Kapaciteten på den här aktuella 
kvarnen kan dock, mot bakgrund av den synnerligen begränsade fallhöjden, inte ha 
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varit särskilt stor. Kvarnlämningen, liksom lämningarna efter backstugan på 
utmarken kommer att registreras som fornlämningar.  

Figur 18. I den lilla gränsbäcken mot Stället finns ännu synliga rester efter skvaltkvarnen som redovisas på 
1817 års karta över Hölens inägor. 

Den kulturhistoriska miljön kring Hölen är innehållsrik och utgör liksom grannbyn 
Guddeby en välbevarad landskapshistorisk helhet. Det förindustriella jordbruks-
landskapets uppdelning på inägor och utmark är i hög grad avläsbar. På den gamla 
gårdstomten i gränsområdet mellan de båda marktyperna finns ännu agrart präglad 
bebyggelse, ett välbevarat vägnät och en beteshävdad zon med ett ålderdomligt 
hägnadssystem. Tillsammans konstituerar odlingslandskapet i Hölen och Guddeby 
agrarhistorisk miljö i dalgången som är av stort värde i tätortens omedelbara närhet. 

4.3 Stället	
Den lilla gården Stället lever idag främst kvar i namnet på ett av bostadsområdena i 
Ytterby samt genom Ställets bygata. Inägorna är till största delen exploaterade och 
någon äldre bebyggelse finns inte kvar. Den gamla gårdstomten är dock, märkligt 
nog, registrerad i Fornreg som fornlämning (L1967:5739, se figur 13 ovan). 
Möjligen beror detta på att laga skifteskartans tomt delvis berör ett intilliggande 
grönområde. I det sistnämnda finns även en boplats (L1966:212), upptäckt vid 
utredning 1992 och bestående av ett kulturlager och flintfynd. 

Längre söderut – ursprungligen på den samfällda utmarken – finns täljstensbrottet 
L1966:210. Intill gränsen mot Kastellegårdens mark ytterligare en bit mot söder 
ligger ytterligare ett täljstensbrott (L1967:8373) och den välkända hällristnings-
lokalen vid Stålkullen (L1967:4925/7955). 
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Figur 19. 1850 års laga skifteskarta över Stället. Akten 14-YTT-86 i den regionala lantmäterimyndighetens arkiv. 

I figur 19 återges den enda äldre, storskaliga kartbilden över Ställets ägor, i varje fall 
inägor och gårdstomt. Bebyggelsen är lokalisera till övergången mellan inägorna och 
utmarken. Byggnaderna är placerade så att de nästan bildar en sluten gruppering 
Den dikade åkermarken sträcker ut sig mot norr. Utmarken är belägen på ömse 
sidor om det tidigare omnämnda Lilla Hölen. I det yttre utmarksområdet finns ett 
par byggnader, troligen ett litet torp eller en backstuga. 

Ställets begränsade storlek och den nära rumsliga kopplingen till det friliggande 
markområdet Lilla Hölen (som ju hör till Hölen) ger upphov till den tidigare 
omnämnda misstanken om en ödegård. Senmedeltidens ödegårdar i Bohuslän 
uppträder inte sällan på detta sätt. En hypotes kan därför vara att Stället och Lilla 
Hölen tillsammans tidigare utgjort en ödegård, där Lilla Hölen-området utgjort 
Hölens del vid en ursprunglig uppdelning.  

Som redan nämnts, finns inga synliga spår kvar på Ställets gamla gårdstomt. Ställets 
bygata följer idag i allt väsentligt vägen som löper förbi bebyggelsen på 1850 års 
karta, från korsningen med Sparråsvägen till rundeln lite längre in i bostadsområdet. 
Några andra konkreta spår efter den äldre strukturen på de gamla inägorna har inte 
överlevt i området. På den tidigare utmarken i sydväst finns emellertid tydliga rester 
efter torp- eller (troligast) backstugebebyggelsen på 1850 års karta. Ett par tydliga 
husgrunder, som mest fem meter i längd, ligger i ett typiskt marginellt läge intill en 
bergsrygg (jfr figur 21). Redovisningen på laga skifteskartan gör att de kvalificerar 
sig för att registreras som fornlämning. I gränsen mot inägorna på Lilla Hölen-ytan 
löper en stenmur som helt följer sträckningarna på äldre kartor. Här finns även en 
del gamla alträd som uppvisar spår av stubbskottsbruk (låghamling). 
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slaget. Ett par skeppsfigurer har målats i med röd färg, men denna håller på att 
vittra bort (jfr figur 6).  

Figur 22. Hällristningar och täljstensbrott vid Stålkullen. Den ena skeppsristningen skymtar snett till höger 
ovanför skylten. Strax hitom skylten syns två kvarsittande täljstensämnen i berget, cirkulära till formen. Muren 
längs stigen löper i de historiska kartornas gräns mot Kastellegårdens ägor. 

Platsen är skyltad och uppenbarligen välbesökt. Den ligger utmed ett frekventerat 
promenadstråk alldeles intill bostadsbebyggelse. Såväl hällristningarna som täljstens-
brottet är "publika" lämningar och fascinerar många. Inte minst det faktum att flera 
ämnen till grytor och andra föremål sitter kvar i berget lockar till egna upptäckter.  

En kontroll av de äldre kartorna avslöjar att den redan intressanta kulturmiljön vid 
Stålkullen innehåller flera konkreta och delvis välbevarade kulturhistoriska spår. 
Längs stigen som går förbi ristningarna/brottet löper en stenmur i den gamla 
fastighetsgränsen mellan Kastellegårdens och Västra Tunges tidigare utmarker (se 
figur 22 ovan). Gränsen framträder – utan hägnad – redan på 1750 års karta över 
Kastellegårdens marker. 

På 1834 års karta över Kastellegården redovisas ett litet torp alldeles i närheten av 
fornlämningen vid Stålkullen. Det ligger alldeles norr om fastighetsgränsen, inne på 
Västra Tunges sedan några år tillbaka enskilda utmark. Torpets åkermark återfinns 
dock på Kastellegårdens mark. Höjden kallas enligt kartan för "Telegrimsberget". 
Endast en byggnad är markerad, med några små odlingsplättar alldeles intill. 

En kontroll på platsen visar att lämningar efter såväl huset på 1834 års karta som 
ytterligare en liten byggnad finns kvar, omedelbart utanför villatomterna på den 
intilliggande Täljstensgatan (!). Strax intill finns dessutom ytterligare ett täljstens-
brott som inte är registrerat. Båda lämningarna kommer att anmälas. 
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Figur 23. Husgrund efter torpet vid Stålkullen ("Telegrimsberget") på 1834 års karta över Kastellegården. 

En kontroll av husförhörslängderna visar att det 1834 bodde en "avskedad dragon" 
vid namn Lars Stål på ett torp kallat "Hästekullen" (under Västra Tunge). Troligen 
är det fråga om samma torp som på 1834 års karta. Benämningen Stålkullen torde 
vara härlett ur soldatens namn. Stål bodde kvar under flera år och avled år 1847.  

4.4 Tunge	

 

Figur 24. Fornlämningar vid Tunge, enligt Fornreg. Ytor anges med mörkgrå färg, punktobjekt i svart. 
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Fornlämningarna på Tunges marker domineras av gravar, vilka är placerade på ett 
antal höjdpartier både väster och öster om järnvägen. De flesta är relativt små. Den 
enda anläggningen som avviker något i storlek är en (delvis skadad) hög på den 
långsmala höjden söder om Rollsbo industriområde (L1970-3977). Graven har 
ursprungligen varit omkring 20 meter i diameter och närmare en meter hög, vilket 
är ovanligt stort i Ytterbyområdet. På samma höjdsträckning finns flera andra 
gravar. På Kastellegårdens tidigare ägor strax intill Marstrandsvägen något längre 
österut finns ett boplatsområde innehållande ett par gravar. Även gravröset 
L1967:4972, beläget på Rollsbos tidigare utmark i väster, är jämförelsevis stort: 13 
meter i diameter. I kraftledningsgatan lite längre västerut påträffades en boplats från 
yngre stenålder i samband med en arkeologisk utredning i början av 2000-talet. 

2016 genomfördes en arkeologisk utredning i åkermarken på fastigheten Tunge 
2:72. Arbetet föranleddes av att området pekats ut som möjligt att bebygga. Vid 
undersökningen påträffades lämningar från flera av förhistoriens perioder, bl a äldre 
stenålder. Endast den nordöstra delen av åkermarken bedömdes som fornlämning. 
Här framkom lämningar som utifrån keramikfynd kan dateras till äldsta järnålder,   
d v s århundradena före Kristi födelse (Åberg 2016).  

Tunge bestod förr av två (hela) hemman, vilka såvitt känt länge varit lokaliserade till 
olika platser. Det båda gårdarna har sannolikt skilts åt tidigt och fått separata 
ägoområde. Västra Tunge var, som framgått tidigare, orienterat västerut och hade 
längre tillbaka gemensam utmark med granngårdarna i Guddeby, Hölen och Stället. 
Dess äldsta tomt, som fortfarande är bebyggd (jfr nedan), återfinns strax väster om 
Bohusbanan. Östra Tunge, som var kronolänsmansboställe, hade sin tomt cirka 250 
meter längre österut, strax söder om dagens förskola. 

Figur 25. Västra Tunges inägor 1811, vid storskifte. Notera den gamla landsvägen mot Marstrand som passerar 
intill bytomten. En av gårdarna ligger för sig själv, längre norrut. Akten N135-33:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 
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Mot norr växer vacker, gles lövskog in mot höglänt terräng, innehållande en hel del 
mycket gamla träd, framför allt ek, och hassellundar. 

Figur 27. Vid Tunge finns tre generationer av Marstrandsvägen nära intill varandra. 

Figur 28. Hålväg - Marstrandsvägens äldsta sträckning, bevarad på fastigheten 
Ytterby-Tunge 1:26. 

Omedelbart intill åkermarken i norr finns även en välbevarad och tidigare inte 
uppmärksammad kulturmiljö, tillika fornlämning. Här låg, som nämndes ovan, den 
ena av gårdarna på 1811 års karta. Alldeles intill löpte Marstrandsvägens äldsta 
sträckning. Den delen av vägen som redovisas på storskifteskartan har bevarats som 
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hålväg, omedelbart intill en stenmur i den gamla inägogränsen. Bitvis löper två 
parallella hålvägar, avgränsade av jordvallar. Vägmiljön är mycket ålderdomlig och 
uppfyller utan tvivel kraven för att registreras som fornlämning. Längre västerut kan 
vägen följas praktiskt taget oavbrutet ända ned till Rosenlundsbebyggelsen intill väg 
168. Den följer här delvis en skogsbilväg. I väster har den formen av en vägbank, 
delvis även hålväg. I figur 27 på föregående sida visas Marstrandsvägens äldsta 
sträckning med gul färg; den sammanlagda längden uppgår till närmare 600 meter. 
Den avslutande sträckan i väster registreras som övrig kulturhistorisk lämning. 

Figur 29. Stenmurarna längs den gamla Marstrandsvägen följer sträckningarna på 
1811 års karta och är delvis mycket välbevarade. 

I den smala zonen mellan gamla Marstrandsvägen och dagens åkermark finns 
synliga rester efter åtminstone ett par av byggnaderna på 1811 års tomt. På platsen 
för ett av de två långa, intill varandra liggande husen finns en tydlig, 6–7 meter bred 
och drygt 10 meter lång förhöjning med enstaka stenar synliga i ytterkanterna. 
Området verkar inte har varit odlat. Gårdstomten registreras som fornlämning.  

Kulturmiljön med vägar och övergiven gårdstomt ingår ett större område utpekat 
som (lokalt) värdefullt närnaturområde i fördjupningen till kommunens naturvårds- 
och friluftsplan. Där framgår bl a att en av kommunens äldsta ekar ska finnas i 
området. Flera mycket gamla träd finns, som redan nämnts, strax intill den gamla 
gårdstomten, bl a i form av misstänkta stubbskottsträd.  

Utöver de tidigare nämnda fornlämningarna finns enstaka kulturhistoriska element 
kvar, främst i form av murar. Flera sådana har överlevt inne i tätortsbebyggelsen, 
exempelvis längs höjdsträckningarna med gravar i öster. Strax väster om förskolan 
löper stenmurar i den gamla gränslinjen mellan Västra och Östra Tunges marker.  

Som framgår ovan har ovanligt mycket av det historiska innehållet på Västra Tunges 
marker överlevt, både rumsligt och med avseende på detaljer. Särskilt värdefull är 
den äldsta landsvägens – Marstrandsvägens – sträckning, bl a förbi en av de äldre 
gårdstomterna, där det finns synliga huslämningar, gamla träd och stengärdesgårdar. 
Miljön har stor utvecklingspotential och inramas av vacker lövskog med delvis höga 
biologiska värden. Den bör bevaras så långt möjligt och levandegöras.    
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4.5 Vena	
Västligaste delen av FÖP-området berör mark som historiskt hört till byn Vena. 
Här finns i praktiken inga fornlämningar alls registrerade i Fornreg. Byns centrala 
inägor (med bl a bytomten) låg längre västerut. Marken inom FÖP-området utgörs 
(i söder) av tidigare slåttermark och (i norr) av ett höglänt utmarksområde. 

I figur 30 här nedan redovisas ett utsnitt från den äldsta kartan – upprättad år 1721 
– över Vena. Där framträder kontrasterna mellan de lågt liggande inägorna och den 
höglänta utmarken i norr. På gränsen mellan inägorna och Tegas utmark i söder 
ligger en liten backstuga. Det är här fråga om det senare torpet Grinden, under 
Kastellegården. Utmarken – som egentligen är inhägnad och i kartans textdel 
beskrivs som kohage – består av ett antal kala, uppstickande bergspartier. Dessa 
måste ha varit karaktärsgivande i landskapet i början av 1700-talet och många av 
dem har, inte helt förvånande, egna namn. Den stora höjden längst i söder kallas 
exempelvis "Stora Eekåhs". Strax norr därom är en damm markerad. Längst i norr, 
intill "Swinbergz hufwe" och på gränsen till Hölen, ligger ett torp med sina inägor. 

Namnet "Eekåhs" avspeglar troligen ett äldre skede med ekskog i området. 
Beskrivningen av kohagen 1721 vittnar istället om en helt annorlunda miljö: 

"uthwijsar en mycket bärgig, stenig och tufwig kohaga af liungmark och bärris, mager 
med ringa gräsfläckar iblant och små Enebuskar" 

Figur 30. 1721 års karta över Vena by. Inom FÖP-området i öster ryms ett mindre parti av inägorna 
samt en höglänt del av utmarken. Akten N135-37:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 
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De lägre liggande inägorna odlades upp under den agrara revolutionen. Markerna 
betas i huvudsak idag. Några synliga rester efter den lilla backstugan i gränsen mot 
Tega finns inte. Platsen kommer emellertid att registreras som fornlämning. i 
gränslinjen löper en stengärdesgård. Utmarken är helt skogbevuxen. Den har inte 
fältbesiktigats inom ramen för detta arbete. Det bör dock kunna finnas synliga 
kulturhistoriska spår kvar efter bebyggelse på de gamla torpinägorna längst i norr. 

4.6 Tega	

 

Figur 31. Fornlämningar vid Tega, enligt Fornreg. Ytor anges med mörkgrå färg, punktobjekt i svart. 

De kända fornlämningarna på Tegas marker består till största delen av boplatser 
från olika tidsperioder. Lämningarna har framkommit vid utredningar under 2000-
talet. På ett par ställen – L1960:8643 och L1960:5248 strax söder om Torsbyvägen – 
har även gravar påträffats. Samtliga gravar i området är dock små. 

Den äldsta kartbilden över Tegas inägor är från storskiftet 1816, då både inägorna 
och utmarken karterades. Kartan föreligger endast i en avritning från 1900-talets 
första del. Den återges i figur 32 på nästa sida. Där framträder ett typiskt bohus-
länskt odlingslandskap, med inägorna nere i Kyrkebäckens dalgång och utmarkerna 
i mer höglänt terräng mot nordväst. Inägorna sträcker sig dock en bit upp i 
terrängen eftersom de inhägnade ytorna ovanför bebyggelsen räknas dit. De fyra 
gårdarna ligger grupperade lite var för sig i den topografiskt skarpa övergången 
mellan åkrarna och bergig mark i norr. Gårdarna B (Prästgården) och D (Väster-
gården) är störst. Den sistnämnda innehas av inte mindre än fem personer. Mellan 
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4.7 Ormo	och	Kvarnbacken	

Figur 36. Fornlämningar vid Ormo, enligt Fornreg. Ytor anges med mörkgrå färg, punkter i svart. 

Den delen av Ormos marker som faller inom FÖP-området berörs av endast två 
fornlämningar. Längst i väster finns en stenkammargrav i form av en hällkista, d v s 
en grav från yngsta stenålder. Detta är såvitt känt den enda stenkammargraven i 
området. Kistkonstruktionen är enligt uppgifterna i Fornreg "svårbestämbar" men 
ligger i en stensättning med cirka 11 meters diameter. Den andra fornlämningen 
berör endast delvis FÖP-området och återfinns på höjden närmast väster om 
gården. Det är här fråga om en "boplats", registrerad genom fynd av flinta i 
samband med den statliga fornminnesinventeringen på 1980-talet. 

FÖP-området berör endast den gamla inägomarken vid Ormo. Två äldre kartor 
över denna finns i lantmäteriarkiven, från 1710 respektive 1814. De presenteras i 
figurerna 37 och 38 på nästa sida. Den äldsta kartan har inte rektifierats eftersom 
geometrin inte tillåter alltför stora förändringar. Det är likväl ganska lätt att orientera 
sig i kartan. Bebyggelsen ligger på samma plats som dagens gård. Ängsmarken 
sträcker ut sig längs Ormbäckens södra (huvud)fåra och fortsätter, utanför FÖP-
området, mot söder. Det stora, bergiga området i söder är gårdens enskilda utmark. 
I bäcken strax norr om gården ligger två kvarnar. Den östra är Tegas (jfr ovan). Den 
andra, med nummer 8, är Ormos. Den beskrivs som "en bäckeqwarn som mest ähr 
gångande åhret omkringh undantagandes starck winter och tår sommar". 

1814 års karta redovisar bara inägorna. Här har en viss uppodling ägt rum på den 
gamla ängsmarken. På kartan återges även Kvarnbackens inägor, norr om Orm-
bäckens huvudfåra. Bebyggelsen, med kvarnar, ligger intill bäcken i öster. 
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Figur 37. 1710 års karta över Ormo (ej rektifierad). Akten N135-20:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv 

Figur 38. 1814 års karta över Ormo och Kvarnbacken. Akten 14-YTT-27 i den regionala lantmäterimyndighetens 
arkiv. 

Dee gamla inägomarkerna vid Ormo och Kvarnbacken är både rumsligt och även 
innehållsligt ganska välbevarade. Vid Ormo finns ett fungerande jordbruk med en 
hel del betesmarker och en utpräglad, äldre agrarbebyggelse på den gamla tomten. 
de topografiskt varierade inägorna inramas delvis vackert av lövskog och den djupt 
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4.8 Kastellegårdens	gamla	utmark		

 

Figur 41. Fornlämningar på Kastellegårdens gamla utmark, enligt Fornreg. Den ljusgrå ytan i mitten visar tänkt 
utbyggnadsområde i FÖP:en. Kulturmiljövårdens riksintresse i öster avgränsas med röd linje. 

På Kastellegårdens gamla utmark (jfr figurerna 42–43) finns ett relativt stort antal 
och delvis komplexa fornlämningsmiljöer. I öster, närmast Kyrkebäckens dalgång, 
dominerar det stora grav- och boplatsområdet L1967:4973, innehållande bl a ett av 
Bohusläns största gravfält. I samband med de senaste årens arkeologiska undersök-
ningar i anslutning till gravfält har bilden av en stormansmiljö med rötter långt ned i 
järnåldern vuxit fram. Sannolikt låg här, strax intill gravfältet, en vikingatida/tidig-
medeltida storgård på vars mark bl a staden Kungahälla intill Nordre älv anlades. 
Fornlämningsmiljön kring gravfältet utgör kärnan i riksintresset Kastellegården-
Ragnhildsholmens västra delområde. För en utförligare presentation av arkeologiska 
resultat och kulturhistoriska samband med miljöerna på Kastellegårdens övriga 
marker hänvisas till Connelid 2017. 

Utöver grav- och boplatsområdet finns närmast dalgången även några gravar i 
typiska krönlägen. På det s k Porteberget norr om gravhöjden ligger två högar med 
en diameter på 12–13 meter (L1967:5029/5566), på en intilliggande höjd en liten 
stensättning (L1959:651). Strax nedanför krönet på höjden något söder om 
gravfältet ligger stensättningen L1967:5616. 

I väster utgörs fornlämningarna bl a av grav- och boplatsområden som påträffats 
och undersökts under de senaste åren, bl a i samband med utredningen 2014 
(Ytterberg & Connelid 2014). De tre stora ytorna längst i väster (den ena på Tegas 
gamla marker, se figur 31) kan karaktäriseras som grav- och boplatsområden. De 
spänner delvis över flera tidsperioder och innehåller således både bebyggelseläm-
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ningar och gravar. Några spår ovan mark finns emellertid inte inom dessa. Intill 
höjdpartiet strax sydväst om ridhuset finns synliga lämningar efter torpet Kjellhålan. 
De registrerades som fornlämning vid utredningen 2014. 

Figur 42. Utsnitt ur 1750 års karta över Kastellegården. De gula områdena fungerar som utmark. Till höger syns 
inägomarken i Kyrkebäckens dalgång. Akten N135-13:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 

I figur 42 ses ett utsnitt ur 1750 års karta över Kastellegården. För orienteringens 
skull har FÖP:ens utbyggnadsområde markerats med grått. Huvuddelen av ytan 
berör 1700-talets utmark (gulfärgade ytor). I norr finns en liten inäga, tillhörig torpet 
Björkås, beläget strax nordost om dagens ridhus. Längs kanten mot inägorna i 
Kyrkebäckens dalgång till höger i kartbilden ligger flera torp, bl a de välbekanta 
Porten och Smällen (Stora resp. Lilla). Utmarken utnyttjades vid karteringstillfället 
gemensamt mellan Kastellegården och Tega. Landskapet är vidöppet och beskrivs i 
termer som "mager" och "af ringa wärde".  

Figur 43 återger samma område på 1834 års karta. Nu har marken delats upp mellan 
Tega och Kastellegården. På Kastellegårdssidan har några nya torp med tillhörande 
inägor etablerats: bl a det ovan nämnda Kjellhålan och (lite längre söderut) Lilla 
Björkås. Lilla Smällen har flyttat längre norrut och kallas Nya Smällen. 1834 års 
karta avslöjar dock att man här även hunnit "avverka" ytterligare ett bebyggelseläge 
sedan karteringen 1750. Strax nordost om 1750 års tomt finns ett par ofärgade hus-
symboler på 1834 års karta. Vi får anledning att återkomma till dessa nedan. Vid 
Porteberget har en liten backstuga eller liknande tillkommit. Längst i norr redovisas, 
på Tunge-sidan, det tidigare beskrivna torpet Hästekullen (jfr figur 23 ovan). 

På inägorna i Kyrkebäckens dalgång har uppodlingen av den gamla Storängen satt 
fart. 
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Figur 43. Utsnitt från 1834 års karta över Kastellegården, med FÖP:ens utbyggnadsområde markerat i grått. 
Akten 14-YTT-88 i den regionala lantmäterimyndighetens arkiv. 

Landskapet inom det planerade utbyggnadsområdet består grovt sett av relativt sent 
tillkommen åkermark i norr och ett mera småskaligt och i hög grad skogbevuxet 
landskap i söder och öster. I norr är inga stora bevarandevärden knutna till 
odlingslandskapet i sig. I södra delen av åkermarken, strax norr om Nordtag, har 
mönstret med äldre plöjningstegar bevarats (jfr figur 44). Det torde dock röra sig 
om ytor som varit brukade långt in på 1900-talet; de registreras därför inte.  

Figur 44. Drönarfoto över åkrarna söder om ridhuset. I nedre delen framträder ett äldre tegmönster. 
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Kring höjdpartiet mitt i området – kallat "Enstakullen" på 1834 års karta – finns 
torplämningar på två platser. Den norra är registrerat som fornlämning (L1959:636) 
och utgörs av en liten husgrund: rester efter torpet Kjellhålan på 1834 års karta. 
Den södra platsen bebyggdes av allt att döma senare under 1800-talet, förmodligen 
genom att Kjellhålan flyttade dit. I området finns flera mycket välbevarade och 
tydliga husgrunder samt en del andra arrangemang. Platsen var bebyggd på 1930-
talet och sannolikt även ytterligare en tid därefter. Den registrerades 2014 som 
punktobjekt och övrig kulturhistorisk lämning. Geometrin ändras härmed till 
ytobjekt enligt figur 45. Lämningarna efter Kjellhålans båda lägen ligger strax 
utanför utbyggnadsområdet och kommer att bevaras.  

Figur 45. Nya eller förändrade lägen för några forn- och kulturlämningar (blå färg). Den större, blåmarkerade 
ytan i mitten innehåller en småskalig och delvis innehållsrik agrar miljö på torpet L Smällens gamla inägor. 

I södra delen av utbyggnadsområdet berörs den till stor del betade (av hästar) f d 
inägomarken till torpet Lilla Smällen, eller Nya Smällen respektive Nordtag som det 
kallas på 1834 års karta och 1930-talets ekonomiska karta. Området, som delvis 
ligger utanför den 2014 utredda ytan, innehåller ett välbevarat och småskaligt 
odlingslandskap med fossila odlingslämningar i form av dikade och tegplöjda 
parceller samt ett par övergivna bebyggelseplatser. I den gamla inägogränsen löper 
stenmurar på flera ställen. I området, som grovt markerats på kartbilden i figur 41 
här ovan, kan nyodlingen följas över tid. Miljön är vacker och hyser stora, både 
upplevelsemässiga och pedagogiska värden. 

På 1750 års karta låg torpets inägor längre mot sydost. Under senare delen av 1700-
talet eller i början av 1800-talet utvidgades inägomarken successivt mot norr, varvid 
även bebyggelsen flyttades i olika omgångar. I samband med 2014 års utredning 
registrerades två lägen: det äldsta (L1959:634) som övrig kulturhistorisk lämning 
medan 1834 års tomt (L1959:3091) lämnades utan antikvarisk bedömning. I enlighet 
med de nya riktlinjerna för registrering ges dessa statusen ingen antikvarisk bedömning. 
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De lägre liggande inägorna odlades upp under den agrara revolutionen. Markerna 
betas i huvudsak idag. Några synliga rester efter den lilla backstugan i gränsen mot 
Tega finns inte. Platsen kommer emellertid att registreras som fornlämning. i 
gränslinjen löper en stengärdesgård. Utmarken är helt skogbevuxen. Den har inte 
fältbesiktigats inom ramen för detta arbete. Det bör dock kunna finnas synliga 
kulturhistoriska spår kvar efter bebyggelse på de gamla torpinägorna längst i norr. 

4.6 Tega	

 

Figur 31. Fornlämningar vid Tega, enligt Fornreg. Ytor anges med mörkgrå färg, punktobjekt i svart. 

De kända fornlämningarna på Tegas marker består till största delen av boplatser 
från olika tidsperioder. Lämningarna har framkommit vid utredningar under 2000-
talet. På ett par ställen – L1960:8643 och L1960:5248 strax söder om Torsbyvägen – 
har även gravar påträffats. Samtliga gravar i området är dock små. 

Den äldsta kartbilden över Tegas inägor är från storskiftet 1816, då både inägorna 
och utmarken karterades. Kartan föreligger endast i en avritning från 1900-talets 
första del. Den återges i figur 32 på nästa sida. Där framträder ett typiskt bohus-
länskt odlingslandskap, med inägorna nere i Kyrkebäckens dalgång och utmarkerna 
i mer höglänt terräng mot nordväst. Inägorna sträcker sig dock en bit upp i 
terrängen eftersom de inhägnade ytorna ovanför bebyggelsen räknas dit. De fyra 
gårdarna ligger grupperade lite var för sig i den topografiskt skarpa övergången 
mellan åkrarna och bergig mark i norr. Gårdarna B (Prästgården) och D (Väster-
gården) är störst. Den sistnämnda innehas av inte mindre än fem personer. Mellan 
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gårdarna löper byvägen, på utmarken föregångaren till dagens Torsbyvägen. Nere 
vid Kyrkebäcken längst i sydost syns kyrkan. 

Figur 32. Tegas inägor och utmarker vid storskiftet 1816. Akten N135-30:5 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Utmarkerna utnyttjades fram till skiftet gemensamt med Kastellegården. De redo-
visas på 1750 års karta över Kastellegården (jfr Connelid 2017), där det framgår att 
landskapet är synnerligen öppet: "mycket bergländig...med ljungtufwor öfwerdragen...". 
Situationen verkar vara densamma i början av 1800-talet. Längst i norr pågår 1816 
en uppodling i den lägre terrängen som gränsar mot Venas inägor. 

I Ormbäcken, det kraftigt meandrande vattendraget som utgör gräns mot gården 
Ormo i söder, är tre kvarnanläggningar utritade på storskifteskartan. De två västra 
hör till Kvarnbacken på andra sidan bäcken. Kvarnen längst i norr ligger i "Spanske 
lyckan". Den största kvarnen i söder ägs av Tega.  

Huvuddragen i det äldre landskapets rumsliga organisation i Tega by har överlevt till 
idag. På eller omedelbart intill två av de gamla gårdstomterna (C och D) finns ännu 
gårdsbebyggelse, delvis av äldre karaktär. Byvägen på 1816 års karta löper till stor 
del i samma sträckning (Östergårdsgatan). Även merparten av de öppna odlings-
markerna ned mot Nordre älv är bevarade och i god hävd, liksom siktlinjerna 
mellan de kvarvarande gårdarna och kyrkplatsen. Villabebyggelsen Berget har dock 
"inkräktat" på landskapsrummet. I flera av skiftesgränserna mellan ägolotterna i 
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4.8 Kastellegårdens	gamla	utmark		

 

Figur 41. Fornlämningar på Kastellegårdens gamla utmark, enligt Fornreg. Den ljusgrå ytan i mitten visar tänkt 
utbyggnadsområde i FÖP:en. Kulturmiljövårdens riksintresse i öster avgränsas med röd linje. 

På Kastellegårdens gamla utmark (jfr figurerna 42–43) finns ett relativt stort antal 
och delvis komplexa fornlämningsmiljöer. I öster, närmast Kyrkebäckens dalgång, 
dominerar det stora grav- och boplatsområdet L1967:4973, innehållande bl a ett av 
Bohusläns största gravfält. I samband med de senaste årens arkeologiska undersök-
ningar i anslutning till gravfält har bilden av en stormansmiljö med rötter långt ned i 
järnåldern vuxit fram. Sannolikt låg här, strax intill gravfältet, en vikingatida/tidig-
medeltida storgård på vars mark bl a staden Kungahälla intill Nordre älv anlades. 
Fornlämningsmiljön kring gravfältet utgör kärnan i riksintresset Kastellegården-
Ragnhildsholmens västra delområde. För en utförligare presentation av arkeologiska 
resultat och kulturhistoriska samband med miljöerna på Kastellegårdens övriga 
marker hänvisas till Connelid 2017. 

Utöver grav- och boplatsområdet finns närmast dalgången även några gravar i 
typiska krönlägen. På det s k Porteberget norr om gravhöjden ligger två högar med 
en diameter på 12–13 meter (L1967:5029/5566), på en intilliggande höjd en liten 
stensättning (L1959:651). Strax nedanför krönet på höjden något söder om 
gravfältet ligger stensättningen L1967:5616. 

I väster utgörs fornlämningarna bl a av grav- och boplatsområden som påträffats 
och undersökts under de senaste åren, bl a i samband med utredningen 2014 
(Ytterberg & Connelid 2014). De tre stora ytorna längst i väster (den ena på Tegas 
gamla marker, se figur 31) kan karaktäriseras som grav- och boplatsområden. De 
spänner delvis över flera tidsperioder och innehåller således både bebyggelseläm-
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ningar och gravar. Några spår ovan mark finns emellertid inte inom dessa. Intill 
höjdpartiet strax sydväst om ridhuset finns synliga lämningar efter torpet Kjellhålan. 
De registrerades som fornlämning vid utredningen 2014. 

Figur 42. Utsnitt ur 1750 års karta över Kastellegården. De gula områdena fungerar som utmark. Till höger syns 
inägomarken i Kyrkebäckens dalgång. Akten N135-13:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 

I figur 42 ses ett utsnitt ur 1750 års karta över Kastellegården. För orienteringens 
skull har FÖP:ens utbyggnadsområde markerats med grått. Huvuddelen av ytan 
berör 1700-talets utmark (gulfärgade ytor). I norr finns en liten inäga, tillhörig torpet 
Björkås, beläget strax nordost om dagens ridhus. Längs kanten mot inägorna i 
Kyrkebäckens dalgång till höger i kartbilden ligger flera torp, bl a de välbekanta 
Porten och Smällen (Stora resp. Lilla). Utmarken utnyttjades vid karteringstillfället 
gemensamt mellan Kastellegården och Tega. Landskapet är vidöppet och beskrivs i 
termer som "mager" och "af ringa wärde".  

Figur 43 återger samma område på 1834 års karta. Nu har marken delats upp mellan 
Tega och Kastellegården. På Kastellegårdssidan har några nya torp med tillhörande 
inägor etablerats: bl a det ovan nämnda Kjellhålan och (lite längre söderut) Lilla 
Björkås. Lilla Smällen har flyttat längre norrut och kallas Nya Smällen. 1834 års 
karta avslöjar dock att man här även hunnit "avverka" ytterligare ett bebyggelseläge 
sedan karteringen 1750. Strax nordost om 1750 års tomt finns ett par ofärgade hus-
symboler på 1834 års karta. Vi får anledning att återkomma till dessa nedan. Vid 
Porteberget har en liten backstuga eller liknande tillkommit. Längst i norr redovisas, 
på Tunge-sidan, det tidigare beskrivna torpet Hästekullen (jfr figur 23 ovan). 

På inägorna i Kyrkebäckens dalgång har uppodlingen av den gamla Storängen satt 
fart. 
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Figur 43. Utsnitt från 1834 års karta över Kastellegården, med FÖP:ens utbyggnadsområde markerat i grått. 
Akten 14-YTT-88 i den regionala lantmäterimyndighetens arkiv. 

Landskapet inom det planerade utbyggnadsområdet består grovt sett av relativt sent 
tillkommen åkermark i norr och ett mera småskaligt och i hög grad skogbevuxet 
landskap i söder och öster. I norr är inga stora bevarandevärden knutna till 
odlingslandskapet i sig. I södra delen av åkermarken, strax norr om Nordtag, har 
mönstret med äldre plöjningstegar bevarats (jfr figur 44). Det torde dock röra sig 
om ytor som varit brukade långt in på 1900-talet; de registreras därför inte.  

Figur 44. Drönarfoto över åkrarna söder om ridhuset. I nedre delen framträder ett äldre tegmönster. 
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Kring höjdpartiet mitt i området – kallat "Enstakullen" på 1834 års karta – finns 
torplämningar på två platser. Den norra är registrerat som fornlämning (L1959:636) 
och utgörs av en liten husgrund: rester efter torpet Kjellhålan på 1834 års karta. 
Den södra platsen bebyggdes av allt att döma senare under 1800-talet, förmodligen 
genom att Kjellhålan flyttade dit. I området finns flera mycket välbevarade och 
tydliga husgrunder samt en del andra arrangemang. Platsen var bebyggd på 1930-
talet och sannolikt även ytterligare en tid därefter. Den registrerades 2014 som 
punktobjekt och övrig kulturhistorisk lämning. Geometrin ändras härmed till 
ytobjekt enligt figur 45. Lämningarna efter Kjellhålans båda lägen ligger strax 
utanför utbyggnadsområdet och kommer att bevaras.  

Figur 45. Nya eller förändrade lägen för några forn- och kulturlämningar (blå färg). Den större, blåmarkerade 
ytan i mitten innehåller en småskalig och delvis innehållsrik agrar miljö på torpet L Smällens gamla inägor. 

I södra delen av utbyggnadsområdet berörs den till stor del betade (av hästar) f d 
inägomarken till torpet Lilla Smällen, eller Nya Smällen respektive Nordtag som det 
kallas på 1834 års karta och 1930-talets ekonomiska karta. Området, som delvis 
ligger utanför den 2014 utredda ytan, innehåller ett välbevarat och småskaligt 
odlingslandskap med fossila odlingslämningar i form av dikade och tegplöjda 
parceller samt ett par övergivna bebyggelseplatser. I den gamla inägogränsen löper 
stenmurar på flera ställen. I området, som grovt markerats på kartbilden i figur 41 
här ovan, kan nyodlingen följas över tid. Miljön är vacker och hyser stora, både 
upplevelsemässiga och pedagogiska värden. 

På 1750 års karta låg torpets inägor längre mot sydost. Under senare delen av 1700-
talet eller i början av 1800-talet utvidgades inägomarken successivt mot norr, varvid 
även bebyggelsen flyttades i olika omgångar. I samband med 2014 års utredning 
registrerades två lägen: det äldsta (L1959:634) som övrig kulturhistorisk lämning 
medan 1834 års tomt (L1959:3091) lämnades utan antikvarisk bedömning. I enlighet 
med de nya riktlinjerna för registrering ges dessa statusen ingen antikvarisk bedömning. 
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Några synliga lämningar finns inte här men sådana kan mycket väl finnas under 
mark. En uppklassning till fornlämning kan därför komma att ske i framtiden. I 
figur 45 redovisas även "mellanläget" för Lilla Smällens bebyggelse, markerat på 
1834 års karta. Inte heller här finns några synliga spår, så platsen registreras med 
status ingen antikvarisk bedömning. Den är belagd (och redan övergiven) 1834.  

Figur 46. Det småskaliga beteslandskapet på Lilla Smällens tidigare inägor. Torpet låg i början av 1800-talet på 
det lilla krönet intill lövträden i bildens mitt. Bilden är tagen från det äldsta kända bebyggelseläget (1750). 

Längst i öster ändras läget för den lilla fossila åkermarken L1959:809. Här finns 
även en husgrund efter en backstuga. Objektet har av okänd anledning placerats fel 
i Fornreg. 

4.8.1 Relationen	till	riksintressemiljön	
Som framgår av figurerna 41 och 45 sträcker sig avgränsningen för det planerade 
utbyggnadsområdet ända fram till det stora gravfältets västra kant. Det innebär att 
avgränsningen hamnar innanför riksintresset. Inom riksintresset ligger en kraftig 
jordvall/hägnadsvall som påträffades under utredningen 2014 (L1959:651), vilket 
visar att riksintressets begränsning åt detta håll är väl motiverad.  

Även en byggnation som respekterar riksintressets västra gräns framstår som 
olycklig på flera sätt. Här behövs rent allmänt en något bredare "buffertzon" mellan 
framtida, ganska tät bostadsbebyggelse och de stora kulturhistoriska värdena inom 
riksintressemiljön. Den ovan beskrivna agrara miljön på Lilla Smällens tidigare 
inägor hyser såpass stora landskapshistoriska värden, möjligen även arkeologiska 
(bebyggelseplatser), att man bör överväga att undanta även huvuddelen av denna. 
Lämningarna inom den med blå färg avgränsade ytan i figur 45 hänger dessutom 
samman med Lilla Smällens äldsta inägor, vilka idag ligger på den kraftigt igenväxta 
marken under kraftledningen och vidare bort mot gravfältet. Här finns således en 
sammanhängande kulturhistorisk miljö med stor utvecklingspotential som mer än 
väl är lämplig som "buffertzon" mellan riksintresset och utbyggnadsområdet. 
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5. Sammanfattande	diskussion	

Syftet med arbetet har varit att "uppdatera" kunskapsläget kring kulturmiljöerna 
inom västra delen av FÖP-området i Ytterby. Något detaljerat kunskapsunderlag för 
områdets östra delar föreligger visserligen inte, men kulturmiljövårdens riksintresse, 
pågående arkeologiska undersökningar och en nyligen utförd landskapshistorisk 
analys (Connelid 2017) har där bidragit till att sätta ett annat fokus på kulturvärdena. 

Analysen av FÖP-områdets västra del har haft landskapshistorisk inriktning och bl a 
inneburit en översiktlig analys och presentation av de historiska kartorna samt 
stickprovsmässiga inventeringar. Eftersom stora delar av området ännu utgörs av 
jordbruksbygd har arbetet inriktats på att belysa de kulturhistoriska värdena i ett 
agrarhistoriskt perspektiv. Den senast genomförda utredningen inom FÖP-
områdets östra delar (Connelid 2017) pekade bl a på ett stort "underskott" i just 
kunskapen om de landskapsmässiga och agrarhistoriska miljöerna inom både 
riksintresset och på fastigheten Kastellegården 1:1. 

När det gäller de "traditionella" forn- och kulturlämningarna, t ex förhistoriska 
gravar, bekräftar den nu genomförda utredningen bilden i Fornreg: de monumentala 
och antikvariskt delvis storslagna miljöerna med gravfält, borgruiner etc inom 
riksintresset saknas helt i västra delen av FÖP-området. Formspråket är där mera 
ordinärt. Förekomsten av enstaka gravar i höjdlägen och påträffade boplatser i 
samband med arkeologiska utredningar visar dock att landskapet i stor utsträckning 
varit utnyttjat redan under förhistorisk tid.  

En fornlämnings som är känd sedan lång tid tillbaka och som har hög antikvarisk 
dignitet är hällristningarna och täljstensbrotten vid Stålkullen. Platsen är välkänd i 
arkeologikretsar, både p g a hällristningarna och täljstensförekomsten (med flera 
kvarlämnande ämnen i berget!). I samband med utredningen konstaterades att 
miljön innehåller flera täljstensbrott och dessutom välbevarade spår efter en 
torpbebyggelse. Lämningarna ligger intill ett redan frekventerat promenadstråk i 
direkt anslutning till bostadsbebyggelsen. Den redan värdefulla miljön får således 
genom utredningen ytterligare en historisk dimension. Platsen är idag skyltad, men 
den befintliga skylten är skadad och bör bytas ut. Miljön är, genom sitt läge nära 
bebyggelsen och promenadstigen, mycket lämplig för utökade informationsinsatser. 

Utöver fornlämningsmiljön vid Stålkullen framstår i ett landskapshistoriskt 
perspektiv fyra områden som särskilt värdefulla: Guddeby-Högen i nordväst, Tega-
Ormo i söder samt – i anslutning till FÖP:ens planerade utbyggnadsområden – 
Västra Tunge i norr och torpmiljön vid Lilla Smällen i mellersta delen. Dessa 
miljöer har grovt markerats i figur 47 på nästa sida. 

Vid Guddeby-Hölen finns en sammanhängande agrar miljö i dalgångsbygden 
omedelbart intill tätorten. En mycket stor del av det äldre odlingslandskapets 
rumsliga struktur finns kvar och kan överblickas på olika skalnivåer. I båda byarna 
ligger samlad bebyggelse på de gamla tomterna, vid Hölen av utpräglat agrar 
karaktär. Relativt stora ytor betas i båda områdena. Inom betesmarkerna finns ett 
ganska stort antal kulturhistoriska spår bevarade, bl a i form av torplämningar, 
stenmurar och fossila åkrar. Även det äldre vägnätet har bevarats i hög grad. Miljön 
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är störningskänslig och värdefull genom att det är den enda i tätortens närhet där ett 
äldre, delvis småskaligt, odlingslandskap finns kvar som en helhet.  

Figur 47. Fem kulturhistoriska miljöer inom FÖP-områdets västra och norra delar som framstår som särskilt 
värdefulla. Observera att motsvarande ytor inom FÖP-områdets östra del (inklusive Smällen-området) inte 
redovisas i kartbilden. 

Vid Tega-Ormo finns också delar av en landskapshistorisk helhet bevarad, genom 
Tega by, med den gamla byvägen, öppna inägomarker i Kyrkebäckens dalgång och 
skogbevuxna utmarker i väster. Särskilt värdefull är här inägorna, med bl a fina 
betesmarker ned mot älven. Inägomarken länkar samman byn (innehållande den 
tidigare prästgården) med kyrkoruinen och – i förlängningen – det övriga synliga 
kulturhistoriska innehållet i dalgången längre norrut. Det är mycket viktigt att den 
öppna odlingsmarken bibehålls, så att synliggörandet av de historiska sambanden 
mellan Tega och miljöerna inom t ex riksintresset inte försvåras ytterligare. 

Odlingslandskapet vid Ormo är delvis småskaligt och rumsligt välbevarat, med bl a 
ett stort inslag av betesmarker. I Ormbäcken finns flera delvis välbevarade 
kvarnmiljöer i det nya naturreservatet. Kvarnmiljöerna kan med fördel levandegöras 
genom skyltning och ökad tillgänglighet. 
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Inom det större, planerade utbyggnadsområdet väster om järnvägen finns en 
kulturhistoriskt delvis innehållsrik och välbetad miljö på det gamla torpet Lilla 
Smällens inägor. I området finns inte mindre än tre tidigare tomtlägen för torpet, 
dock utan synliga lämningar. Markerna betas idag av hästar. Det vore önskvärt om 
den småskaliga miljön, gärna med fortsatt bete, kan bevaras. I enlighet med 
resonemanget i kapitel 4.8.1 ovan skulle den kunna fungera som en buffert mellan 
tillkommande bebyggelse och riksintressets delområde vid det stora gravfältet. En 
utbyggnad ända fram till riksintresset framstår under alla omständigheter som 
olämplig. 

Strax intill det planerade utbyggnadsområdet på åkermarken inom fastigheten 
Ytterby-Tunge 2:72 i norr påträffades under utredningen en välbevarad och 
komplex kulturmiljö. Omedelbart norr om åkermarken, med förlängning västerut, 
löper Marstrandsvägens äldsta sträckning. Den kan följas under mer än en halv 
kilometer, delvis som hålväg. Intill vägen finns även ett övergivet, äldre gårdsläge 
med synliga lämningar. Strax söder om den stora åkerytan finns ytterligare en, något 
yngre, dragning av Marstrandsvägen. Öster om järnvägen är den gamla vägen 
bevarad i Häradsvägens sträckning. Där finns också kvarvarande agrar bebyggelse 
på Västra Tunges gamla tomt. Sammantaget rör det sig här om en innehållsrik 
kulturmiljö. Flera viktiga komponenter i det förindustriella odlingslandskapet är 
bevarade och lätt tillgängliga intill tätortsbebyggelsen. Byggnation på den aktuella 
åkerytan påverkar naturligtvis kulturmiljön negativt, men den är redan genomskuren 
av järnvägen. Vid eventuell byggnation bör det äldre vägsystemet lyftas fram och 
respekteras. De historiska spåren, inklusive äldre vägsträckningar kan levandegöras 
genom skyltning. 

5.1 Slutord	
Kulturmiljöerna i västra delen av FÖP-området är av en helt annan karaktär än de i 
flera avseenden "riksintressanta" arkeologiska och historiska spåren i öster. De mest 
framträdande, synliga lämningarna i öster representerar på många sätt "elitens" 
landskap, med storgårdar, militära anläggningar och medeltidsstaden Kungahälla. 
Miljöerna i väster uppvisar i första hand ett mera ordinärt agrarhistoriskt innehåll, 
ofta med en mångfald, lätt överblickbara fysiska lämningar. I fallet Guddeby-Hölen 
rör det sig om en ovanligt välbevarad helhet.  

De agrara miljöerna hyser, liksom riksintresseområdet, också stora pedagogiska 
värden, inte minst genom att strukturerna på historiska kartor ofta lätt kan spåras 
ute i terrängen. I flera fall rör det sig om lämningar som inte uppmärksammats 
tidigare eller registrerats i t ex det statliga fornminnesregistret. Kombinationen av 
välgjorda äldre kartor, möjligheterna till "upptäckter" ute i landskapet och det 
tätortsnära läget innebär att det föreligger stora möjligheter att lyfta fram och 
utveckla kulturmiljöer inom ramen för den fortsatta förtätningen av bebyggelse i 
Ytterby. Den tydliga kontrasten mellan "högreståndslandskapet" i öster och det mer 
utpräglade jordbrukslandskapet i väster utgör här en spännande utgångspunkt för 
levandegörande och information i olika former. 
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1. Bakgrund	och	syfte	

Kula AB har på uppdrag av Kungälvs kommun (genom planarkitekt Erik Liedner) 
genomfört en landskapshistorisk analys av kulturmiljöerna inom fastigheten 
Kastellegården 1:1, ägd och förvaltad av Statens Fastighetsverk. Det aktuella 
området, vars läge framgår av kartan här nedan, ligger mellan Ytterby och Nordre 
älv, strax söder om Kungälv.  

Figur 1. Analysområdet vid Kastellegården. Fastigheten Kastellegården 1:1 är markerad med blå 
färg. 

1.1 Fördjupad	översiktsplan	
Utredningen föranleds av kommunens planer på att förtäta bostadsbebyggelsen i 
Ytterby-området. Analysen har gjorts inom ramen för arbetet med en fördjupad 
översiktsplan men kan förhoppningsvis även fungera som kunskapsunderlag i ett 
vidare sammanhang, exempelvis när det gäller visioner kring levandegörande av de 
delvis för landet unika kulturmiljöerna.  
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En av utgångspunkterna för arbetet är kommunens önskan att förvärva mark i 
omedelbar anslutning till den befintliga tätortsbebyggelsen i Ytterby. Analysen syftar 
således till att bedöma förutsättningarna för en eventuell exploatering av marken i 
nordligaste delen av Kyrkebäckens dalgång, d v s påverkan på den kulturhistoriska 
helhet som landskap och bebyggelse inom fastigheten Kastellegården 1:1 utgör. Då 
betydande delar av fastigheten även ligger inom kulturmiljövårdens riksintresse O 
15 (Kastellegården - Ragnhildsholmen) kommer även denna aspekt att beröras. 

Analysen baseras på studier av äldre historiskt kartmaterial, tidigare registrerade 
lämningar i FMIS samt fältbesiktningar. Någon detaljerad inventering av de 
kulturhistoriskt värdefulla områdena har inte genomförts. 

Rapporten inleds med en översiktlig historik, därefter analyseras och beskrivs 
områdets kända kulturhistoriska miljöer och landskap, bl a med utgångspunkt i det 
äldre lantmäterimaterialet.  

För tydlighetens skull ska här påpekas att Kastellegården 1:1 i det följande syftar på 
SFV:s fastighet medan "Kastellegården" mera allmänt avser den nuvarande gården 
intill Nordre älv. 
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Figur 14. Skiss över lämningarna på Klosterkullen (i bildens mitt). Utförd av 
Ingemar Björkeling i samband med fornminnesinventeringen 1974 (FMIS). 

Kungahällas gamla stadsområde i åkermarken omedelbart öster och söder om 
Klosterkullen innehåller inga synliga lämningar ovan mark, undantaget vad som 
tolkats som rester efter en vallgrav. Den 6–15 meter breda vallgraven återfinns 
väster om bebyggelsen vid Kastellegården och ger en fingervisning om vilken 
omfattning fornlämningsområdet har. 

Som framgår av figur 11 finns även ett par ”klassiska” förhistoriska gravar i nära 
anslutning till det öppna odlingslandskapet kring Kastellegården. Det rör sig här om 
de delvis skadade fornlämningarna Ytterby 83:1 och 83:4, en domarring respektive 
en hög (ursprungligen 13–14 meter i diameter). De är belägna ett stycke upp i den 
sluttande terrängen strax öster om torpet Petersburg. Endast högen ligger inom 
Kastellegården 1:1, domarringen strax utanför. 

4.2 Utmarkerna	på	höjdpartiet	
De tidigare utmarkerna på Källeberget och angränsande höjdpartier i nordost och 
sydväst är idag tätt skogbevuxna. Som framgick ovan var dessa under 1700- och 
1800-talen, när de betades, helt skoglösa. Idag växer lövskogen vanligtvis i en 
”bård” närmast inägomarkerna och granskogen på de högsta partierna (jfr fig. 4 och 
13). Området i nordost genomkorsas av flera frekvent använda vandringsstigar. 

I FMIS finns flera fornlämningar registrerade i skogsmarken, de flesta förhistoriska 
gravar. Gravarna uppträder i ett par fall på mindre gravfält. På fastighetsgränsen i 
nordost ligger gravfältet Ytterby 28:1 med ett (troligen) tiotal anläggningar. 
Omedelbart utanför fastighetsgränsen i sydväst finns ett lika stort gravfält. En 
mindre gravgrupp (Ytterby 140:1) bestående av tre stensättningar och en hög 
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Gravfältet består av minst 120 synliga gravar, vilka domineras av ett knappt 
hundratal stensättningar och 15 högar. Här finns även några skeppsformiga 
stensättningar, en domarring och flera resta stenar. Huvuddelen av gravarna ligger 
högt uppe på höjden, vars ännu synliga berghällar syns vida omkring i landskapet 
(jfr fig. 2). Det är, som tidigare nämnts, sannolikt dessa ytor som återspeglas i 
namnet Kungahälla; den äldsta kungsgården låg ju sannolikt i direkt anslutning till 
gravfältet. Det råder inget tvivel om att gravfältets primära exponeringsriktning varit 
mot söder, ned mot Nordre älv (jfr fotot i fig. 21). Höjden med de blottade 
berghällarna torde ha utgjort ett tydligt landmärke när man färdades uppströms i 
älven. 

De arkeologiska undersökningarna i området under 2000-talet har resulterat i fynd 
av ett flertal huslämningar från förhistorisk tid, bl a rester efter en 48 meter lång (!) 
hallbyggnad från tidsskedet folkvandringstid/vendeltid. Denna påträffades lägre 
terräng omedelbart nedanför höjden. Flera vikingatida och tidigmedeltida föremål 
indikerar att en stormansmiljö funnits på platsen även under dessa tidsperioder. I 
samband med en arkeologisk utredning 2014 påträffades en kraftigt utformad 
hägnadsvall (gropavall) nära gravfältet (Ytterberg & Connelid 2014), strax norr 
därom. Den har inget med 1700- och 1800-talets landskapsorganisation att göra och 
kan troligtvis kopplas till en eventuell (medeltida?) storgård. I området finns även 
välbevarade rester efter torpen Porten och Smällen. 
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6. Sammanfattande	diskussion	och	utvärdering	

Den översiktliga presentationen av kulturmiljön och landskapshistorien i området 
kring Kastellegården bekräftar i mångt och mycket ett redan tidigare känt faktum: 
här finns en för landet (och sannolikt även Skandinavien) unik miljö, innehållande 
flera omfattande och ännu fullt synliga arkeologiska spår med tydliga kopplingar till 
riksbildningens äldsta skede under sen vikingatid och tidig medeltid. Lämningarnas 
karaktär i kombination med en överlag låg exploateringsgrad (delar av området 
ligger i naturreservat) innebär att man än idag har stora möjligheter att överblicka 
och förstå de kronologiska och landskapsmässiga sambanden mellan kulturmiljöns 
olika delar. 

Genomgången ovan har bl a syftat till att beskriva de viktigaste historiska skeendena 
och översiktligt redovisa nya arkeologiska resultat. Presentationen har även inriktats 
på att beskriva bakgrunden till det odlingslandskap som ännu i hög grad präglar 
kulturmiljön i området. Jämförelser med historiskt kartmaterial – framför allt två 
innehållsrika kartor från 1750 och 1834 – visar att huvuddragen i den äldre mark-
användningens organisation ännu kan upplevas, t ex uppdelningen på inägor och 
utmark. Iakttagelser under fältbesiktningen avslöjade att även mer småskaliga 
strukturer som hägnader, torpbebyggelse, vägstråk m m finns kvar ute i landskapet 
på flera platser. Många av dessa (agrar)historiska spår utgör fornlämningar. En mer 
detaljerad kännedom om deras utbredning skulle utgöra ett viktigt komplement till 
kunskapen om kulturmiljön.  

Beskrivningarna i föregående kapitel har i första hand inriktats på förhållandena 
inom Kastellegården 1:1 eftersom det är delar av denna fastighet som främst berörs 
av kommunens förtätningsplaner i Ytterby-området. Avslutningsvis ska frågan kring 
vilken påverkan ny bebyggelse i norra delen av Kyrkebäckens dalgång får på de 
kulturhistoriska värdena inom fastigheten beröras. Då delar av Kastellegården 1:1 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården måste även konsekvenserna för detta 
tas upp.  

6.1 Värdering	av	kulturmiljön	inom	Kastellegården	1:1	
Som framgick av kartgenomgången i kapitel 3 omfattar Kastellegården 1:1 en 
betydligt mindre yta än den gården förfogade över under 1700- och 1800-talen. De 
största områdena avträddes under 1900-talet. Idag återstår en yta som motsvarar 
den historiskt sett mest intensivt utnyttjade (inägo)marken. Kastellegårdens areal har 
således successivt minskat sedan mitten av 1800-talet. 

De ojämförligt största kulturhistoriska värdena inom fastigheten återfinns på den 
gamla, centrala inägomarken kring gården nere vid Nordre älv. Här finns en både 
omfattande och delvis unik arkeologisk miljö bevarad i anslutning till Kungahällas 
gamla stadsområde och borglämningen på Ragnhildsholmen. Odlingslandskapet 
utgör en avgränsad helhet med välbevarad högreståndsbebyggelse på gamla tomten, 
omgivande torpmiljöer, ett äldre vägnät (med allé in mot gården) och en tydlig gräns 
mot tidigare utmarker på omgivande höjder.  

De kvarvarande delarna av gamla Storängen i Kyrkebäckens dalgång utgör ett eget 
landskapsrum, skilt från inägorna nere vid älven av idag beskogad, tidigare utmark. 
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Dalgången domineras idag helt av åkermark, ett resultat av intensiv uppodling under 
framför allt andra hälften av 1800-talet. Dess värde ur agrarhistorisk synvinkel 
består i att det ännu är fråga om en ganska stor och öppen yta, som främst kan sägas 
illustrera Kastellegårdens bakgrund som storjordbruk. Åkermarken i norra hälften 
av dalgången (norr om Klevevägen) omges dock av modern bebyggelse. I praktiken 
omfattar odlingsmarken idag endast ytorna öster om bäcken; i väster har miljön 
kraftigt inskränkts av tätortsbebyggelsen. Särskilt olycklig från landskapssynpunkt är 
den relativt nyligen etablerade villabebyggelsen inom kvarteret Senioren söder om 
Klevevägen. Den framstår som ”kompakt” och är okänsligt (skarpt) avgränsad mot 
omgivande odlingsmarker. 

I söder fyller åkermarken ännu ut stora delar av dalgången och återspeglar mer 
ursprungliga rumsliga förhållanden. Den här delen av Storängen är också av stor 
betydelse i ett vidare landskapshistoriskt rum, med koppling till det innehållsrika 
grav- och boplatsområdet inom fornlämningsområdet Ytterby 22:1. De fuktiga och 
naturligt högavkastande markerna i Kyrkebäckens dalgången torde redan under 
järnålder och tidig medeltid ha varit en synnerligen viktig (foder)resurs. Lokaliseringen 
av gravfältet kan mycket väl från början, längre tillbaka under järnåldern, ha styrts 
av närheten till stora, sammanhängande betesmarker. De senaste arkeologiska 
undersökningarna har även visat att det längs dalgångens sidor kan ha funnits 
verkstadsbebyggelse och anläggningar knutna till handel. Den stora öppna ytan i 
södra delen av dalgången är således landskapshistoriskt viktig och än idag delvis 
möjlig att överblicka från gravfältets högre delar (jfr fig. 22). 

Figur 22. Utblick från gravfältet Ytterby 22:1. Foto från nordväst. 

6.2 Konsekvenser	vid	nybyggnation	
En förtätning av villabebyggelsen i norra delen av Kyrkebäckens dalgång och 
Kastellegården 1:1 skulle innebära att den öppna odlingsmarken och möjligheterna 
till överblick över denna del av den historiska inägodomänen inskränks. Mot 
bakgrund av att de synliga historiska spåren är få, att huvuddelen av marken utgörs 
av rationellt brukad åkermark och att omgivande tätortsbebyggelse redan har stor 
påverkan, utgör inte området någon från kulturmiljösynpunkt omistlig miljö. Det är 
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dessutom endast från sydligaste delen av området som utblickar mot exempelvis 
gravfältsmiljön Ytterby 22:1 i sydväst är möjliga. Något visuellt samband med den 
gamla inägomarken nere vid älven föreligger inte härifrån. 

Den norra delen av dalgången ligger utanför riksintressemiljön och uppvisar inte 
något innehåll som direkt relaterar till uttrycken i värdetexten. Riksintressenas 
avgränsningar, liksom beskrivningarna, är visserligen inte ”huggna i sten” och ska 
betraktas som dynamiska. Vid en eventuell, framtida revidering av riksintresset O 15 
bör exempelvis de agrarhistoriska aspekterna ges större utrymme i arbetet med både 
beskrivning och avgränsningar. Det är dock knappast troligt att området norr om 
Klevevägen kommer att inkorporeras. De synliga kulturhistoriska värdena är, som 
nämndes ovan, få och miljön är kraftigt kringskuren av modern bebyggelse.  

Dalgångens södra del är från landskapshistorisk synvinkel desto mer värdefull, såväl 
agrarhistoriskt men framför allt med avseende på fornlämningsmiljön. Den nya 
arkeologiska kunskapen som metalldetekteringarna gett upphov till, innebär 
förmodligen att åkermarken vid en revidering av riksintresset kommer att betraktas 
som en självklar del av miljön. Här har tillkommit ”uttryck” (om än under mark) 
som tydligt anknyter till värdetexten.  

Nybyggnation inom delar av odlingsmarken norr om Klevevägen framstår därför 
från kulturmiljösynpunkt som fullt möjlig utan att några viktiga, övergripande eller 
enskilda värden påverkas negativt. Ny bebyggelse söder om Klevevägen är mer 
problematisk. Det mer omfångsrika landskapsrummet i södra delen av dalgången är 
värdefullt såväl (främst) arkeologiskt som agrarhistoriskt och bör bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt.  

Mot bakgrund av att delar av fornlämningsmiljön Ytterby 22:1 (belägen inom 
riksintresset) redan påverkats negativt av vägar, industribyggnader och en del 
”spretig” villabebyggelse, kan viss tillkommande bebyggelse söder om kvarteret 
Senioren vara tänkbar om den utformas så att de delvis skarpa övergångarna mellan 
tätort och kulturmiljö tonas ned. Ett begränsat nytillskott av bebyggelse omgiven av 
grönytor med (på sikt) höga träd, skulle kunna bidra till en bättre inramning och 
mjukare övergångar mellan framför allt industribyggnaderna och kulturmiljön på 
höjden i väster. Även den okänsliga avgränsningen av kvarteret Senioren, med dess 
rätvinkliga södra hörn, bör vara möjlig att moderera inom ramen för ett sådant 
arbete. 

6.3 Slutord	
De kulturhistoriska värdena i området har en betydande potential i ett framtida 
arbete med att levandegöra kulturmiljöerna i olika sammanhang. Området utgör en 
synnerligen spännande "mix" av miljöer med koppling till bl a riksbildningsskedet 
under Skandinaviens äldsta historia. Flera för landet unika lämningar, såväl synliga 
som dolda under mark, återfinns här. De har dessutom i ovanligt hög grad varit 
föremål för arkeologiska undersökningar. Den naturliga inramningen, bl a läget intill 
älven och möjligheter till överblickar, skapar också ovanligt goda förutsättningar för 
information, levandegörande och identitetsskapande i olika former.  

 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Ytterby två kulturhistoriska analyser 2017/19

BK*

A" M313'3)/3'+

Bengtsson, K. 2012. Det vikingatida Kungahälla. En vit fläck i nordisk historia. I: 
Bohuslän som gränslandskap. Seminarierapport från Bohusläns museum, rapport 
2012:47 (red. H. Carlsson). 

Bengtsson, K. 2014. Den första treriksgränsen och stenen "a Suntru asi". Namn och 
bygd 102. 

Bengtsson, K. 2017. Fynden från metalldetektorundersökning Kastellegården 1:1, Ytterby sn. 
Stencil (avhandlingsarbete), Inst. för historiska studier, Göteborgs universitet. 

Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Handbok 2014-06-23. 
Rapport från Riksantikvarieämbetet. Publicerad på Raä:s hemsida (www.raa.se). 

Ytterberg, N & Connelid, P. 2014. Björkås, Porten och Smällen. Arkeologisk utredning 
etapp 1, Kastellegården 1:52 m fl, Ytterby socken, Kungälvs kommun. Bohusläns 
museum, Rapport 2014:7.   

 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Täthetsanalys Ytterby 2018

  / 2

SAMMANFATTNING

I följande rapport har riktlinjer och indikatorer för 
hållbar täthet i stationsnära lägen i Göteborgsregio-
nen sammanställts. Riktlinjerna och indikatorerna 
baseras på rekommendationer från UN-Habitat och 
tidigare underökningar av markanvändning och 
täthet i en nordisk kontext, bl.a Mervärdeskapande 
stadsutveckling (Göteborgs stad, GR et al 2017). Sta-
tionsnära lägen har definierats som ytor inom en km 
från järnvägsstation.

För att undersöka och exemplifiera vilka möjligheter 
det finns för regionens stationssamhällen  att både 
förtäta och samtidigt uppnå riktlinjerna för hållbar 
täthet har både en kartläggning av nuvarande täthet 
och dess samband med serviceutbud inom regionens 
stationssamhällen och en förtätningsanalys av Yt-
terby stationssamhälle genomförts. 

Kungälvs kommun och GR har ett överenskommet 
samarbete i EU-projektet SMART-MR där stations-
samhället Ytterby ingår som fallstudie i projektet. 
Kungälvs kommun arbetar med att ta fram en för-
djupad översiktsplan för Ytterby, som bland annat 
ska redogöra för hur Ytterby kan förtätas inifrån och 
ut samt genom planering öka andelen kollektivtra-
fikresenärer. 

Kartläggningen av täthet och service i regionens 
stationssamhällen visar på att sambandet mellan 
mängden boende och arbetande och utbudet av ur-
bana verksamheter är starkt. När det kommer till 
mångfald av service behövs emellertid också en viss 
blandning av  boende och arbetande. 

Men för att uppnå hållbar täthet behövs också en 
viss fördelning av markanvändning så att inte för-
tätningen går ut över behovet av tillgänglig offentlig 
grönyta, trafikyta etc. Riktlinjerna för hållbar täthet 
innehåller därför också i grova drag indikatorer för 
markanvändningen i stort inom de stationsnära om-
rådena.

Riktlinjerna för hållbar täthet har här summerats 
i ett antal indikatorer som berör såväl områdes-
exploatering, blandning av boende och arbetande, 
markanvändning och avstånd till Centralstationen. 
Hänsyn har också tagits till stationssamhällenas 
storlek. Som  indikator för täthet används här områ-
desexploatering. 

I förtätningsscenariot för Ytterby visar det sig att 
Ytterby har en förtätningspotential på 4 000 till-
kommande bostäder inom 1 km från stationen. 

Förtätningsscenariot bygger på att 50 % av den tota-
la byggbara marken inom 500 meter från stationen 
har reserverats för bostäder och resten till lokalyta 
och samhällsservice. Mellan 500- 1 000 meter från 
stationen har 25 % av den byggbara marken reserve-
rats för lokalyta och samhällsservice. Givet att varje  
arbetande person, såväl inom samhällsservice som  
inom privat sektor i snitt behöver 50 kvm, ger  förtät-
ningsscenariot ett tillskott på 4 000 arbetande inom 
1 000 meter från stationen. 

Utifrån snittet två boende per bostad ger alltså för-
tätningsscenariot ett totalt tillskott på 12 000 bo-
ende och arbetande inom 1 000 meter från stationen. 

Om Kastellegården 1:1 dessutom inkluderas som 
förtätningsyta i förtätningsscenariot  skulle antalet 
bostäder inom 1 km från Ytterby station dessutom 
öka avsevärt. 

Vid sidan av riktlinjer för hållbar täthet bygger för-
tätningsscenariot på 32 olika begränsningar för för-
tätning som sammanställts i nära samarbete med 
Kungälv kommun. 

 
Förtätningsanalysen, med Ytterby 
som exempel, visar på goda för-
utsättningar att uppnå föreslagna 
riktlinjer om hållbar täthet i  
regionens stationssamhällen 
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”Viktiga stadsbyggnadsverktyg för att minska ut-
släppen av växthusgaser är täthet, funktions-

blandning, konnektivitet och tillgänglighet”

IPCC, 2015, Climate change 2014: Mitigation of Climate Change
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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE

Kungälvs kommun och GR har ett överenskommet 
samarbete i EU-projektet SMART-MR där stations-
samhället Ytterby ingår som fallstudie i projektet. 
EU-projektet syftar till att utveckla riktlinjer och 
hållbara åtgärder för att uppnå hållbara transport-
system. Kungälvs kommun arbetar med att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för Ytterby, som bland 
annat ska redogöra för hur Ytterby kan förtätas ini-
från och ut samt genom planering öka andelen kol-
lektivtrafikresenärer. 

Med denna bakgrund vill nu GR och Kungälvs kom-
mun gemensamt ta fram ett lämpligt generellt tät-
hetstal för stationssamhällen i Göteborgsregionen 
och undersöka vilka möjligheter och konsekvenser 
som en sådan täthet skulle få för Ytterby. 

Vidare vill kommunen och regionen även få ytterli-
gare planeringsstöd för hur ökad täthet och bland-
ning ska kunna uppnås i stationssamhällen för ökad 
stadskvalitet och minskad miljö- och klimatpåver-
kan i transportsystemet.  

STUDIENS INNEHÅLL

FÖRSL AG PÅ GENERELL A RIKTLINJER FÖR TÄTHET I STA-

TIONSSAMHÄLLEN

Lämplig täthet och fördelning av markanvändning 
för samhällen med 5 000-15 000 invånare föreslås 
här utifrån befintliga studier i såväl Göteborgsre-
gionen, Skåneregionen, Stockholmregionen och UN 
Habitats  rekommendationer. Riktlinjerna ställs i 
relation till såväl stadskvalitet och transportvanor. 
Riktlinjer för täthet ges här för såväl tomtexploa-
tering och områdesexploatering. Riktlinjerna ska 
också vara avhängda gångavståndet till snabb kol-
lektivtrafik. 
 

FÖRSL AG PÅ FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY

Utifrån lämplig täthet och fördelning av markan-
vändning tas sedan ett förtätningsscenario fram 
för Ytterby, inom nära avstånd från stationen. För-
tätningscenariet baseras här på en förenklad analys 
av begränsningar vad gäller byggbar mark och driv-
krafter i form av kommunens fördjupade översikts-
plan och resultatet från ”Värdeskapande stadsut-
veckling”. Konkret inrymmer förtätningsscenariot  
ett antal lämpliga förtätningsytor som med lämplig 
tomtexploatering uppfyller uppsatta riktlinjer om 
hållbar täthet.  

KONSEK VENSANALYS YTTERBY

Här analyseras konsekvenserna vad gäller funna 
stadskvaliteter i Värdeskapande stadsutveckling 
(urbana verksamheter och närhet till snabb kollek-
tivtrafik). Utifrån referenser till andra studier kan 
även förtätningscenariets betydelse för transport-
vanor bedömas. Konsekvenser även för de stadsde-
lar som inte innehåller förtätning ska belysas. 
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BEGREPPSFÖRKLARING

ANDEL BEBYGGD MARK 

Mäts här som den yta som byggnaderna upptar på 
marken dividerat med den total markytan i ett om-
råde. Det är alltså all mark som inte är uterum. Om 
andelen bebyggd mark blir för stor finns det inte nöd-
vändig mark till uterum. 

ANDEL OFFENTLIG PLATSMARK

Ett enkelt sätt att beskriva hur mycket markyta som 
avsätts för offentliga platser i ett område är hur stor 
andel av den totala markytan som de offentliga plat-
serna upptar. 

BEFOLKNINGSTÄTHET

Beskriver koncentrationen av boende och arbetan-
de inom ett visst avstånd.

BTA

Bruttoarea. Summan av alla våningsplans yta. 

ENSKILD UTEMIL JÖ

Utemiljö som tillhör ett hushåll eller en bostad. Till 
exempel trädgård eller uteplats.

EXPLOATERINGSTAL

Exploateringstal är ett täthetsmått som innebär att 
bruttoarean inom ett avgränsat område divideras 

med markytan inom samma område.

FRIYTA

All mark utomhus som inte upptas av gator, vägar 
eller annan infrastruktur. Till exempel parker, torg, 
naturområden, trädgårdar och innergårdar.

GATURUM

Offentligt tillgängligt rum som huvudsakligen an-
vänds för transport. Innehåller yta för gångtrafik 
och ofta även för fordonstrafik. Innehåller även yta 
för vistelse, ofta på trottoar.

GEMENSAM UTEMIL JÖ

Utemiljö som tillhör en avgränsad grupp, till exem-
pel bostadsgård eller skolgård.

GIS

GIS står för geografiska informationssystem och av-
ser digitala informationssystem för hantering och 
analys av lägesbundna data. Enkelt uttryckt kan GIS 
sägas vara en kombination av kartor och tabellinfor-
mation som lagras och hanteras digitalt.

GRÖNOMRÅDE

I huvudsak vegetationstäckt offentlig plats/friyta. 
Till exempel park eller naturområde.

BTA MOTSVAR AR VÅNINGSYTA

BTA (bruttoarea) beskriver summan av ytan av alla våningsplan 

inom till exempel en byggnad, fastighet eller tomt.

INLEDNING / 7
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TOMT- RESPEKTIVE OMR ÅDESEXPLOATERING

HEKTAR

10 000 kvadratmeter. En ruta på 100 x 100 meter.

KVARTER

En eller flera fastigheter som avgränsas av ett tyd-
ligt offentligt rum som gata, park eller vatten.

OFFENTLIG PLATS 

Friyta som är offentligt tillgänglig, enligt ordnings-
stadgan.

OMRÅDESEXPLOATERING

För att mäta täthet har måttet områdesexploate-
ring här använts. Områdesexploatering är områ-
dets våningsyta delat på områdets markyta. Med en 
områdesexploatering på 1,0 finns alltså lika mycket 
våningsyta som det finns markyta. Områdesexploa-
tering styrs dels av hur stor andel av markytan som är 
bebyggd och antalet våningar på respektive kvarter. 
Det är därför som kvarterstaden inte behöver vara 
lika hög som punkthusbebyggelse. I punkthusbebyg-
gelsen lämnas normalt sett mer mark obebyggd.  

PRIVAT UTEMIL JÖ

Utemiljö med begränsad tillgänglighet som inte 
upplevs som offentlig. Privat utemiljö kan delas in i 
enskild och gemensam.

SCENARIO

Ett scenario är en simulering av en framtida ut-
veckling. Scenarioanalys innebär att man beskriver 
möjlig utveckling utifrån ett antal variabler. Variab-

lerna är ofta frågor som det råder osäkerhet kring, 
men som samtidigt är avgörande för den framtida 
utvecklingen.

TOMT

Markområde som är fast egendom med tillhörande 
fastighetsbeteckning. Kan bestå av en eller flera 
fastigheter.

TOMTEXPLOATERING

Tomtexploatering är tomters våningsyta delat på 
tomternas markyta.

UTEMIL JÖ

Yta i en staden som inte upptas av bebyggelse. Till 
exempel parker, torg, naturområden, gator, innergår-
dar och trädgårdar.

OLIK A VÅNINGSANTAL, SAMMA TOMTEXPLOATERING

Exploateringstal ska inte förväxlas med byggnadsutformning. Här är 

fyra tomter med samma tomtexploateringstal på 2,0 men med helt olika  

byggnadsutformning och våningsantal.

3 våningar 5 våningar

6 våningar 24 våningar
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RIKTLINJER FÖR   
HÅLLBAR TÄTHET
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BEHOVET AV MÄTBARHET I STADSBYGGANDET

Göteborgsregionen står inför stora stadsbyggnads-
utmaningar. Samtidigt som ambitiösa bostadsmål 
ska uppfyllas behöver också den samlade stadsut-
vecklingen i regionen utgöra en del av lösningen på 
stora samhällsutmaningar: en mer sammanhållen 
stad, ett hållbarare transportsystem, bättre hälsa 
och konkurrenskraft för att attrahera fler männ-
iskor och företag. För att bli bättre på att kvalitets-
äkra planerad markanvändning och stadsmiljö  har 
såväl enskilda kommuner som Göteborgsregionen 
påbörjat arbetet med att finna lämpliga metoder att 
mäta  stadsform för att bättre förstå hur planer ef-
terlever uppsatta mål (Göteborgs stad 2017). För att 
metoderna, måtten och gränsvärdena ska vara an-
vändbara behöver de både vara enkla nog  för att vara 
lättanvända i den dagliga planeringen  och samtidigt 
vetenskapligt förankrade för att vara robusta och 
trovärdiga. 

Inom alla samhällets områden: sjukvård, skola, före-
tagande, används mått och indikatorer för att kunna 
säkerställa kvalitet och jämförbarhet. Mycket av det 
som idag uppskattas av boende i olika stadsdelar är 
också ett resultat av konkret mätbart kravställande 
från stadsbyggnadskontoret, som till exempel le-
vande gatumiljöer, närheten till service och kultur i 
den täta staden och barnvänligheten och grönskan i 
Miljonprogrammet. 

Det finns mycket forskning på hur den byggda mil-
jön påverkar städers hållbarhet och livskvaliteter. 

Stadsbyggnadsforskningen visar gång på gång att-
utformningen av vår stads miljö har betydelse för 
hur den fungerar, för sociala och ekonomiska värden 
möjliggör ekonomiskt och social kapital att växa. 

Detta är också framlyft av FN:s råd för stadsutveck-
ling UN Habitat. I New Urban Agenda (2016), som 
baseras på FN:s 17 hållbarhetsmål (2016), beskrivs 
betydelsen av bebyggelsen, de offentliga rummen 
och infrastrukturen och hur de samspelar. UN Ha-
bitat  har också, med stöd i forskningen, tagit fram 
egna rekommenderade indikatorer för exempelvis 
täthet, funktionsblandning och offentlig plats. 

Den nyligen genomförda studien ”Värdeskapande 
stadsutveckling” (Göteborgs stad et al 2017) visar 
att det är just planeringen och utformningen av den 
offentliga stadsmiljön men också den regionala kol-
lektivtrafiken, dvs det som  både regionen och kom-
munen styr över, som är mest värdeskapande. 

VAD ÄR EN INDIKATOR?

En ”indikator ” är enligt Svenska Akademins ord-
lista ”medel för påvisande av något eller mätning av 
mängd”. Det betyder i praktiken ett analysverktyg 
som används för att mäta något meningsfullt. För 
stadsplaneringen kan det betyda exempelvis hur 
mycket grönyta det finns i ett område, för att vi vet 
att mängden grönyta har betydelse för hälsa och 
luftkvalitet .

Göteborgsregionens kommuner måste kunna säker-
ställa en hållbar stadsutveckling, och det med stöd 
i den senaste forskningen om hur städer fungerar. 
Som inom andra samhällsområden görs detta enk-
last och mest transparent med hjälp av tydliga mått 
och indikatorer. De ska vara enkla att använda och 
förstå men de måste vara så precisa och avancerade 
att de fångar stadens komplexitet. En indikator är 
alltså en kunskapsbärare och ett styrmedel. Använ-
dandet av indikatorer, att väga och vikta kvantiteter 
och kvaliteter, är grunden för en rationell besluts-
process och har alltid varit en fundamental del av 
stadsbyggnadskonsten.

RESULTATET FR ÅN UTREDNINGEN MERVÄRDESSK APANDE 

STADSUTVECKLING
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Det finns i dag en bred konsensus om 
behovet av tillräcklig täthet för att 
uppnå såväl en större andel hållbara 
transporter och efterfrågad stadskva-
litet som gör regionen mer konkurrens-
kraftig. Med följande indikatorer till 
hjälp kan en hållbar täthetsnivå uppnås 
samtidigt som övrig markanvändning 
ger grundläggande förutsättningar för 
attraktiv stadsmiljö.

Följande indikatorer har baserats på såväl rekom-
mendationer från UN Habitat (UN Habitat 2014) 
och tidigare underökningar av markanvändning och 
täthet i en  nordisk kontext (Spacescape Asplan Viak 
2016, Göteborgs stad och GR et al 2016). En mindre 
referensstudie om täthet i regionens stationssam-
hälle har även utförts för att undersöka indikatorer-
nas rimlighet i det lokala sammanhanget.

Indikatorerna för hållbar täthet i stationssamhällen 
bygger på lämpliga exploateringstal i relation till av-
ståndet från station. I övrigt  anges också indikato-
rer för blandning av boyta och lokalyta samt  fördel-
ning av markyta mellan olika användningsområden. 
Summerat ger indikatorerna en vägvisning och ram 
för att både utveckla en högre andel hållbara trans-
porter och efterfrågad stadskvalitet. 

RIKTLINJER FÖR HÅLLBAR TÄTHET I STATIONSSAMHÄLLEN

RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 11

30-40 % 
kvartersmark

40-60 % 
lokalyta

20-30 % 
offentlig gatumark

10-40 % 
lokalyta

< 10 % 

övrig mark

> 15 % 

offentlig platsmark

    

          >0,25 e-tal  
              i mindre tätorter 

   >0,5 e-tal  
   i större tätorter

       >0,5 e-tal  
         i mindre tätorter 

>1,0 e-tal  
i större tätorter
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service). 0,5 föreslås därmed som en undre gräns 
för tillräckligt hållbar täthet i stationssamhällena 
inom 500 meter från stationen. I de större tätorterna 
där drivkrafterna är starkare för förtätning (över 15 
000 invånare)och där områdesexploateringen över-
stiger 0,5, kan 1,0 användas som lämplig indikator. 
(ref stadskärnan i Alingsås och  Vasastaden i cen-
trala Göteborg). Med 1,0 ges möjligheten till en både 
tät sammanhängande  och grön stad samtidigt som 
bebyggelsens skala i våningshöjd kan anpassas till 
småstadens skala och tillräckligt stora gårdar kan 
skapas på kvartermark. Med 1,0 inom 500 meters 
avstånd från stationen nås även UN Habitats re-
kommenderade täthet på 150 pers/hektar (UN habi-
tat 2014). I området mellan 500 och 1 000 meter från 
stationen föreslås halva områdesexploateringen re-
lativt indikatorn för exploatering inom 500 meter då 
marknadskrafterna här inte är lika starka. 

För att stötta en hög andel hållbara 
transporter och stadskvalitet behövs 
först och främst en tillräcklig täthet 
inom nära avstånd från stationen. 

RIKTLINJE 1: > 0,5 I OMRÅDESEXPLOATE-

RING INOM 500 METER FRÅN STATION I 

MINDRE TÄTORTER

> 1,0 I OMRÅDESEXPLOATERING INOM 500 

METER FRÅN STATION I STÖRRE TÄTORTER

RIKTLINJE 2: > 0,25 I OMRÅDESEXPLOA-

TERING MELLAN 500-1 000 METER FRÅN 

STATION I MINDRE TÄTORTER

> 0,5 I OMRÅDESEXPLOATERING MELLAN 

500 - 1 000 METER FRÅN STATION I STÖR-

RE TÄTORTER

Tillkommande täthet långt bort från stationen ökar 
bilberoendet medan koncentrerad täthet inom gång-
avstånd både ökar stadskvaliteterna och minskar 
bilberoendet. Mark med närhet till station är med 
andra ord en begränsad resurs som bör förvaltas 
med särskilt stor hänsyn till de regionala och kom-
munala målen om hållbar och värdeskapande stads-
utveckling. En mer koncentrerad täthet kring statio-
nen ger också andra mervärden i form av minskade 
kostnader för nya väginvesteringar och bevarande 
av värdefulla rekreationsområden och jordbuksmar-
ker kring stationssamhällen. 

En mer omfattande exploatering inom nära avstånd 
från spårstationerna i de i dag  glesa och små sta-
tionssamhällena längs Bohusbanan skulle också 
potentiellt ge underlag för ökade investeringar i kol-
lektivtrafik och därmed bättre förbindelser till öv-
riga regiondelar med pendeltåg. Genom mer koncen-
trerad täthet till de stationsnära lägena skulle  också 
kostnaden för lokal kollektivtrafik minska, relativt 
en mer utspridd framtida bebyggelseutveckling. 

I rapporten stationsnära lägen definieras 1 km som 
yttre gräns för stationsnära lägen (Länsstyrelsen 
i Skånes Län 2010). Samtidigt visar studier att be-
nägenheten att använda kollektivtrafik är dubbelt 
så hög om avståndet till stationen är mindre än 600 
meter. Likväl visade sig 500 meter vara ett maximalt 
avstånd för att generera värde på småhusmarknaden 
i Göteborgsregionen (Göteborg stad och GR 2016). 
Det finns därför anledning att skilja på mycket sta-
tionsnära och stationsnära lägen och ställa högre 
krav på täthet inom 500 meter än inom 1 km, sam-
tidigt som  förtätningen inom 1 km bör prioriteras 
framför exploatering i övriga delar av tätorten. 

Som indikator för exploatering används här områ-
desexploatering. Områdesexploatering avgörs av hur 
mycket BTA (våningsyta) det finns relativt den to-
tala markytan inom ett område. I kartläggningen av 
täthet i regionens stationssamhällen visade det sig 
att en områdesexploatering på ca 0,5 inom 500 me-
ters avstånd från stationen gav ett skattat utbud på 
fem av fem av servicekategorier (Livsmedelsbutik, 
övrig handel, kafé/restaurang, kultur, kommersiell 

RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 12

RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS EXPLOATERING

Bilresor
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38 77 115 150 200

SAMBAND MELL AN TÄTHET OCH TR ANSPORTANDEL.  

K ÄLL A: UN HABITAT (2014)
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REFERENSER PÅ OMRÅDESEXPLOATERING

RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 13RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 13

Hammarbyhöjden Alingsås stadskärna

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5

Sigtuna Inom Vallgraven  

Rekommenderad områdesexploatering inom 500 m

Rekommenderad områdeexploatering mellan 500 - 1 000 m

Vallastaden
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FRÅN E-TAL TILL BOSTÄDER

RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 14RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 14

Områdesexploatering 0,5 Områdesexploatering 1,0

Täthetsmått Inom fågelavstånd 

500 m (π500²)

Per hektar  

(100x100 m)

Inom fågelavstånd 

500 m (π500²)

Per hektar  

(100x100 m)

Markyta (m2) 785 000 10 000 785 000 10 000

Områdesexploatering 0,5 0,5 1 1

Total BTA (våningsyta) 390 000 5 000 785 000 10 000

Andel boende 50 % 50 % 50 % 50 %

Andel arbetsplatser 40 % 40 % 40 % 40 %

Andel samhällsservice 10 % 10 % 10 % 10 %

BTA boyta 200 000 2 500 400 000 5 000

BTA lokalyta 160 000 2 000 320 000 4 000

BTA samhällsservice 40 000 500 80 000 1 000

Antal boende 3 900 (50 m2/pers) 50 7 800 100

Antal arbetande* 2 900 (50 m2/pers) 33 5 800 65

Befolkning total 6 900 80 13 600 165

Bostäder (2 pers/bostad) 2 000 25 4 000 50

FR ÅN E-TAL TILL BOSTÄDER

Tabellen visar på hur olika täthetsmått och exploateringsgrad kan över-

sättas i antal bostäder och befolkning

Tabellen till höger visar hur mängden boende och 
arbetande kan beräknas, givet vanliga förekom-
mande täthetsmått och täthetsnivåer. Genom 
att multiplicera områdesexploateringen med 
markytorna fås en total mängd BTA (våningsyta) 
fram. Denna  fördelas sedan på boende och arbe-
tande inom privat sektor och samhällsservice. 
För att beräkna antalet boende och arbetande 
inom de olika avstånden har 50 kvm BTA per 
person använts såväl för boende och arbetande. 
Arbetande inom samhällsservice har emeller-
tid undantagits då det inte funnits tillräckligt 
med statistiskt underlag för att beräkna kvm 
BTA per anställd inom denna sektor. Givet dessa 
antaganden ger riktlinjerna för exploatering en 
potential för 13 500 boende och arbetande inom 
1 km från statonen  i nuvarande mindre tätor-
ter (5 - 15 000) och 27 000 boende och arbetan-
de i större tätorter (över 15 000 invånare idag). 

0,5 I OMR ÅDESEXPLOATERING GER:

80 boende och arbetande* 
per hektar

1,0 I OMR ÅDESEXPLOATERING GER:

160 boende och arbetande*
per hektar

* I beräkningen av antalet boende och arbetande har inte antalet ar-

betande inom samhällsservice  (skolor, vård, omsorg) tagits med. Dä-

remot har en schablonandel på 10 % av total BTA avsatts för dessa 

verksamheter.
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Täta, men också gröna och tillgängliga 
städer kan bidra till att minska utsläp-
pen av växthusgaser och förbättra 
luftkvalitet. De kan minska bilbero-
endet och förbättra folkhälsan då fler 
stimuleras till att gå, cykla och använda 
kollektivtrafik.

RIKTLINJE 3: 30-40 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV KVARTERSMARK INOM 1 KM 

FRÅN STATION

RIKTLINJE 4: 20-30 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV OFFENTLIG GATUMARK INOM 1 

KM FRÅN STATION

RIKTLINJE 5: MINST 15 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV OFFENTLIG PLATSMARK INOM 1 

KM FRÅN STATION

RIKTLINJE 6: MAX 10 % AV MARKYTAN BÖR 

UTGÖRAS AV ÖVRIG MARK

För att skapa en attraktiv stad behövs en markan-
vändning som ger både tillräckligt med utrymme för 
kvartersmark, parker och gator. 

Stadsbyggnadsforskningen (Exempelvis Florida 
2006 och Speck (2012) har visat på att de lokala 
stadskvaliteterna har haft stor betydelse för vilka 
städer som växer mer än andra. Studier av bostads-
marknaden i Stockholm, Göteborg och Halmstad 

RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 15

har visat att efterfrågan av bostäder till stor del drivs 
av gångavståndet till såväl utbud av urbana verk-
samheter, parker och snabb kollektivtrafik (TMR 
(2011), Halmstads kommun (2014) och Göteborgs 
stad och GR (2016). En förutsättning för att uppnå 
riktlinjerna om exploatering inom nära avstånd från 
stationen , samtidigt som tillräckligt utrymme ska-
pas för gator och kvalitativa grönområden, är att åt-
minstone  30 -40 % av marken är kvartermark. Med 
mindre kvartersmark än så behövs å andra sidan 
sett en mycket hög tomtexploatering för att uppnå 
riktlinjerna för hållbar täthet. En tomtexploatering 
som då kan leda till både sämre gårdar och en stor-
skalighet i bebyggelsen som kan upplevas främman-
de givet stationssamhällena nuvarande småskalig-
het i bebyggelsen.

I ”Five principles for Streets as Public Spaces and 
Drivers of Urban Prosperity” (UN Habitat 2015) 
framgår det att 30 % av markytan behövs som ga-
tumark för att gatunätet ska få en tillräcklig kors-
ningstäthet för att anses vara gåvänlig. Korsnings-
tätheten har i flera forskningsstudier visat sig 
påverka gångandelen positivt (Ewing och Cervero 
2012). Som referens utgör gatumarken i Vasastaden 
30 % av all markyta inom stadsdelen. Samtidigt vi-
sar tidigare studier (Spacescape Asplan Viak 2016 ) 
att många idag gångvänliga stadsdelar, exempelvis 
Grunerlökka i Oslo inte når 30 % men väl över 20%. 
Spannet mellan 20 och 30 % gatumark kan därmed 
ses som en bra indikator för andel gatumark.

EXEMPEL PÅ EFFEKTIV FÖRDELNING AV MARK ANVÄNDNING

Närhet till värdefulla grönområden, till vatten och i 
synnerhet till parker är en betydelsefull stadskvali-
tet i såväl Stockholmsregionen och Göteborgsborgs-
regionen (Göteborgs stad och GR et al 2016 , TMR 
2011).Att ge plats för gröna stråk och grönrområden 
är också en viktig förutsättning för ekosystemtjäns-
ter, för effektiv hantering av dagvatten. UN Habitat 
har kommit fram till en rekommendation på minst 
15 procent offentliga platser (UN Habitat, 2014). Som 
referens når här täta stadsdelar som både  Hammar-
by sjöstad i Stockholm och Vasastaden en andel på 
över 20 %. Som  indikator föreslås här därför minst 
15 % inom 1 km från spårstation.

I realiteten finns dock oftast en hel del impedimen-
tytor med oklar användning. I och med framtida för-
tätning bör dessa restytor minimeras. Utifrån Spa-
cescapes tidigare studier (Spacescape 2015) kan 10 
% vara en rimlig gräns för dessa övriga ytor. 

RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS MARKANVÄNDNING

Kvartersmark

40%

Gatumark

30%

Offentlig 

platsmark

20%

Restyta

10%
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Blandning av boyta och lokalyta under-
stöder lokal arbetsmarknad, lokalt ser-
viceunderlag och mindre bilberoende.

INDIKATOR 7: 40-60 % AV KVARTERSMAR-

KEN BÖR VARA LOKALYTA INOM 500 METER 

FRÅN STATION 

INDIKATOR 8: 10-40 % AV KVARTERSMAR-

KEN BÖR VARA LOKALYTA INOM 500 - 1 000 

METERS AVSTÅND FRÅN STATION

I ”Five Principles for Streets as Public Spaces and 
Drivers of Urban Prosperity” rekommenderar UN 
Habitat 40-60 % lokalyta för att understöda lokal 
arbetsmarknad, lokalt serviceutbud och mindre bil-
beroende. Blandningen visar sig också vara en viktig 
indikator för hög gångandel i  Ewing och Cerveros 
metastudie  om transport och stadsbyggnad (Ewing 
Cervero 2012).  

I den danska studien ”Stationsnærhedspolitikken i 
hovedstadsområdet – baggrund och effekter” visar 
det sig att just arbetsplatsernas lokalisering till ett 
nära avstånd från stationerna var av stor betydelse 
för de arbetandes bilandel av resorna (Länsstyrel-
sen i skånes Läns 2012). I studien ”Värdeskapande 
stadsutvecklings” visade sig också närheten till 
snabb kollektivtrafik ha avgörande betydelse för  hy-

RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 16RIKTLINJER FÖR   HÅLLBAR TÄTHET / 16

RIKTLINJER FÖR STATIONSSAMHÄLLENAS BLANDNING AV BOENDE OCH ARBETANDE

resnivån på kontor (Göteborgs stad, GR et al 2016). 

Med andra ord förefaller det vara av stor vikt att 
prioritera en hög andel lokalyta inom nära av-
stånd från stationer, dvs 500 meter. Likväl be-
hövs en viss andel lokalyta inom 1 000 meter, inte 
minst för att ge närhet till nödvändig samhällser-
vice. Här är dock den ekonomiska hållbarheten för 
kommersiella lokaler i regel lägre.

Kartläggningen av täthet i regionens stations-
samhällen visar på en relativt jämn fördelning 
mellan boende och arbetande inom 500 meter 
från stationerna. 

Att behålla en hög andel arbetande i de centrala 
delarna är en viktig strategi för den vidare utveck-
lingen av stationssamhällena. I synnerhet då det i 
många fall kan vara svårt att attrahera nya företag 
och verksamheter i samband med nybyggnation 
till mer perifera lägen av regionen. I samband med 
förtätning i mer centrala lägen är det av stor vikt 
att få till lokaler i gatuplan i de relativt mest kom-
mersiellt gångbara lägena. Ett exempel på sta-
tionssamhälle som lyckats väl med att integrera 
lokaler i samband med förtätning  av stationsnära 
lägen är Härryda kommun som framgångrikt om-
vandlat Mölnlycke Centrum till en levande plats 
med såväl handel, bostäder och lokaler.

FÖRTÄTNING MED BÅDE LOK ALYTA OCH BOYTA I  

MÖLNLYCKE CENTRUM 
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BEFOLKNING INOM 500-METERSRUTOR

1  300  600  900  1 200  1 500   1 800  2 100  2 400  >2 400

Syftet med den statistiska analysen är att undersöka 
i vilken utsträckning täthet av boende och arbetan-
de korrelerar med utbudet av urbana verksamheter i 
stationssamhällen inom Göteborgsregionen. De sta-
tistiska samband som vi presenterar används för att 
ge en ungefärlig bild av vilket utbud av urbana verk-
samheter som kan väntas i olika förtätningsscena-
rier i Ytterby. 

Den första bilden till höger visar befolkning (boende 
och arbetande) inom 500 x 500 metersrutor. All data 
i studien har baserats på information i dessa rutor. 
Då syftet med analysen är att studera hållbar täthet 
i stationssamhällen har 32 stationssamhällen ut-
anför mellanstaden i Göteborg samt Mölndals cen-
trala delar valts ut. Av dem ligger 30 stycken kring 
järnvägsstationer och två kring spårvägshållplatser 
(Roddförening och Saltholmen). Anledningen till 
att de två sistnämnda är inkluderade är att de faller 
utanför ovan angiven geografisk gräns för regionens 
mest centrala delar, samt att de, likt de övriga 30 sta-
tionssamhällena, har en kapacitetsstark kollektiv-
trafik. 

Valet av 500 x 500 metersrutor som representerar 
stationssamhället har gjorts genom att identifiera  
de rutor som ligger inom en cirkulär buffert av 500 
meter från stationen (se illustrationsexempel till hö-
ger). På så sätt får vi med all täthet som ligger inom 
500 meter. Nackdelen är att den täthet vi lägger på 
cirklarna i vissa fall kan vara längre bort från statio-

UTVALDA STATIONSSAMHÄLLEN I GÖTEBORGSREGIONEN

Totalt 32 stationer i regionen utanför mellanstaden i Göteborgs och Möln-

dals centrala delar
ILLUSTR ATION HUR CIRKUL ÄR A BUFFERTAR INKLUDER AR 

DATA FR ÅN 500-METERSRUTOR

METOD OCH UNDERLAG

TÄTHET I REGIONENS  STATIONSSAMHÄLLEN   / 18
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TÄTHET I REGIONENS  STATIONSSAMHÄLLEN   / 19

nen (knappt 1 km). Med tanke på att många av miljö-
erna kring stationerna ofta saknar kontinuerlig tät-
het bortom 500 meter gör det dock att felkällan blir 
av begränsad storlek.

Den statistik på rutorna som vi har använt oss av är 
boende och arbetande,  mångfald av servicekatego-
rier och antal anställda inom urbana verksamhe-
ter. Data om servicekategorier beskriver hur många 
branscher som finns inom rutorna. De fem katego-
rierna är livsmedelshandel, sällanköpshandel, kul-
tur, restaurang och övrig kommersiell service. Om 
exempelvis alla dessa fem branscher finns represen-
terade i en ruta har rutan fått värdet fem. Finns det 
exempelvis endast tre restauranger inom en ruta har 
den rutan då värdet 1. 

Då underlag om det faktiska utbudet av urbana 
verksamheter saknas används här istället en skatt-
ning med hjälp av det  kända antalet arbetande inom 
urbana verksamheter. Med urbana verksamheter 
avses kulturverksamheter, restauranger, sällan-
köpshandel, övrig kommersiell service. Utifrån de 
tidigare sambandsanalyser som gjorts i Stockholm 
har urbana verksamheter i genomsnitt 8 arbetande. 
Utifrån den referensen antar vi samma att samma 
siffra är rimlig i Göteborgsregionen och dividerar 
således antalet arbetande inom urbana verksamhe-
ter med siffran åtta för att få fram ett skattat antal 
urbana verksamheter.

R² = 0,92

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0 200 400 600 800 1 000 1 200

SAMBAND MELL AN SK ATTAT OCH FAKTISKT ANTAL URBANA 

VERKSAMHETER 

Det skattade antalet urbana verksamheter baseras på antal arbetande 

inom 500 meter från stationssamhällena (n=32).

R² = 0,63
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SAMBAND MELL AN SK ATTAD OCH FAKTISK MÅNGFALD AV 

VERKSAMHETER 

Den skattade mångfalden baseras på antal boende och blandning och 

arbetande i % inom  500 meter från stationssamhällena. (n=32).

ARBETANDE INOM URBANA VERKSAMHETER

0  50  100  150  200  250  300  350  400  >450
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RESULTAT 
Vi har genom statistiska analyser hittat två intres-
santa samband mellan täthet och utbud av service i 
regionen.  Det första är antalet urbana verksamheter 
som till 92 % korrelerar med antalet arbetande inom 
500 meter från stationerna. Det andra sambandet 
är något svagare. Till 63 % kan antal boende i kom-
bination med blandningen av boende och arbetande 
förklara mångfalden av verksamheter.  Då service-
kategorierna bara är fem till antalet finns givetvis 
möjligheten att en mer nyanserad indelning med fler 
servicekategorier skulle kunna öka korrelationen. 
En noggrannare geografisk avgränsning av tätorter-
na  skulle möjligtvis också öka sambandet.

Resultatet visar ändå på ett grundläggande sam-
band mellan ökad lokal täthet i kombination med 
ökad blandning av boende och arbetande för att upp-
nå  ett mer hållbart underlag för service. 

Givet sambanden ovan skulle exempelvis Ytterby 
öka från idag tre till fyra servicekategorier  och från 
20 till 30 urbana verksamheter inom 500 meter från 
stationen, såvida antalet boende ökade med 100 och 
antalet arbetande med 700. Med 2 100 nya boende  
och 2 700 arbetande skulle Ytterby nå en skattad an-
del på fem av fem servicekategorier och cirka 50 ur-
bana verksamheter. Utifrån tabellen ”Från e-tal till 
bostäder” framgår det att 8 000 boende och arbetan-
de får plats inom 500 meter från stationen om om-
rådesexploatering är 0,5. 0,5 i områdesexploatering 
kan därför ses som tillräcklig täthet för åtminstone  
mindre stationssamhällen. 

TÄTHET I REGIONENS  STATIONSSAMHÄLLEN   / 20
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KOMMUNENS INRIKTNING FÖR YTTERBY

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 22FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 22

YTTERBYS STATIONSHUS

Ytterby är ett stationssamhälle med ca 8 000 bo-
ende och arbetande fem km från Kungälv. Nuva-
rande markanvändning inom gångavstånd från 
Ytterby station består främst av bostäder, en del 
verksamheter utmed järnvägen samt mindre cen-
trumverksamheter, en stor mataffär och kommu-
nal service. 

Då Ytterby ligger längs det prioriterade regio-
nala huvudstråket för kollektivtrafikstråk finns 
ett stort förtätningsbehov utifrån regionens och 
kommunens stadsbyggnadsmål. 

Ytterby är en knutpunkt i kollektivtrafiken då 
busstationen trafikeras med 13 linjer. Med tåg tar 
det dessutom 17 minuter till Göteborg centralsta-
tion. Kommunens inriktning i översiktsplanen  
från 2010 är att Ytterby bör förtätas inifrån och ut. 

Genom en kraftsamling av förtätning till de mer 
stationsnära lägena stärks det befintliga centru-
met och fler får möjlighet att klara sig utan bil till 
vardags. En koncentrerad förtätning leder dess-
utom till mindre slitage och utbyggnadsbehov  av 
befintligt vägnät. Konkret innebär en koncentre-
rad förtätning här det område som kan nås inom 
1 km från stationen. Därigenom går kommunens 
nuvarande planeringsinriktning för Ytterby hand 
i hand med de riktlinjer som här föreslagits för 
hållbar förtätning för stationssamhällen generellt 
i regionen.

På uppdrag av kommunfullmäktige i Kungälvs kom-
mun har nu en fördjupad översiktsplan för Ytterby 
initierats. Behovet av en fördjupad översiktsplan 
kom sig av  flertalet pågående planprocesser, högt 
exploateringstryck, ökade behov för kommunala 
verksamheter, stor andel kommunalägd mark, kom-
munfullmäktiges strategiska mål om tillväxt, för-
längning av Sparråsvägen och diskussioner kring 
Bohusbanan. 

Samtidigt som förutsättningarna för mer omfattan-
de förtätning av Ytterby nu är goda vill kommunen 
också att förtätningen ska samordnas på så sätt att 
den också stödjer en hållbar utveckling av tätorten, 
kommunen och regionen som helhet.
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METOD FÖR FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 23FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 23

Förtätningsscenariot för Ytterby bygger på en mo-
dell där både drivkrafter och begränsningar inom 
1 km från Ytterby station har sammanställts i GIS.

Vad gäller drivkrafter i modellen så utgår dessa 
från de riktlinjer om hållbar täthet som ingår i 
föregående modell för hållbar täthet i stations-
samhällen. Potentiella förtätningsytor inom 500 
meter från stationen har mycket stora drivkrafter 
och ytor inom 500 till 1 000 meter stora drivkraf-
ter. Vad gäller begränsningar så har dessa summe-
rats  i fyra nivåer, från inga begränsningar till ej 
byggbara ytor.

Ett förtätningsscenario har sedan tagits fram 
enligt modellen till höger. Ytor där drivkrafterna 
är större än begränsningarna  har identifierats 
som lämpliga förtätningsytor. Storleken på för-
tätningspotentialen har sedan beräknats utifrån 
dynamiska tomtexploateringstal som är högre i de 
mer stationsnära lägena.
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 24FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 24

Listan till höger visar på de begränsningar som 
finns för förtätning i de stationsnära läget av 1 km  
kring Ytterby station.

Kartläggning av begränsningar utgår från den 
modell som Spacescape tidigare använt för att 
tanalysera förtätningspotential i såväl Göteborg 
stad (2014) och Mölndal (Mölndal 2017).

Valet av begränsningar och tolkningen av be-
gränsningsgrad för var och en av dessa har skett i 
nära dialog med Kungälvs kommun.

Måttliga begränsningar

Stora begränsningar

Ej byggbart

32 K ARTL AGDA BEGR ÄNSNINGAR

 
VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 1000-1500 M BEHÅLLS 

VÄGSÄKERHETSOMR ÅDE 

JÄRNVÄG/ VÄG 168 BUFFERT 25 M PÅ VAR JE SIDA 

NATUR A 2000 - FÅGELDIREKTIVET OCH HABITAT 

NATURRESERVAT 

NYCKELBIOTOPER 

STR ANDSK YDD 

VÅTMARKSINVENTERING KL ASS 1 

ÄDELLÖVSKOG OCH ÄNGS OCH HAGMARK KL ASS 1 

FORNMINNEN, Y TOR 

BEBYGGD MARK 
 

PÅGÅENDE PL ANER  

VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 500-1000 M FÖR ÄNDR AS  

LOK AL A L ÅGPUNKTER  

VÄG 604 BUFFERT 15-30 M 

KR AFTLEDNING BUFFERT 50 M 

NATURVÄRDEN (SKOGSST YRELSEN) 

RIKSINTRESSEN FÖR FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD 

VÅTMARKSINVENTERING KL ASS 2 & 3 

ÅKERMARK BORTOM 1 KM FR ÅN STATION 

ÄDELLÖVSKOG KL ASS 2 & 3 

ÄNGS- OCH BETESMARK 

ÄNGS OCH HAGMARK KL ASS 2 & 3 

RIKSINTRESSE KULTURMIL JÖVÅRD 

KULTURMIL JÖ I KOMMUNEN 

FORNMINNEN, LINJER OCH PUNKTER
 

VERKSAMHETSOMR ÅDEN INOM 500 M FÖR ÄNDR AS  

BESLUTADE PL ANUPPDR AG 

VÄRDEFULL A ODLINGSL ANDSK AP   

ÅKERMARK INOM 1 KM FR ÅN STATION 

MISSTÄNKT OCH KONSTATER AT FÖRORENADE OMR ÅDEN 

KUPER AD MARK 
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 25FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 25

BEGR ÄNSNINGAR

 Inga begränsningar

 Måttliga begränsningar

 Stora begränsningar

 Ej byggbara

SMÅ BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING I 

DE STATIONSNÄRA VÄSTRA DELARNA AV 

YTTERBY 

Kartan till höger visar på de begränsningar som 
finns för förtätning i det stationsnära läget inom 1 
000 meter  kring Ytterby station.

Det finns flera ytor centralt i Ytterby som har små 
eller inga begränsningar, i synnerhet i de västra 
delarna. Detta tyder här på en stor förtätningspo-
tential.

Inom 1 000 meter 

Inom 2 000 meter 
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING: INZOOM

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 26FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 26

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 

BEGR ÄNSNINGAR

 Inga begränsningar

 Måttliga begränsningar

 Stora begränsningar

 Ej byggbara
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FÖRTÄTNINGSYTOR

 Förtätningsytor inom 500 meter från stationen  
med inga eller  måttliga begränsningar

 Förtätningsytor inom 500-1000 meter från station med 
inga begränsningar 

BYGGBARA YTOR I FÖRTÄTNINGSSCENARIOT

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 27FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 27

EN FJÄRDEDEL AV MARKEN INOM 500 ME-

TER FRÅN YTTERBY STATION HAR STOR 

FÖRTÄTNINGSPOTENTIAL

I förtätningsscenariot bebyggs ytor inom 500 
meter från stationen med inga eller måttliga be-
gränsningar. Utanför 500 meter bebyggs enbart 
ytor med inga begränsningar.

Under dessa förutsättningar visar förtätningsce-
nariot på stor förtätningspotential inom 500 me-
ter från stationen i Ytterby. 25 % av ytan (200 000 
kvm) har här inga eller måttliga begränsningar. 

Inom 500 - 1 000 meter från stationen finns fram-
för allt förtätningspotential i de västra och norra 
delarna. Jordbruksmarken i sydost innehar dock 
bara måttliga begränsningar. Vid än mer ökade 
drivkrafter  för förtätning i Ytterby skulle dessa 
större potentiella förtätningsytor kunna ge ett 
stort tillskott till den i redan i övrigt stora förtät-
ningspotentialen. 

Utifrån den fördjupade översiktsplanen bör ny-
produktion av bostäder minimeras utanför 1 000 
meter från Ytterby station till dess att områdena 
innanför är bebyggda.  

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 
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BEGRÄNSNINGAR FÖR FÖRTÄTNING: KASTELLEGÅRDEN 1:1

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 28FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 28

I kartorna här nedan redovisas den jordbruks-
mark som tillhör fastigheten Kastellegården 1:1  
och som ägs av Statens Fastighetsverk. Staten har 
genom Näringslivsdepartementet inkommit med 
en förfrågan om Kungälv kommun är intresserad 
av att köpa delar av fastigheten för att bygga bostä-
der. Vid tidpunkten för datainsamling till denna 
studie hade denna förfrågan inte inkommit. På 
grund av detta har inte förtätningspotentalen i 

Kastellegården beräknats. Om Kastellegården 1:1 
hade inkluderats som förtätningsyta i förtätnings-
scenariot på föregående sida skulle antalet bostäder 
inom 1 km från Ytterby station ha ökat avsevärt.

För att visa på vilka begränsningar för förtätning 
som här finns har fastigheten överlagrats med kart-
lagda måttliga och stora begränsningar samt ytor 
som anses ej byggbara i nuläget. 

Kartläggningen visar att det framför allt är stations-
nära åkermark som utgör en begränsning för förtät-
ning på Kastellegården. Denna begränsning anses 
emellertid som måttlig av kommunen. I kombination  
med att fastigheten precis angränsar till  området 
inom 500 meter från stationen   kan en förtätning 
här ändå ses som i linje med de generella riktlinjerna 
om hållbar förtätning som här föreslås. 

Ka
st

el
le

gå
rd

en
 1:

1

MÅTTLIGA BEGR ÄNSNINGAR STOR A BEGR ÄNSNINGAR EJ BYGGBART

Inom 500 meter 

Inom 1 000 meter 
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Riktlinjer för områdesexploatering inom 500 meter: 0,5

Idag: 0,36*

Med förtätningsscenario: 0,44-0,56 (tomtexploatering  0,5-1)   

Riktlinjer för områdesexploatering mellan 500-1 000 meter: 0,25

Idag: 0,08**

Med förtätningsscenario: 0,12-0,21 (tomtexploatering 0,25-1,0) 

LÄMPLIG TOMTEXPLOATERING

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 29FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 29

Utifrån riktlinjer om hållbar täthet på områdesni-
vå i föregående kapitel har olika exploateringstal 
på tomtnivå här undersökts.  Tomtexploateringen  
är här inte mål i sig utan kan ses som ett medel för 
att uppnå en tillräcklig täthet på områdesnivå.  
Det undersökta spannet av tomtexploateringen är 
anpassat till småstadens skala (se nästa sida för 
bebyggelsereferenser). I förtätningsscenariot är 
det dessutom rimligt att utgå från en högre tomt-
exploatering inom 500 meter då riktlinjerna om 
områdesexploatering här är högre.

Med tomtexploatering 1,0 uppnås tillräcklig tät-
het enligt riktlinjerna. Detta beror till stor del på 
de omfattande ytor som finns att förtäta på. Tomt-
exploatering 1,0 innebär att lämpliga bebyggelse-
typer såsom täta småhuskvarter och även lägre 
flerbostadshuskvarter möjliggörs.

Samtidigt visar beräkningen till höger att en tomt-
exploatering på 1,0 inte är tillräcklig för att uppnå 
tillräcklig täthet inom 500-1000 meter. För att 
uppnå detta skulle antingen en högre tomtexploa-
tering eller en förtätning av exempelvis Kastel-
lellgården  1:1 behövas. Detta bör utredas vidare. 

I beräkningen av områdesexploatering har 20 % 
av förtätningsytorna reserverats för gatumark i 
samband med ny bebyggelse.

* Byggnadsyta x 3 (i snitt tre våningar) / hela områdets markyta

** Byggnadsyta x 3 (i snitt tre våningar) / hela områdets markyta
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EXEMPEL PÅ HUSREFERENSER

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 30FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 30

0,1 0,5 2 2,5 4

Rekommenderad områdesexploatering inom 500 m

Rekommenderad tomtexploatering mellan 500 - 1 000 m

Fristående enfamiljshus

Kedjehus i sutteräng

Radhus 

Friliggande högre  

flerbostadshus  

Stadsradhus 

1 1,5

Tät varierad kvartersbebyg-

gelse (Vallastaden)

Tät låg kvartersstad  

(Kalmar)

Tät hög kvartersstad  

(Sofo, Stockholm)
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BOSTADSPOTENTIAL I FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 31FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 31

Utifrån förtätningsscenariots utbyggnadsytor 
och valda tomtexploateringstal så kan en total 
förtätningspotential på ca 4 000 bostäder inom 1 
km från stationen uppskattas.
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0,5-1 0,25-0,5

600 000 BTA

200 000 BTA INOM 500 M                400 000 BTA INOM 500-1 000 METER 

MED 50 % BOYTA                                   MED 75 % BOYTA

1 000 BOSTÄDER 3 000 BOSTÄDER

4 000 BOSTÄDER

BOSTADSPOTENTIAL I FÖRTÄTNINGSSCENARIO

Utifrån summerad mängd BTA (våningsyta) i förtätningsscenariot och av-

drag för övrig lokalyta och samhällsservice ges här en potential för 4 000 

tillkommande bostäder inom 1 km från Ytterby station
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STADSKVALITET I FÖRTÄTNINGSSCENARIOT

FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 32FÖRTÄTNINGSSCENARIO YTTERBY / 32

MARK ANVÄNDNING IDAG    

 Kvartersmark 23% 

  Offentlig platsmark  27%

 Gatumark  13 %

 Övriga ytor  37 %

Med studien Värdeskapande stadsutveckling 
(Göteborgs stad, GR et al 2016) har stadskvalite-
ter för såväl bostäder, kontor och handel kartlagts 
inom Göteborgsregionen. Resultatet har baserats 
på marknadspris per kvm, men också  kötid för 
hyresrätt och de boendes egna nöjdhet med sin 
stadsdel vad gäller bostäder.  De viktigaste stads-
kvaliteterna, som får människor att trivas där de 
bor är att det ska vara både tillgängligt, tätt och 
rekreativt.  

Då förtätningsscenariot  innebär en högre  täthet 
inom nära avstånd från stationen, samtidigt som 
tillräckligt med yta för offentlig platsmark sparas, 
ger förtätningsscenariot mycket goda förutsätt-
ningar för en ökad stadskvalitet i Ytterby.  För att 
ytterligare öka sin attraktivitet på bostadsmark-
naden i enlighet med resultatet från stadskvali-
testudien, bör ny bebyggelse medverka till att fler 
gator får entréer  vända mot sig och att kvarter for-
mas med tydliga gårdar. 

För att skapa ett tillräckligt underlag för ett att-
raktivt utbud av service blir det också viktigt från 
kommunens sida att attrahera fler arbetsplatser 
till de stationsnära områdena. Arbetsplatser är  
generellt mer betydelsefulla än bostäder då de ar-
betande i högre grad befolkar området dagtid. Här 
i ligger antagligen den största utmaningen i det 
vidare arbetet med att skapa hållbara attraktiva 
stationssamhällen.

RIKTLINJER FÖR MARK ANVÄNDNING

 Kvartersmark 30-40 % 

 Offentlig platsmark minst 15 %

 Gatumark  20-30 %

 Övriga ytor Max 10 %

IDAG    FÖRTÄTNINGSSCENARIO

FÖRTÄTNINGSSCENARIO  

 Kvartersmark 40 % 

 Offentlig platsmark  15 %

 Gatumark  12 %

 Övriga ytor  33 %

MARKANVÄNDNING
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INLEDNING

Under 2015, från mars med avslutning i 
december, arbetade en intern tjänsteman-
nagrupp från planeringsenheten tillsammans 
med forskare och specialister från KTH i 
en serie workshops med Hela Ytterby inom 
forskningsprojektet SPECIAL. Denna rapport 
är en sammanställning av det arbete som 
gjordes, den syftar till att vara ett fortsatt 
planeringsunderlag för FÖP Ytterby. 

Bakgrund Hela Ytterby

Planeringsenheten fick i uppdrag att påbörja 
planeringsarbetet med Västra Ytterby, ett 
större obebyggt område centralt inom tätor-
ten Ytterby. Beslut hade tagits om att flytta 
nuvarande ridskola som upptog stora 
arealer mark inom området. Ridskolan var 
ett planeringshinder för att kunna bebygga 
centrala delar och området utgörs därför av 
mark som pekats ut för bostäder på lång sikt 
i kommunens översiktsplan(2010).

I kommunens översiktsplan anges även 
att en fördjupning kring tätorten behöver 
göras samt att principerna för utveckling av 
orten ska bygga på ”inifrån och ut” samt att 
bygga tätast närmast stationen. Pågående 
detaljplaner återfinns i utkanterna av orten 
vilket inte följer den utvecklingsstrategi 
som finns i översiktsplan 2010. Summan 
av dessa förutsättningar gjorde att plane-
ringsarbetet även sågs behöva omfatta hela 
ytterby, ett namn som uppkom i projektgrup-

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning  1
Bakgrund  2
Process  3
Steg 1        4 
Steg 2  5
Steg 3  7
Steg 4  8
Sammanfattning  10

Rapporten är sammanställd  2016-07-18 av;
Jessica Andersson, Planarkitekt/PLANERING

pen med hänsyn till att få med Hela Ytterby 
och att hela - läka ortens nuvarnde hål i 
bebyggelsen, Ytterby. 

I arbetet med att skapa en ny övergripande 
plan för Ytterby fick kommunen kostnadsfritt 
kompetensstöd i EU-projektet SPECIAL.

Eu- projektet SPECIAL

EU-projektet SPECIAL (Spatial Planning and 
Energy for Communities In All Landscapes), 
genomfördes av åtta europeiska plane-
ringsorganisationer från mars 2013 till mars 
2016. Föreningen för Samhällsplanering 
var projekts svenska partner. Det svenska 
SPECIAL-laget bestod aktiva medlemmar 
i Föreningen för Samhällsplanering(FFS), 
Maia Rostvik (2013–2014, assistent),
Mats Johan Lundström (projektledare) samt 
Ulf Ranhagen och Carl-Johan
Engström (seniorrådgivare).Syftet med 
SPECIAL var att utveckla planerarkårens 
och andra samhällsbyggares kunskap om 
sambanden mellan fysisk planering och 
hållbar energi, samt att öka kompetens och 
förmåga att i samverkan integrera energiper-
spektivet i samhällsplaneringen.
Arbetet delades upp i två delar: SPECIAL 
Basic och SPECIAL Advanced.

SPECIAL Basic

SPECIAL Basic bestod av tre olika utbild-
ningar med syfte att ge planerare
och andra samhällsbyggare en introduktion 
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till hur man kan förhålla sig till och arbeta med 
att integrera frågor rörande hållbar energi i den 
fysiska planeringen,samt visa goda exempel på 
detta. En viktig del i pedagogiken
har varit att alltid kombinera traditionella före-
drag med interaktiva övningar med deltagarna, 
ofta i form av workshops kopplade till lokala 
planeringsfall. Kungälv deltog här i utbildning.

SPECIAL Advanced

SPECIAL Advanced handlade om att fördjupa 
kunskapen och kompetensen att integrera 
energiaspekterna i den fysiska planeringen. De 
kommuner som hade deltagit i SPECIAL Basic 
fick anmäla intresse för att få ett vidare 
processtöd, varefter två kommuner i 
Västsverige och två i Stockholm-Mälardalen 
valdes ut. Kungälv var en av dessa och här 
stöttades planerarna i deras arbete med att få 
till en hållbar och energismart utveckling i det 
växande stationssamhället Ytterby, där det 
finns ett stort tryck att bygga nya bostäder. 
Arbetet inleddes med en bred workshop – med 
ett 50-tal tjänstemän och politiker från 
kommunens olika sektorer – om hållbar 
utveckling i Ytterby, med syfte att få fram 
nyckelfrågor för det fortsatta arbetet. 
Efterföljande tre workshops under 2015 
handlade om att arbeta med mål- och 
visionsbaserad planering, scenarioplanering, 
utvärdering mot mål och indikatorer samt 
organisation av det fortsatta planeringsarbetet.

Exempel inom SPECIALs digitala kunskapspool 
som  finns tillgängliga på www.special-eu.org.

2016-07-19

Exploateringsprojekt

Pågående detaljplan

Planuppdrag

Övriga pågående projekt

KOMARKEN

ROLLSBO

VENA 1:3
120-150 lgh

YTTERBY 
STATION

TEGA 2:5
C:a 40 lgh

TUNGE

NORDTAG

SKOLA/
FÖRSKOLA

YTTERN

BOSTÄDER

HÖLEN
ELLJUSSPÅR

FÖRBÄTTRING AV STIGAR

BILDANDE AV NATURRESERVAT

FÖRÄDLING AV OMRÅDE 
VID HÅLLPLATS

YTTERBY PARK

MAGASINS-
TORGET

1 000 m 600 m2000 m

Kommunens aktiviteter

PLATTFORMSFÖRLÄNGNING
Ytterby entree
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PROCESS

I Kungälv startade arbetet med att enligt 
kommunens projektmodell ta fram projekt-
direktiv och förstudie under våren 2015. 
Parallellt med detta gick även kommunen in 
i Special Advance, vilket gjorde att kommu-
nens interna arbetsprocesser fick draghjälp 
av det som gjordes inom ramen för arbetet i 
Special Advance. Kommunen var i 
startgroparna med planering av sitt arbete 
med den övergripande utvecklingsstrategin 
för centrala Ytterby och genom Special 
advance fick kommunen samtidigt en 
process att arbeta med den fysiska plane-
ringen av orten samt mål och visionsbilder. 
Processen för Special advance deltagandet 
och de olika steg som gjordes redovisas i 
processlinje(nästa sida). 

Projektkommunikation

Projektgruppen har informerat om arbetet 
inom organistaionen och externt, dels vid 
inom Framtids-och utvecklingsberedningen  
samt vid marknadsdag 2015 och dels vid ett 
möte för socialdemokraterna i Ytterby.

Inför den inledande workshopen skickades 
en bred inbjudan ut via e-post inom förvalt-
ning och mot politik och därefter har urvalet 
av deltagande tjänstemän varit mer riktat 
mot specifika kompetenser. 

Projektorganisation

Arbetet med Hela Ytterby och Special 
advance har involverat många inom förvalt-
ningen och inom politiken, arbetet har bedri-
vits tvärsektoriellt och blocköverskridande. 

Externt har projektet Special Advance letts 
av;
Ulf Ranhagen, arkitekt och Tekn. Dr
Carl-Johan Engström, arkitekt och gästpro-
fessor på KTH och Chalmers
Mats Johan Lundström, planeringsarkitekt 
och Tekn. Lic

En mindre projektgrupp för Hela Ytterby 
har internt bestått av tjänstemän från enhet 
planering; 
Maria Lejdebro, planarkitekt
Erik Liedner, planarkitekt
Jessica Andersson, planarkitekt
Jenny Lindqvist, energiplanerare
Jenny Bjönnes - Berghdal, trafikstrateg

Vidare har projektgruppen utökats vid till-
fällen för avstämning och workshop genom 
referensgrupper och övriga kompetenser 
såsom äldreomsorg, vård och skola, utveck-
lingsledare, miljö, mark och exploatering, va 
samt trafik, gata , park. 

En närvarolista för workshop 1 och 2 pre-
senteras som bilaga 1.
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1 kv 2015 2 kv 2015 3 kv 2015 4 kv 2015 1 kv 2016 2 kv 2016

• Påbörjar samtal med
SPECIAL om medver-
kan i SPECIAL Advan-
ce

• Projektdirektiv (Kom-
munens interna arbete)

• Workshop 1 Special
Advance

• Möte med utökad pro-
jektgrupp

• Workshop 2 Special
Advance

• Workshop 3 Special
Advance

• Återkoppling FoU kring
mål och visioner

• Framtagnde av för-
studie (Kommunens
interna arbete)

• Workshop 4 • Workshop 5
• Det urbana stations-

samhället - smart
vardag

• Beslut om FÖP Ytterby
i KF
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STEG 1
Steg 1 i processen var att ha en workshop 
och inspirationsdag där inbjudan gick ut 
brett inom kommunen, till ett stort antal 
tjänstemän och politiker, från olika partier 
och företrädande för olika fackkunskaper, 
från VA till skola.

Förmiddagens fokus var hela och hållbara 
Ytterby som bestod av föreläsningar kring 
stationsamhället och bygga hållbart, tätt och 
energismart, samt av en workshop i form av 
en SWOT-analys över Ytterby. Stora kartor 
och arbetsblad och en avsevärd mängd 
post-it gick åt.

Eftermiddagen handlade främst om projekt 
- och processdesign för visions- och målbild-
sbaserad planering. Det hölls föredrag kring 
processstöd och projekt- och processdesign, 
men även här workshopades det kring olik 
analyser såsom risker, intressenter, informa-
tion m.fl..

All information som inkom under dagen 
bearbetades och återrapporterades inför 
nästa steg, steg 2.

Bearbetning av steg 1

Alla Swot-analyser sammanställdes och 
sammanfattades i en version som sedan 
skickades ut till alla inblandade. 

Eftermiddagens analyser av risker ,olika 
aktörers intresse samt målbilden för proces-
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• Näri
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sen sammanställdes(se nästföljande sida). 
Dessa har inte distribuerats vidare inom 
organisationen utan främst används vidare 
som bakgrund i processen.

Både Swot- och aktörsanalyser har varit 
behjälpliga inom kommunens interna proje-
ktarbetsätt, då dessa legat till grund för en 
nuläges- och intressentanalys i förstudie och 
projektplan.

Resultat

Resultatet från steg 1 visade att det fanns 
mycket tankar och idéer om utvecklingen av 
Ytterby tätort och en viss samstämmighet 
visades i Swot-analysen som pekar på de 
möjligheter och styrkor som finns att arbeta 
vidare med. Det uttrycktes även en oro för 
hur en lång utvecklingsprocess skulle kunna 
göra att man inte tar vara på det stora in-
tresset av att bygga som finns idag 
samtidigt som att bara bygga skulle göra att 
man även kunde mista helhetsgreppet.

Aktörsanalys REGIONEN
• Kollektivtrafik-

sekretariatet VGR
• GR

MEDBORGARE
• Boende: barn, 

föräldrar,
• idag o framtida
• Skolor + ungdomar

MARKINTRESSENTER
• Markägare
• LRF
• BRF
• Mäklare

LANDSTINGET
• Familjecentralen 

Fyren
• Kustens vårdcentral
• Vård/omsorgslokaler 

KOMMUNEN
• Kommunala 

förvaltningar
• Energibolag Bokab
• Kungälvsbostäder

STATEN
• Länsstyrelsen
• Trafikverket
• Polisen
• Länsmuseum NÄRINGSLIVET

• Nyckelnäringar/företag 
• Småföretag (ej handel)
• Företagarförening
• Turismnäringen
• Service/fastighetssidan
• Byggherrar 

ÖVRIGT
• Kulturlivet
• Media

• Kyrkan

TRAFIKFÖRENINGAR
• Vägföreningar
• Bilisterna
• Pendlarna
• Cykelfrämjandet

FÖRENINGAR
• Idrottsföreningar
• Hembygdsförening
• Naturskydds-

föreningen (lokal)

Riskanalys REGIONEN
• Kollektivtrafik-

sekretariatet VGR
• GR

MEDBORGARE
• Boende: barn, 

föräldrar,
• idag o framtida
• Skolor + ungdomar

MARKINTRESSENTER
• Markägare
• LRF
• BRF
• Mäklare

LANDSTINGET
• Familjecentralen 

Fyren
• Kustens vårdcentral
• Vård/omsorgslokaler 

KOMMUNEN
• Kommunala 

förvaltningar
• Energibolag Bokab
• Kungälvsbostäder

STATEN
• Länsstyrelsen
• Trafikverket
• Polisen
• Länsmuseum NÄRINGSLIVET

• Nyckelnäringar/företag 
• Småföretag (ej handel)
• Företagarförening
• Turismnäringen
• Service/fastighetssidan
• Byggherrar 

ÖVRIGT
• Kulturlivet
• Media

• Kyrkan

TRAFIKFÖRENINGAR
• Vägföreningar
• Bilisterna
• Pendlarna
• Cykelfrämjandet

FÖRENINGAR
• Idrottsföreningar
• Hembygdsförening
• Naturskydds-

föreningen (lokal)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Hela Ytterby 2016

STEG 2

Steg 2 i processen fokuserade på mål, 
nyckelfrågor och scenarioplanering. Inbjudna 
var flera olika tjänstemän inom olika delar av 
förvaltningen. Sammantaget var ett 20 tal 
tjänstemän representerade från olika delar i 
förvaltningen.

Under dagen(2015-09-18) hölls föredrag 
kring metodiken för Uthållig kommun samt 
hur man kan arbeta med scenarioplanering 
och konsekvensbedömning. Vidare så 
workshopades det fram, med Swot-analys 
som underlag, nyckelfrågor för utvecklingen 
av Ytterby. Dessa klustrades samman under 
ett antal kategorier och rankades. Kategorier-
na blev de nyckelområden/frågor att arbeta 
vidare med. 

Vid scenarioplanering så arbetades 4 
olika alternativa scenariobilder fram genom 
motstående axlar vilka var ett sätt att se på 
utveckling av Ytterby ,i olika vinklar och med 
olika förutsättningar. Scenariobilderna fick 
olika namn beroende på vad de 
representerade. Dessa 
konskevensbedömdes utifrån hur väl de 
kunde svara upp mot en trolig och önskvärd 
utveckling av Ytterby.

Bearbetning av steg 2

Projektgruppen hade mycket material att 
bearbeta och arbetade fram trendanalys 
inom varje nyckelfråga och gjorde vidare 

Hela Ytterby
Upplägg för workshop nr 2!

Agenda 
09.30 - 10.00 FIKA  Kort information och försnack
10.00 - 10.30 Föredrag: Uthållig kommun - metodik
10.30 - 12.00 Tema nyckelfrågor; Grupparbete och diskussion

12.00 - 12.45 LUNCH Dagens lunch på Mimers hus ingår 

12.45 - 13.30 Föredrag: Scenarioplanering
13.30 - 15.00 Tema scenariebyggnad: Grupparbete och diskussion
15.00 - 15.15 FIKA  

Projektgrupp
15.15 - 15.45 Föredrag: Konsekvensbedömning
15.45 - 16.45 Tema konsekvenser: Grupparbete och diskussion
16.45 - 17.00 Summering, fortsatt arbete och avslutning

Vi ser fram emot ytterligare 
en dag av arbete och inspiration!

Med Vänlinga Hälsningar
Projektgruppen för Hela Ytterby i samverkan 
med experter från SPECIAL

Nu kommer en uppföljning och utveckling av det workshop möte 
som hölls för Hela Ytterby med ledning av SPECIAL i mars.

Fokus för workshop 2 är; mål, nyckelfrågor och scenarioplanering. 
Inbjudna är tjänstemän i olika delar av förvaltningen som berörs av 
utvecklingen i sitt arbete.

Var: Mimers hus, Hörsal 1
När: 4 maj
Tid: 10.00- 15.00
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en viktning av alla scenariobilder utifrån 
nyckelfrågorna. Med detta systematiska sätt 
arbetades de om till två alternativ (de som 
fick högst poäng) .

Resultat

Steg 2 resulterade i framtagande av nyck-
elfrågor, scenarios och två framtidsbilder, 
trendanalyser, nollalternativ samt mål och 
vision för Ytterby. De nyckelfrågor som var 
viktigast att arbeta vidare med utifrån SWOT 
analysen var;
• Sociala frågor
• Näringsliv och centrum
• Mobilitet och infrastruktur
• Bostäder
• Natur, kultur och rekreation 

Vidare arbetades 2 framtidsbilder fram för 
att nå mål och möta nyckelfrågor rörande 
utveckling av stationssamhället som bestod 
av nr 1 och nr 2, dessa kan beskrivas som;

1) tekniska innovativa lösningar, effektiva 
transporter och med smarta funktionella 
byggnader samt liv och rörelse.

2) Varierande och personliga byggnader, 
naturliga ekosystem, lokalt och organiskt 
samt annorlunda upplevelser och roligt. 

Nollalternativet beskriver hur Ytterby ser 
ut om inga planer sker utan att arbetet 
fortsätter som vanligt. Risken är då stor att vi 
inte tar vara på ortens läge och funktion som 

stationssamhälle och att byggantion och infra-
struktur gör det svårt att uppnå hållbarhetsmål. 

Vidare så kokades alla befintliga mål ihop 
med SWOT analysen och inom ramen för alla 
nyckelfrågor beskrevs mål utifrån kort, mellan 
och långsikt. Målen som togs fram beskrivs i 
sidor nedan. Visionen byggdes även den av 
nyckelfrågorna och handlade om hur Ytterby 
önskas se ut vid 2050, den finns redovisad 
nedan.
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Nyckelfrågor

En process med 
medborgarinflytande

Upplevelser och känslor
Sociala frågor och 

offentlig service
Identitet

Näringsliv
Stärka centrum
Offentlig service

Varumärke

Infrastruktur
Kommunikationer

Mobilitet

Kulturmiljö
Natur och fritid
Grön rekreation
Grönstruktur och 

övrig utemiljö

Bostäder
Befintlig bebyggelse

Utbyggnad/utveckling
Markfrågor

Näringsliv
Stärka centrum

Centrumutveckling
Offentlig service

VarumärkeNyckelfrågor

SOCIALA 
FRÅGOR

MOBILITET & 
INFRASTRUKTUR

NATUR, KULTUR & 
REKREATION

BOSTÄDERNÄRINGSLIV & 
CENTRUM

Nyckelfrågor
SWOT Gruppdiskussioner

Bilderna visar på hur 
nyckelfrågor identifie-
rats utefter Swot-ana-
lys, rankats och sedan 
bearbetas ner till ett 
antal rubriker. 

Nyckelfrågor
Gul Rosa Orange Grön

1 Utbyggnad/Utveckling
• Hög ribba – hållbarhet
• Motverka ödslighet
• Natur
• Bra mix
• Biblioteket

Sociala frågor, offentlig service
• Integration
• Utveckla kommunal verksamhet

Centrumutveckling
• Samla ett centrum på befintlig plats

En process med 
medborgarinflytande 

• Säkerställa deltagande från olika mål-
/åldersgrupper liksom  förvaltningens alla
enheter

2 Befintlig bebyggelse
• Satsa på hela samhället
• Björkås, stationshuset, Citygross

Bostäder
• Fler bostäder i bra boendemiljö med 

olika upplåtelseformer

Kommunikationer
• Kommunikationen inom Ytterby

Stärka centrum
• Stationsområdet (på ömse sidor 

järnvägen)
• Köp in stationshuset

3 Upplevelser och känslor
• Butiker
• God berättelse
• Fika
• Kulturarv

Kommunikation Infrastruktur
• Utveckla och bygg ut stråk, GC, 

lokalgator, kollektivtrafik

Kulturmiljö Grönstruktur och övrig utemiljö

4 Mobilitet
• Genvägar
• Tunnlar – trygghet
• Promenadväg Kastellegården

Grön rekreation
• Näridrott/Idrottsanläggningar närströv…  

för åldrarna 0-99 år

Natur och fritid Identitet

5 Näringsliv
• Fler arbetsplatser nära stationen
• Rollsbo – flytta vht:er

Markfrågor
• Grön infrastruktur, fokus vatten och vind

Varumärke Offentlig service
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SOCIALA
FRÅGOR

MOBILITET & 
INFRASTRUKTUR

NATUR, KULTUR 
& REKREATIONBOSTÄDERNÄRINGSLIV & 

CENTRUM

GATED COMMUNITY HIGH TECH EKOBY

BULLERBY EKOSTAD

PENDELSTAD KONTORSSTAD

NATURNÄRA INDUSTRISAMHÄLLE

STATIONSSAMHÄLLE SOVSTAD

VILLASTAD PENDELSTAD

Nyckelfrågor

Gated
com-

munity

High
tech

ekoby Bullerby Ekostad
Pendel-

stad
Kontors-

stad
Natur-
nära

Industri-
samhälle

Pendel-
stad

Konstors-
stad

Natur-
nära

Industri-
samhälle

Stations-
samhälle

Villa-
stad

Pendel-
stad Sovstad

En process med 
medborgarinflytande
Upplevelser och känslor 1 3 2 3 2 1 3 0 2 2 3 1 2 1 1 1
Sociala frågor och 
offentlig service 1 3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2
Identitet 2 3 2 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2
Infrastruktur 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2
Kommunikationer 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 0 1 3 1 2 3
Mobilitet 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 0 1 3 1 2 3
Näringsliv 0 0 0 0 1 3 1 3 2 3 0 1 2 1 1 1
Stärka centrum 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 0 1 3 2 2 2
Offentlig service 1 2 1 2 3 3 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2
Varumärke 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1
Bostäder 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 2 3
Befintlig bebyggelse 0 1 0 1 3 1 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2
Utbyggnad/utveckling 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 3
Centrumutveckling 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3 0 0 3 1 1 2
Markfrågor 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2
Kulturmiljö 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1
Natur och fritid 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2
Grön rekreation 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2
Grönstruktur och övrig 
utemiljö 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2
Summa 24 32 26 34 39 43 35 24 47 47 32 26 44 32 33 38

Kan uppfylla mycket väl3p
Kan uppfylla 2p
Kan uppfylla i 
delar/eventuellt 1p
Kan ej uppfylla 0p

Nyckelfrågor

Gated
com-

munity

High
tech

ekoby Bullerby Ekostad
Pendel-

stad
Kontors-

stad
Natur-
nära

Industri-
samhälle

Pendel-
stad

Konstors-
stad

Natur-
nära

Industri-
samhälle

Stations-
samhälle

Villa-
stad

Pendel-
stad Sovstad

En process med 
medborgarinflytande
Upplevelser och känslor 1 3 2 3 2 1 3 0 2 2 3 1 2 1 1 1
Sociala frågor och 
offentlig service 1 3 2 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2
Identitet 2 3 2 3 2 3 3 1 2 1 3 1 2 2 2 2
Infrastruktur 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2
Kommunikationer 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 0 1 3 1 2 3
Mobilitet 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 0 1 3 1 2 3
Näringsliv 0 0 0 0 1 3 1 3 2 3 0 1 2 1 1 1
Stärka centrum 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 0 1 3 2 2 2
Offentlig service 1 2 1 2 3 3 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2
Varumärke 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 1 2 2 1 1
Bostäder 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 2 3
Befintlig bebyggelse 0 1 0 1 3 1 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2
Utbyggnad/utveckling 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 3
Centrumutveckling 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3 0 0 3 1 1 2
Markfrågor 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2
Kulturmiljö 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1
Natur och fritid 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2
Grön rekreation 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2
Grönstruktur och övrig
utemiljö 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2
Summa 24 32 26 34 39 43 35 24 47 47 32 26 44 32 33 38

Kan uppfylla mycket väl3p
Kan uppfylla 2p
Kan uppfylla i 
delar/eventuellt 1p
Kan ej uppfylla 0p

Nyckelfrågor

SOCIALA 
FRÅGOR

MOBILITET & 
INFRASTRUKTUR

NATUR, KULTUR & 
REKREATION

BOSTÄDERNÄRINGSLIV & 
CENTRUMSOCIALA

FRÅGOR
MOBILITET & 

INFRASTRUKTUR
NATUR, KULTUR 
& REKREATIONBOSTÄDERNÄRINGSLIV & 

CENTRUM

GATED COMMUNITY HIGH TECH EKOBY

BULLERBY EKOSTAD

PENDELSTAD KONTORSSTAD

NATURNÄRA INDUSTRISAMHÄLLE

STATIONSSAMHÄLLE SOVSTAD

VILLASTAD PENDELSTAD

SOCIALA
FRÅGOR

MOBILITET & 
INFRASTRUKTUR

NATUR, KULTUR 
& REKREATIONBOSTÄDERNÄRINGSLIV & 

CENTRUM

GATED COMMUNITY HIGH TECH EKOBY

BULLERBY EKOSTAD

PENDELSTAD KONTORSSTAD

NATURNÄRA INDUSTRISAMHÄLLE

STATIONSSAMHÄLLE SOVSTAD

VILLASTAD PENDELSTAD

3 scenariomatriser och 
utvärderingen av de 
olika framtidsbilder 
dessa genererar med 
hänsyn till 
nyckelfrågorna.
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2015‐09‐08

8

Innovativt

Effektivt

Ytterby C

Smarta
byggnader

FRAMTIDSBILD 1

Liv och 
rörelse 24/7Storskaligt

Strukturerat

Funktionellt

Centralt

Individ

Lärande

Ytterby C

FRAMTIDSBILD 2

Lokalt

Roligt och 
annorlunda

Varierande och 
personligt

Naturliga system

Grannskap

Upplevelse

Kollektivt

Småskaligt

Organiskt

Kultur

2015‐09‐08

7

Avstånd mellan olika områden och avsaknad av mötesplatser 
skapar mindre sammanhållning inom orten.

Näringslivet har fortsatt inriktning mot mindre verksamheter och 
utbudet av detaljhandel och service i centrum är begränsat.

Bilen sätter fortsatt strukturer och präglar vardagslivet och 
samhället. Byggnationer i samhällets utkanter stärker inte stationen 
eller resandeunderlag i den nödvändig grad.

Bostadsutvecklingen i närtid sker främst i västra periferin och utgörs 
till största delen av småhusbebyggelse.

Stora grönområden finns kvar centralt i samhället, medan 
opåverkad natur i samhället utkanter tas i anspråk. Kulturmiljöer, på 
bland annat Stora smällen, är fortsatt anonyma.

Ytterbys utveckling sker fortsatt i väster vilket inte medför några 
större framsteg för tätorten Kungälv-Ytterby-Kareby att växa 
samman eller för Ytterbys roll som stationssamhälle i regionen.

Nollalternativ

SOCIALA FRÅGOR Centrum är 
mötesplatsen 24/7, 

individen

Gemenskap och 
grannskap, spridda 

mötesplatser

Två framtidsbilder

NÄRINGSLIV & CENTRUM Rationellt och smart 
vardagsliv, god 

service 

Småskaligt och 
lokalt

MOBILITET & INFRASTRUKTUR Stations- och GC-
fokus, tidseffektivt

GC-fokus och 
pooler, 

upplevelserikt

BOSTÄDER & BEBYGGELSE Tätt och innovativt 
med stationen och 

centrum som 
utgångspunkt

Innovativt på naturens 
förutsättningar, centrum 

och kompletterande 
grannskap

NATUR, KULTUR & REKREATION Anlagda lösningar Naturliga 
lösningar/förutsättningar

OMVÄRLD Vänder sig mot 
Göteborg 

Vänder sig mot KYK

Framtidsbild 1 Framtidsbild 2

Nollalternativ och två 
alternativa framtids-
bilder presenteras.
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1. Inkomstsegregation
2. Energi och

miljöeffektivisering i
nybyggnation, smarta hus

3. Förtätning
4. Landmärkesbyggande,

Bilbaoeffekten
5. Bygga med hänsyn till olika

kulturer
6. Byggemenskaper
7. Lokalgrupper, egna initiativ

till byggnation
8. Flexibla bostäder
9. Bygga för äldre och yngre
10. Marktrend det tidigare

oattraktiva marken kan få
nya värden

11. Kvarterstad
12. Blandstad
13. Snabbheten
14. Bostäder vid

kommunikationer
15. Bostadsbrist, särskilt billigt

boende
16. Klimatanpassning
17. Urbanisering

1. Urbanisering, även på
fritiden, det händer mer
i staden

2. Mottrend,
hästgårdsdrömmen

3. individualism
4. Mottrend, sharing
5. Social washing
6. Nischande
7. Kundfokus
8. Digitaliserad verklighet

matkasse, parkering
9. Mat/cafékultur
10. Segregerat samhälle
11. Digitalt liv
12. Flyktingvågor
13. ”Kalla kriget känslan”
14. Stjärnfamiljer

1. Polarisering
kollektivtrafik

2. Cykelplanering ökar,
bilen är norm

3. Lite cykling på landet,
mer i städer

4. Elfordon, cykel och bil
5. Linbana
6. Cykel, vilja att röra

sig, men fast i bilen
7. Närturism med cykel
8. Uppgradering av bilar

gör den attraktivare
9. Längre lastbilar, ingen

kapacitet för tåget
10. Mer tåg, nytt hetare

än det som finns
11. Infrastrukturen

kommer till dig, digital
planering av resor

12. Önskemål om 24/7
möjlighet att resa

13. Färre har körkort, i
yngre åldrar

14. Bilpooler
15. Resfria möten

1. Ökad konsumtion
2. Storskalighet,

mottrend nära
3. Tjänstesamhälle
4. Kontorshotell
5. Paketlösningar, vid

upplevelser
6. Intresse för kultur
7. Beställa hem,

näthandel
8. Upplevelse i

stadslivet, snarare än 
konsumtion

9. Vardagslivsperspektiv
et

10. Offentliga och
privata rum, gränsen
suddas ut och
förstärks samtidigt

11. Inga nya köpcentrum
12. Satsning i stadskärnor,

kopplat till upplevelse
13. Varumärke
14. Internationell

arbetsmarknad
15. Privatisering av det

offentliga
16. Stärka regioncentra

1. Minskat föreningsliv
2. Minskat lantbruk

(småskaligt)
3. Löpartrend,
4. Multitävlingar
5. Folk rör sig inte
6. Hälsofokus
7. Odling och

närproducerat, tillgång till
resurser

8. Kampen om det gröna
9. Upplevelse och

aktivitetssemester
10. Naturturism
11. Tillgängliggöra och

levandegöra naturen
och kulturmiljö,
information

12. Stadsodling
13. Marknadsföring kultur =

turism
14. Småbarnsfamiljer flyttar till

förorter
15. Lite friluftsliv
16. Klimatförändingar
17. Barns fritid är organiserad

En trendanalys ge-
nomfördes med hän-
syn till att arbeta med 
mål och visioner.
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STEG 5

I steg 5 (2016-02-24) arbetade projekt-
gruppen tillsammans med Carl-Johan 
Engström kring att stärka FÖP konceptet 
och skapa legitimitet för att arbeta med 
FÖP. En gemensam promenad gjordes i 
området(enligt karta)där hållbarhetsaspekter 
lyftes och möjligheter och begränsningar 
analyserades.

Carl- Johan Engström hade en minidragning 
av FÖP som verktyg i stadsutvecklings-
processen. Detta som inspiration till det 
fortsatta arbetet med att Hela Ytterby avses 
reslutera i en FÖP och här behöver nyttan 
framhållas med planering på mellan nivå 
och FÖPens funktion att lösa komplexa 
sammanhang. Här bjöds programledare in 
tillsammans med verksamhetsutvecklare 
samt projektgruppen för Hela Ytterby.

Gruppen problematiserade och diskuterade 
för- och nackdelar med olika FÖPar. Vidare 
visade han även på att flera parallella 
processer kan pågå samtidigt och nyttorna 
med att göra en produkt och process som är 
legitim och kan samrådas. Diskussion lyftes 
sedan i grupp gällande för- och nackdelar 
kring att fortsätta arbetet med Hela Ytterby i 
en Plan-och bygglagsprocess (PBL) såsom 
i en FÖP eller ett planprogram alternativt 
bedrivas som ett projekt inom geografiskt 
program för Ytterby.

Bearbetning av steg 4

Projektgruppen tog fram en dummy FÖP för 
att tydliggöra vilka frågor en FÖP ska kunna 
hantera när det gäller Ytterby samt ge en 
bild över hur en FÖP skulle kunna byggas 
upp. Vidare arbetades det fram en tjäns-
teskrivelse för uppdrag om FÖP politiskt.

Resultat

En ”FÖP dummy” fanns som möjlighet att 
bifoga tjänsteskrivelse till politiken. Vidare 
fick projektgruppen ytterligare underlag kring 
utvecklingen av Ytterby gällande skissande 
på karta enligt nästa sida och input till vad 
en FÖP kan komma att behöva innehålla 
samt goda referensprojekt.

DUMMY FÖR 
UTVECKLINGSPLAN YTTERBY

INNEHÅLL

1. REGIONALA YTTERBY
2. HELA YTTERBY
3. INRE YTTERBY
4. VÄRDEN I YTTERBY
5. SÅ BYGGER VI YTTERBY

Bilagor:
- Begränsningar (Riksintresse mm)
- Genomförandeplan
- Nulägesbeskrivning

FÖP Ytterby = Aktualisera Öp2010 inom geografiskt 
område. Verktyg att nå KF strategiska mål om 
Minskad miljö och klimatpåverkan, attraktivt boende, 
fler kollektivtrafikresenärer mfl och skapa riktlinjer för 
snabbare efterföljande processer i detaljplan, 
markanvisning mm

Exempel på vilka 
rubriker som kan 

ingå!

Vad är en FÖP?

Visionsbild från Sollentuna stationsområde

REGIONALA YTTERBY

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER:
Här beskrivs kort vilka möjligheter och utmaningar det finns i 
Ytterby gällande den regionala kopplingen

Ex: Närzon på 500 meter från stationen  Samlad potential 
för  X m2 lokaler och X antal bostäder

BILDEXEMPEL FRÅN YTTERBY IDAG
STRATEGISK KARTA 
ÖVER NÄRZON  TILL 
STATIONSOMRÅDET =
VAR BEHÖVER VI VAD

FOKUS:  Fokus för det regionala Ytterby kan 
exempelvis vara på utvecklingen av stationsområdet

VARFÖR?
Regional koppling är viktig på grund av Ytterbys läge, orten 
kan vara en målpunkt för företag och offentliga 
servicefunktioner som lätt kan nås via järnvägslinjens 
upptagningsområde. Ytterby kan vara en utgångspunkt för att 
bo(+ dess landsbyggd) med hög tillgänglighet till  X antal 
arbetsplatser inom ett pendlingsbart avstånd. 

Exempel på hur 
Ytterbys koppling till 

regionen kan 
behandlas

VISIONSBILDER FÖR REGIONALA YTTERBY IMORGON

VAD GÖR VI?
Under denna rubrik beskrivs hur vi kan genomföra den strategiska 
kartan, på kort och lång sikt samt ansvarsfördelning

HELA YTTERBY VISIONSBILDER FÖR HELA YTTERBY IMORGON

VAD GÖR VI?
Under denna rubrik beskrivs hur vi kan genomföra den 
strategiska kartan, på kort och lång sikt samt ansvarsfördelning

STRATEGISK KARTA 
ÖVER VAR FÖRTÄTNING, 
LÄNKNING OCH 
ORIENTERBARHET
KAN SKE =
VAR BEHÖVER VI VAD

VARFÖR?
Ytterbys alla delar hänger inte samman och när nu stora 
centrala markområden frigörs finns potential att hela 
Ytterby, dvs sammanläka orten och dess områden och 
planera för en helhet. Om Ytterbys potential ska nyttjas kan 
det inte finnas en fram och baksida på ömse sidor 
stationen.

FOKUS: Exempelvis att läka samman orten genom förtätning 
och länkning över spåren samt skapa orienterbarhet i stråk

Exempel på hur 
förtätning kan ske i 

Ytterby och vad den 
kan innehålla

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER:
Här beskrivs kort vilka möjligheter och utmaningar det finns i 
Ytterby gällande att skapa en helhet

Ex: Ingen koppling över spåren Skapa passage över spåret och 
målpunkter på båda sidor

BILDEXEMPEL FRÅN YTTERBY IDAG
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KARTA FÖR PLATSBESÖK YTTERBYGemensam prome-
nad i och diskusion 
om Ytterbys potential 
och svagheter idag.

Promenadväg Bussväg Stationsområde

Otrygg väg med tät skog, 
en lekplas i ”fel” läge 
i skuggan - ingen har 
uppsikt vilket kan skapa 
trygghet! Husen ligger 
fint på berget!

Stor potential centralt att 
binda ihop olika delar och 
att gå och cykla!

Otrygg plats och trafikse-
parerat, behövs knytas 
samman med bostäder på 
andra sidan!

Bra med utsikt, verkar 
som att skogen används 
mycket, vägar ner till 
stationen är dåliga!

Entreen till Ytterby 
behöver ses över, 
känns väldigt lantligt!

Viktig plats att satsa på 
för att knyta ihop området 
med stationen, passagen 
behöver hanteras!
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SAMMANFATTNING

Kungälvs kommuns medverkan i EU-pro-
jektet SPECIAL gav kommunen möjligheter 
att påbörja ett helhetsarbete med Ytterby 
som stationsamhälle med hjälp av aktuell 
forskning. Det som framkom inom ramen för 
projektetmedverkan är viktigt att lyfta med 
in i arbetet med FÖP. Medverkan har även 
möjliggjort för FÖP uppdrag och legitimitet 
inom förvaltningen inför planering på mellan 
nivå samt kunskap och erfarenhet inom 
dialog och workshop processer.

Det som framkommit i de workshops som 
hållts är följande;
• Utvecklingen av Ytterby handlar mycket 

om att stärka dess roll som stations-
samhälle genom förtätning och ökad 
mobilitet centralt för att kunna nå mål om 
energieffektivitet

• Det är av stor vikt att mål formuleras som 
genomsyrar vad som är viktigt att 
prioritera(nyckelfrågor) samt kan leverera 
bäst önskvärd effekt inom orten

• För att kunna hantera olika intressenter, 
utvecklingsmöjligheter och begräns-
ningar behöver arbetet organiseras i en 
mellannivå såsom i en FÖP

• FÖP kan bli en tydlig process och 
bedrivas inom ramen för projektarbete 
utan att sakta upp pågående processer 
och leverera de nyttor och effekter som 
kommunen eftersträvar i helheten. 

Kungälv 2016

Planering, Samhällsbyggnad
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Tack till alla som medverkade!

Följande kompetenser fanns medverkande 
under workshop 1 och 2;

Regionplanerare(GR), forskare, Kungälvs 
bostäder, Bokab, bibliotekschef, måltids-
chef, utvecklingsledare skola, projektledare 
bygg, miljöinspektör,medlare,Kungälvs 
energi, utvecklingsledare inom demokrati 
och externa relationer, Park, Parkering, 
Boende med särskilt stöd, Politik, planar-
kitekter, Mark och exploatering, Kansliet, 
Kommunikation, miljö och energiplanerare, 
Renhållning, kommunekolog, Folkhälsa, 
trafikstrateg och trafikingenjör, fritidschef, 
chef för äldreomsorg, ekonomi och support, 
avfallsingenjör, VA teknik, Räddningstjänst, 
servicesektorn m.f .
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Hela Ytterby rev. 2015‐05‐05

Workshop med Special
Närvarolista

Efternamn Förnamn Tillhörighet Befattning 1/FM 1/ EM 2 3 4
Andersson Jessica Samhällsbyggnad, Planering planarkitekt, "Hela Ytterby" 1 1 1
Andersson Lars Kungälvs energi marknadschef 1 0 0
Andersson Linda KLS, UPU utvecklingsledare/externa finansiärer & relationer  1 1 0
Andersson Maria Skola sektorschef 1 0 0
Andersson Robert KLS, UPU medlare 1 0 0
Arneland  Sebastian Samhällsbyggnad, Miljö miljöinspektör 0 1 0
Arngården Jonas AloS sektorchef 1 0 0
Berghog Helene AloS, Stöd o Boende SoL verksamhetschef 1 0 1
Bjönness Bergdahl Jenny Samhällsbyggnad, Planering trafikstrateg, "Hela Ytterby" 1 1 1
Bjuhr, utredare Phia Servicesektorn utredare 1 0 1
Boskovic Zumra Kungälvs bostäder Utredare 1 0 0
Ek Ann Samhällsbyggnad, TGP  Parkering 1 0 0
Eliasson Ulf Samhällsbyggnad, TGP  Park 0 0 1
Engström Carl‐Johan Special 1 1 0
Eriksson Anders Räddningstjänsten 1 1 1
Fahleson Karin KLS, Samhällsutveckling utvecklingsledare skola 1 1 1
Flodin Marie KLS, UPU projektledare 0 0 1
Gullbrantz (S) Fredrik Bokabs styrelse 1 0 0
Gustafsson Maria ALoS, Utförarenheten enhetschef 1 0 1
Haglund Henrik KLS, Samhällsutveckling enhetschef 1 0 0
Hallman Robert Kultur och samhällsservice sektorchef 1 0 0
Hellström Kristina TGP trafikingenjör 1 1 1
Hansson Gunilla Servicesektorn sektorchef tf/Måltidschef  1 0 0
Hermansson Thomas AloS, Trygga ungdomsmiljöer enhetschef 1 0 0
Idermark Hansson Sophie Samhällsbyggnad, Planering Kollektivtrafiksamordnare 1 0 0
Jakobsson Pia KLS, Ekonomi och upphandling chef 1 0 0
Jakobsson Peter Bokab VD 1 0 0
Johannisson Annelie Kultur och samhällsservice bibliotekschef 0 0 1
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Johansson Päivi ALoS, Stöd och boende Personal och verksamhetsledare 1 1 0
Jönsson (S) Susanne FoU 1 0 0
Kraft Denny Vård och äldreomsorg sektorschef 1 0 0
Larsson (V) Henry FoU 1 0 0
Liedner Erik Samhällsbyggnad, Planering planarkitekt, "Hela Ytterby" 1 1 1
Lindqvist Jenny Samhällsbyggnad, Planering miljö‐ och eneriplanerare, "Hela Ytterby" 1 1 1
Lejdebro Maria Samhällsbyggnad, Planering planarkitekt, projektledare "Hela Ytterby" 1 1 1
Levin Henrik Samhällsbyggnad, Planering enhetschef  1 0 0
Lord (MP) Lottie FoU 1 0 0
Lundström Mats Special 1 1 1
Lysell Cristine Skola verksamhetschef grundskola 1 0 0
Mathiasson Dan Projektledning Bygg projektledare 0 0 1
Medan Dragan Samhällsbyggnad, VA enhetschef 1 0 0
Naver Sigrid KLS, Kommunkansli och juridik registrator 1 0 0
Nilsson TorBjörn Samhällsbyggnad, Planering kommunekolog 1 1 1
Parkrud Pia‐Marie Bokab ekonomi och support 1 0 0
Petersson Frida Samhällsbyggnad, Renhållning avfallsingenjör 1 1 0
Persson Kjell KLS, Samhällsutveckling fritidschef 0 0 1
Persson (UP) Morgan SU ordförande 1 0 0
Persson Rickard Vård och äldreomsorg verksamhetschef (Ytterbyhemmet) 1 0 0
Ornée Gunbritt KLS, Samhällsutveckling Mark- och exploateringsingenjör 0 0 1
Ramstedt Amie GR Planering Processledare "Det urbana Stationssamhället" 1 0 0
Ranweg Mikaela Samhällsbyggnad, Planering planarkitekt 1 1 0
Rehnlund (FP) Pierre FoU 1 0 0
Renström (C) Patrik FoU vice ordf. 1 0 0
Ryström Ann Skola verksamhetschef förskola 1 0 0
Samuelsson Sofia Samhällsbyggnad, Renhållning Renhållningschef 1 0 0
Sjöholm Johan KLS, UPU Utvecklingsledare/Folkhälsa 1 1 0
Skog Patrik KLS, UPU Enhetschef 1 0 0
Strömberg Jonas KLS, Kommunikation informatör 1 1 0
Svenning Matilda Samhällsbyggnad, Planering planarkitekt 1 1 0
Svensson Karin Samhällsbyggnad, Planering planarkitekt 1 1 0
Svensson Pauline Samhällsbyggnad, Planering planarkitekt 1 1 0
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Thorson Ola Kungälvs energi affärsområdeschef Värme 1 0 0
Wincentson Monica Samhällsbyggnad, Planering planarkitekt 1 1 0
Windeman (M) Charlotta SU 1 0 0
Åkerström Ingrid AloS, Trygga ungdomsmiljöer verksamhetsledare 1 0 1
Örjefelt Elias KLS, Kommunkansli och juridik registrator 1 0 0
Öster Tunberg Bettina Kungälvsbostäder VD 1 0 0
Österman (M) Roberth Bokabs styrelse 1 0 0

61 22 20 0 0
AloS Arbetsliv och Stöd
Bokab Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 
FoU Framtids‐ och utvecklingsutskottet
KLS Kommunledningssektorn
SU Samhällsbyggnadsutskottet
TGP Trafik, Gata, Park
UPU Utveckling, Planering, Uppföljning
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Sammanfattning 
Detta PM beskriver resultatet från en medborgardialog som hölls våren 2017 inför arbetet med en 
ny fördjupad översiktsplan för Ytterby. Dialogarbetet samordnades med EU-projektet SMART-
MR som Kungälvs kommun deltar i. SMART-MR syftar till att lokala och regionala myndigheter 
ska få stöd i att utforma styrdokument och få förslag på hur det hållbara resandet kan öka.  

I dialogarbetet genomfördes workshops med två högstadieklasser på Ytterbyskolan samt en 
mobilitetsvandring i Ytterby med en av klasserna. Det utfördes även en workshop med PRO:s 
lokala förening i Ytterby samt en workshop med företrädare för Ytterbys näringsliv. Till 
näringslivet har också en enkät skickats ut. Vidare genomfördes intervjuer med människor på plats 
i Ytterby samtidigt som det fanns möjlighet att svara på en enkät på Kungälvs kommuns hemsida.  

I dialogen framkom att många ser positivt på att Ytterby kompletteras med nya verksamheter och 
bostäder men att hänsyn måste tas till grönområden och att tillgängligheten till dessa för befintliga 
invånare inte försämras. Många värnade också den lantliga känslan som Ytterby idag förmedlar. 
Flera synpunkter rörde den ansträngda trafiksituationen som något som bör lösas inför framtida 
nybyggnation. Många framhäver även de snabba kollektiva förbindelserna från Ytterby centrum till 
Göteborg som något mycket positivt. För att fler ska resa kollektivt behövs dock tätare turer, 
framförallt för tågen, samt fler kollektiva förbindelser in till Ytterby centrum från omlandet. Brist 
på pendelparkeringsplatser lyftes upp som en faktor som gör kollektivtrafiken till ett mindre 
attraktivt alternativ än bilen.  

 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : Medborgardialog FÖP Ytterby 2017

2 
 

Innehåll 
Sammanfattning ............................................................................................................................................ 1 

1. Bakgrund ................................................................................................................................................... 2 

1.1 Fördjupad översiktsplan ................................................................................................................... 2 

1.2 Geografisk avgränsning..................................................................................................................... 3 

1.2 Medborgardialog ................................................................................................................................ 4 

1.3 Statistik och fakta ............................................................................................................................... 4 

2. Resultat medborgardialog ....................................................................................................................... 7 

2.1 Webenkät och platsintervjuer .......................................................................................................... 7 

2.2 Workshops .......................................................................................................................................... 9 

2.2.1 Workshops Ytterbyskolan ........................................................................................................ 9 

2.2.2. Workshop PRO ...................................................................................................................... 11 

3. Dialog näringsliv ..................................................................................................................................... 13 

4. Sammanfattande SWOT ....................................................................................................................... 14 

 

 

1. Bakgrund 
1.1 Fördjupad översiktsplan 
Kungälvs kommun är i början av processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
serviceorten Ytterby och dess närmaste omland. Syftet med en FÖP är att ge en helhetsbild av 
framtida utvecklingsmöjligheter i Ytterby. En FÖP tar sin utgångspunkt i den kommuntäckande 
översiktsplanen. En FÖP ska även ge vägledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras för olika områden i 
Ytterby. 

Detta PM bidrar till att identifiera och lyfta ortens karaktär, samt belysa invånarnas intresse av sin 
ort, och hur de använder den idag. Detta intresse ska lyftas fortsatt genom hela processen av 
Ytterbys fördjupade översiktsplan. Invånarna bidrar även till den framtida utvecklingen genom att 
beskriva vad som fungerar bra, och hur de ser på en utveckling av Ytterby och tanken om den 
ökande befolkningen.  
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Kungälvs kommun har ett flertal stora arbetsplatser men i huvudsak ett stort antal småföretag. 
Arbetspendlingen visar att detta även gäller för Ytterby1. Ytterby har likt resten av kommunen som 
helhet en större utpendling än inpendling, mycket beroende på ortens läge med närhet till 
Göteborg. Det är ca 18 % av de förvärvsarbetande invånarna i Ytterby som både har sin arbetsplats 
och bostad i området. Att inpendlingen till Ytterby i tabell 1 är så pass hög beror på att Rollsbo 
ingår i statistiken.  I Ytterbyområdet är näringslivet koncentrerat till Ytterbys centrala delar, samt 
beläget strax söder om centrum. Ytterbys näringsliv domineras av småföretagare.  

 

2. Resultat medborgardialog 
2.1 Webenkät och platsintervjuer 
Under maj 2017 fanns möjlighet att svara på en webenkät gällande Ytterbys framtida utveckling. 
Denna fanns att besvara på Kungälvs Kommuns hemsida. Enkäten marknadsfördes genom 
affischering samt via länkar på kommunens Facebooksida. Även ett antal personliga intervjuer 
gjordes på plats i Ytterby. Totalt svarade cirka 110 personer på enkäterna samt platsintervjuer. Av 
de som svarade var cirka 75 % kvinnor och 25 % män. Att betydligt mer kvinnor har svarat kan 
innebära att de inkomna synpunkterna inte är representativa om kvinnor och män systematiskt 
svarar olika på frågorna.  Inga större skillnader har dock noterats i svaren. I diagrammen nedan 
visas åldersfördelning (figur 8) och vad de tillfrågade har för relation till Ytterby (figur 9).

Respondenterna i är till största delen i åldern 
19-65 år. För att få ta del av synpunkter från 
de yngre och äldre åldersgrupperna har tre 
workshops genomförts där dessa 
åldersgrupper är representerade. 

Den största delen, cirka tre fjärdedelar, av 
respondenterna är boende i Ytterby. 
Därefter kommer arbetande/studerande 
och besökare. Värt att notera är att 
respondenterna kunde välja flera alternativ. 

 

 

 

 

                                                 
1 Statistiken i detta stycke gäller för Ytterby Församling, i vilken Rollsbo industriområde ingår. I den 
preliminära avgränsningen för den fördjupade översiktsplanen för Ytterby ingår INTE Rollsbo.  

3%

35%

49%

10%
3%

Åldersfördelning respondenter

0-18 år 19-39 år 40-65 år 66-80 år 80+ år

Figur 8. Diagrammet visar åldersfördelning för de 
respondenter som deltagit i webenkäten samt platsintervjuer. 
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Figur 9. Respondenternas relation till Ytterby. 

 

 

Bild 1. "Nämn ett ord du förknippar med Ytterby" – Resultat från webenkät och platsintervjuer. 

På en av frågorna tillfrågades enkätrespondenterna om ett ord som de förknippar med Ytterby. 
Uppgiften var ”Beskriv Ytterby med ett ord”. Resultatet av detta ses i ordmolnet ovan (Bild 1). 

I enkäten ställdes frågan vad som är värdefullt i Ytterby. De mest förekommande svaren rörde den 
goda kollektivtrafiken och de goda förbindelserna till framförallt Göteborg, men också till Kungälv 
och Stenungsund. Därefter rörde svaren Ytterbys närhet till naturen och att Ytterby förmedlar en 
lugn och lantlig känsla. Även närhet till framförallt kommunal service samt City Gross framkom 
som något som var värdefullt med Ytterby. Övrigt som nämndes var småskalighet och 
sammanhållning, cykelvägar och Ytterbys kulturhistoria.   

74%

9%

10%
5%

2%

Relation till Ytterby

Boende Besökare Arbetande/studerande Pendlare Övrigt
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”Lantligt men nära till allt” – Kvinna 50+ 

”Ytterby behöver ha fler trevliga restauranger, kanske en krog” – Man 60+ 

På frågan om hur Ytterby kan utvecklas var ett av de vanligast förekommande svaren att värna 
grönområden och att Ytterbys utveckling inte ska ske på bekostnad av denna. Därefter 
efterfrågades ett mer levande centrum med fler butiker, caféer och restauranger samt att boende 
och arbetsplatser kunde blandas mer. Att det saknades ordentliga samlingslokaler och mötesplatser, 
både för yngre och äldre, påtalades. Många påtalade också den ansträngda trafiksituationen under 
delar av dygnet som något som måste åtgärdas, fler pendelparkeringar och utbyggda vägar nämndes 
som åtgärder. Att nybyggnation skulle hålla en lägre skala var också något som påtalades av många. 
Att planera för bostäder till unga önskades också av flera respondenter. Övrigt som nämndes var 
att skapa trygga gångvägar, utveckla lekplatser och att Ytterby blir barnvänligt samt att idrotten 
utvecklas. Idrott framhölls som viktigt för Ytterby.  

Många tog upp att de tycker om de upplysta elljusspåren och vill ha mer sådana. Någon tog upp 
Fontin som positivt och att det kan göra någonting liknande med café dit folk samlas.

För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv önskade många tätare turer och bättre förbindelser från 
områden utanför Ytterby in till stationen och även direktbussar Ytterby - Göteborg. Att öka antalet 
pendelparkeringar efterfrågades av ett stort antal respondenter. Bättre cykelvägar togs också upp 
som ett sätt att få fler att cykla in till stationen. Att kollektivtrafiken är punktlig och att byten synkar 
bättre nämndes också av flera som en viktig del i en attraktiv kollektivtrafik.  

För att skapa en attraktiv bytespunkt/hållplats efterfrågades vänthall och väderskydd med fler 
bänkar, samt informationsskärmar. Att det även finns möjlighet att handla mat samt att det finns 
tillgång till WC efterfrågades.  Vidare nämndes vikten av att stationen/hållplatsen är trygg, upplyst 
och städad.  Att även göra torget trevligare samt att göra stationsområdet grönare togs upp.  

 

Styrkor Kollektivtrafiken, naturnära och lantligt läge, lugnt 

Svagheter Trafiksituationen, pendelparkeringen, brist på mötesplatser, brist på boende för unga 

Möjligheter Skapa ett mer levande centrum 

Hot Nybyggnation som skadar naturvärden 

2.2 Workshops 
Under april och maj 2017 genomfördes tre workshops, två stycken på Ytterbyskolan och en med 
Ytterbys lokala PRO-förening. Under dessa workshops fick deltagarna först svara på ett 
frågeformulär och sedan markera platser på en karta med gröna eller röda märken beroende på om 
de uppfattade platsen som positiv eller negativ. 

2.2.1 Workshops Ytterbyskolan  
Nedan sammanfattas resultaten från frågorna eleverna på Ytterbyskolan fick svara på. En 
mobilitetsvandring i Ytterby genomfördes också med en av klasserna för att kunna diskutera mer 
ingående hur eleverna rör sig i Ytterby och hur de tycker att en attraktiv bytespunkt i 
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kollektivtrafiken ser ut. Cirka 40 elever deltog vid de två tillfällena. När eleverna beskrev Ytterby 
med ett ord blev resultatet följande:  

 

Bild 2. "Nämn ett ord du förknippar med Ytterby" – Resultat från workshops på Ytterbyskolan 

 

”Det är fint att cykla och gå längs med 
älven” – Två tjejer 14år  

När eleverna diskuterade vad som var bäst med 
Ytterby idag låg fokus på de goda 
resmöjligheterna med snabba tåg- och 
bussförbindelser. Därefter nämndes City Gross 
och närheten till vardagsaktiviteter som skola 
och idrottsträning som positivt. Att Ytterby är 
en lugn småstad och erbjuder ett lugnt boende 
togs också upp som värdefullt. 

På frågan om hur Ytterby skulle kunna bli bättre 
låg fokus på fler mötesplatser såsom caféer 
restauranger, aktivitetshall, badmöjligheter och 
satsningar på idrott. Fler affärer och bostäder 
samt en vänthall, exempelvis ett stationshus, där 
man kan fylla på kort efterfrågades. Några 
önskade en park samt mer färg på byggnaderna. 
I övrigt nämndes trafikproblematiken vilken bör 
lösas samt tätare turer med tåget.  

  Bild 3. Workshop på Ytterbyskolan 
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När det kom till vad eleverna inte tycker om med Ytterby idag kretsade mycket kring bristen på 
saker att göra på fritiden. Många åker till andra platser för fritidsaktiviteter. Flera nämnde också att 
det förekom problem med droger, vilket skapar otrygghet. Andra tyckte att det såg tråkigt och 
färglöst ut och några tyckte inte om att det byggdes nytt. Många beskriver behovet av ett 
stationshus, en plats att vänta inomhus.  

Under mobilitetsvandringen diskuterades hur en attraktiv bytespunkt kan se ut och många 
efterfrågade vänthall eller vindskydd med många sittplatser och med tydliga informationstavlor. En 
attraktiv bytespunkt bör också ha många parkeringar för både cyklar och andra fordon. På en 
cykelparkering är det viktigt med regnskydd och att cyklarna kan låsa fast i ramen och det bör också 
finnas cykelpump. För att säkert kunna cykla i Ytterby efterfrågades fler cykelvägar. 

 

Styrkor Kollektivtrafiken, enkelt att resa till andra platser 

Svagheter Brist på mötesplatser, dött och tråkigt samhälle, handelsutbud 

Möjligheter Positiv inställning till nya verksamheter, önskan om mer  

Hot Drogproblematik, otrygghet 

 

2.2.2. Workshop PRO 
Workshopen med Ytterbys lokala PRO-förening ägde rum under april och hölls i föreningens lokal. 
Åtta personer deltog.  

 

 

Bild 4. Nämn ett ord du förknippar med Ytterby" – Resultat från workshop med PRO Ytterby. 

De flesta deltagare beskrev Ytterby i positiva ordalag. De ord som förekom oftast rörde Ytterbys 
kommunikationer, vilka beskrevs som mycket goda. Under workshopen diskuterades vad som var 
värdefullt i Ytterby idag och vad som är viktigt för Ytterbys framtida utveckling. Även hur 
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De platser som deltagarna ansåg vara värdefulla eller problemfyllda markerades på kartor. Bland 
de positiva platserna nämndes bl.a. Ytterby station, PRO:s samlingslokal samt uppskattade grön- 
och kulturminnesområden. Bland de problemfyllda platserna nämndes flera relaterade till 
trafiksituationen, bl.a. parkeringssituationen vid stationen samt avsaknad av gång/cykelväg på en 
stor del av Marstrandsvägen.  

 
Styrkor   Kollektivtrafiken, det lokala serviceutbudet 

Svagheter  Trafiksituationen, brist på mötesplatser 

Möjligheter  Nya verksamheter kan lyfta centrum 

Hot   PRO:s föreningslokal framtida öde 

 

3. Dialog näringsliv 
Nedan sammanfattas resultaten från den workshop som Kungälv Marstrand Näringsliv (KMN) 
deltog i samt resultaten från enkätundersökningen som skickades ut till verksamheter i Ytterby. I 
workshopen deltog KMN:s ordförande samt ett antal medlemmar som från olika branscher, allt 
ifrån bygg, handel, fastighet, el och media.  

”Ytterby - Orten Mellan Stad och Hav” – Citat KMN  

Näringslivet ser positivt på en ökande befolkning med fler bostäder, de ser det som positivt för sin 
verksamhet. Fler bostäder för alla åldrar gynna arbetsmarknaden i Ytterby och därmed förbättra 
möjligheten att hitta rätt arbetskraft till deras verksamheter. De är också enade kring att byggnation 
av fler bostäder skulle öka kundunderlaget. Fler restauranger och butiker i centrum skulle också 
bidra till att göra Ytterby mer attraktivt.  

De understryker samtidigt vikten av att förbättra trafik- och parkeringssituationen. Det är angeläget 
att satsa på pendelparkeringar och möjliggöra för att även de som bor utanför de centrala delarna 
av Ytterby ska kunna resa in till pendelparkering för att åka kollektivt. Vissa nämner också Ytterbys 
stationsläge som fördel vid rekrytering av personal och att högre turtäthet i kollektivtrafiken skulle 
göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt. Även satsningar på mindre kostsamma förbättringar i 
trafiksystemet, såsom rondeller vid starkt trafikerade korsningar efterfrågas. Större delen av 
deltagarna i dialogen uppmuntrade inte hållbart resande i någon större utsträckning. 

Näringslivet beskriver också vikten av att lyfta Ytterbys kvalitéer till de som inte varit där, att ge 
Ytterby en egen identitet. Detta kan ske genom platsmarknadsföring på olika sätt, exempelvis 
genom att lyfta de goda kommunikationerna och det goda läget, relativt havsnära och med korta 
pendlingstider. Något som lyftes var även att allt som behövs i vardagen finns i Ytterby, bra service 
såsom vård, skola och dagligvaruhandel. 

I dialogen framfördes också att Ytterby skulle bli mer attraktivt för företagare om det fanns fler 
tillgängliga lokaler för småföretagare samt att branschkluster skulle bidra till ett mer gynnsamt 
klimat för näringslivet. En mer blandad stadskärna med fler företag och kontor beskrivs som 
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gynnsamt för orten. Ett problem som lyfts är att det kan vara svårt att få tillstånd att bygga ut sin 
verksamhet och att handläggningstiderna för sådana ärenden tar lång tid. Långa handläggningstider 
och otillåtande detaljplaner lyfts som ett hinder för att företag ska kunna växa i önskad takt och 
följden kan bli att företag väljer att lokalisera sig någon annan stans.  

”Vi väntar på att den gamla järnvägsbron över Nordre älv ska byggas om till Biking-
Highway. Fundamenten finns idag” – Företagare i Ytterby  

 
Styrkor Läget, kommunikationer, ”nära till arbetsmarknaden”, lokalt serviceutbud 

Svagheter Trafiksituationen, marknadsföringen av Ytterby 

Möjligheter Ge Ytterby en egen identitet, marknadsföring av Ytterby, en ökad befolkning 

Hot Långa planprocesser, detaljplaner som inte tillåter expansion, trafiksituationen 

 

4. Sammanfattande SWOT 
Nedan sammanfattas de huvudsakliga styrkor, svagheter, möjligheter och hot som framkom i 
dialogarbetet.  

Styrkor Kollektivtrafiken, naturnära och lantligt läge, lugnt, enkelt att resa till andra platser, 
det lokala serviceutbudet 

Svagheter Trafiksituationen, pendelparkeringen, brist på mötesplatser, brist på boende för 
unga, dött och tråkigt samhälle, handelsutbud, marknadsföringen av Ytterby 

Möjligheter Skapa ett mer levande centrum, positiv inställning till nya verksamheter och en 
önskan om nya verksamheter som kan lyfta centrum. Ge Ytterby en egen identitet, 
marknadsföring av Ytterby, en ökad befolkning 

Hot Nybyggnation som skadar naturvärden, drogproblematik, otrygghet, PRO:s 
föreningslokal framtida öde, långa planprocesser, detaljplaner som inte tillåter 
expansion, trafiksituationen om den inte löses 
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Bild 6. Platser som deltagarna i hela dialogarbetets workshops markerat som betydelsefulla. Gröna punkter visar 
platser med positiva värden, röda punkter visar platser med negativa värden, blåa punkter visar platser som särskilt 
pekades ut som platser med utvecklingspotential.  
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SAMMANFATTNING 

Denna sociala konsekvensanalys (SKA) beskriver de sociala konsekvenserna av den fördjupade 
översiktsplanen för Ytterby (FÖP), och utvärderar de värden och behov som tillkommer med 
förändringen av området. Analysen är framåtsyftande och bör fungera som stöd i den fortsatta 
planeringen av området.  

En övergripande analys av FÖP:ens mål har utförts utifrån två teman: delaktighet och tydlighet. 

Analysen av planförslaget har genomförts med stöd av Göteborgs stads modell för social 
konsekvensanalys. Den utgår från fyra teman: Vardagsliv, Sammanhållen stad, Identitet och Samspel, som 
alla har tydliga kopplingar till FÖP:ens mål. För varje tema lyfts även eventuell förbättringspotential samt 
rekommendationer för det fortsatta arbetet med planområdet.  

Utifrån analysen av planförslagets påverkan på människors vardagsliv rekommenderas, att förtydliga stråk 
och kopplingar. Krav på handel och aktiva fasader i utpekade stråk, där ska även kommunal service 
placeras. Samutnyttjande av lokaler krävs för att människor i olika skeden i livet och med olika bakgrund 
ska kunna mötas. 

För att uppnå en sammanhållen stad krävs tydligare entréer till centrala Ytterby. Offentliga platser 
behöver tillgängliggöras och synliggöras. Planera genom funktionsblandning. Grönska bör hållas låg för 
en öppen och trygg känsla och byggnader planeras i mänsklig skala. Det krävs också en fördjupad analys 
av otrygga och trygga platser.  

Analysen av Ytterbys identitet kräver ett utökat dialogarbete i kommande detaljplanearbete där 
kartläggning av utomståendes syn på Ytterby tas med. Så att fler invånare kan nås så att FÖP förslaget 
stöttar det som är bra och värdefullt för invånarna och förbättrar det som är viktigt för invånarna och de 
allmänna intresset. Det är också viktigt att arbeta vidare på Ytterbys unika attraktionskraft i och med dess 
kulturmiljö. Det finns en oro hos dagens Ytterbybor att när den önskade befolkningsökningen på sikt är 
inflyttad, kommer det att påverka människors känsla av anonymitet där orten tidigare präglats av 
igenkänning. Det finns även en oro hos dagens Ytterbybor om ny bebyggelse som skadar naturvärden. 
Detta är viktigt att ha med sig i kommande planering. Det kommer att bli en högre exploatering än 
dagsläget, vilken i sig kommer att föra med sig mer livskvalitéer i form av attraktiva parker, utbud av 
handel och restauranger. Det är viktigt att visa på utvecklingen av fler grönområden av hög kvalitet, samt 
utveckling av befintliga motionsslingor och fritidsaktiviteter. De naturnära rekreationsområdena behöver 
tillgängliggöras för större attraktionskraft. Detta gäller tex området runt älven och Ytterbys grönområden i 
stort.  

Under byggskedet kan centrala delar bli mer svårtillgängliga och svårare att överblicka på grund av 
byggstaket och allmänt mer rörigt till följd av byggnation.  Detta kan få konsekvenser för bland annat 
välbefinnande, trygghet och barns möjlighet att röra sig utan vuxen.   

Utan de strategier och tydliga politiska ställningstaganden som föreslås i FÖP:en kommer sannolikt ny 
bebyggelse att tillkomma i mindre lämpliga lägen och därmed försvåra en hållbar utveckling. Tillgång till 
god kollektivtrafik kan då utebli. Likaså kan en ändamålsenlig utbyggnad inom föreslagna 
bebyggelseområden försvåras. Spridd bebyggelse kan istället tillkomma långt ifrån stationen.  

Analysen ger riktlinjer för efterföljande skeden så att FÖP:ens intentioner kan konkretiseras och ge de 
sociala effekter som eftersträvas.  

Hyresrätten har en avgörande betydelse för att skapa rörlighet på bostadsmarknaden och att ge människor 
möjlighet att göra bostadskarriärer inom orten. Upplåtelseformerna måste blandas och hyresrätter får inte 
ges sämre lokaliseringar, exempelvis längs trafikerade gator för att fungera som bullerskydd. Byggherrar 
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vill i störst utsträckning bygga bostadsrätter, och här finns problem i samband med detaljplaneprocessen. 
Kommunen bör utnyttja möjligheten med markanvisningar och exploateringsavtal för att säkerställa att 
hyresrätter i slutänden byggs blandat med övriga bebyggelse så att boende i bostadsrätter och hyresrätter 
ges samma möjligheter att nyttja sin omgivning. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av den fördjupade översiktsplanens intentioner med nya 
sammanlänkande stråk och mötesplatser kunna ge positiva effekter i ett socialt perspektiv. FÖP ger 
bättre villkor för gång och cykel genom bättre, bredare övergångar över järnvägen och fler nära gång och 
cykelstråk som binder ihop målpunkter.  

Rekommendationer 

Rekommendationer för att säkerställa de sociala aspekterna samt vad som framförallt bör beaktas i 
kommande planeringsskeden skeden för att uppnå en god livsmiljö för alla.  

• Undvik ogena cykelstråk.
• Möjliggör gen och trygg uppgång mot Porteberget och Björkås från stationen.
• Förse byggnaderna närmast stationen med aktiva fasader.
• Öka tydligheten och attraktiviteten kring mötesplatser och stråk med hjälp av gestaltningen.
• Stärk kopplingen från stationen mot Hällebergsgatan och befintliga områden runt Porteberget.
• Markanvisning och exploateringsavtal för hyresbostadsbyggande och en blandning av

upplåtelseformer.
• De offentliga platserna bör vara lokaliserade längs med centrala stråk där människor naturligt rör

sig och ha en inkluderande karaktär.
• Planera för verksamheter i bottenvåningarna med aktiva fasader och entréer/fönster mot gatan,

som bidrar till folklivet och att människor känner sig sedda. Baksidor och långa inaktiva fasader
bör undvikas eftersom de bidrar till otrygghet.

• Undvik om möjligt byggnation av nya tunnlar. Skulle nya tunnlar byggas skall de vara öppna,
breda, trygga och välbelysta. Dock skall förstaalternativet vara trygga öppna övergångar istället för
tunnlar.

• Rusta upp äldre tunnlar, bredda och belys.
• Välbelysta, trygga gång -och cykelvägar utan större buskage eller träd. God överblick.

BAKGRUND 
Detta dokument ska ge vägledning om hur de sociala konsekvenserna kan tas om hand i alla 
planeringsskeden. Det är när detaljplanerna upprättas och genomförs som de sociala konsekvenserna 
verkligen kan komma att synas.  Därför behöver denna SKA ihop med kommunens checklista för Social 
hållbarhet vara till underlag i all kommande planering.  

Detta dokument behöver läsas ihop med hela den fördjupade översiktsplanen och dess bilagor. 

OM RAPPORTEN - SOCIAL KONSEKVENSANALYS 
Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus. Social hållbarhet är en av 
grundpelarna i att bygga mer hållbara samhällen som innebär att vi planerar utifrån allas behov. Målet är att 
skapa positiva sociala effekter som innebära att alla människor får chans att utvecklas och leva i en god 
livsmiljö. Genom att exempelvis fokusera på sociala aspekter såsom jämlikhet, jämställdhet, barnperspektiv, 
tillgänglighet, tillgång till parkmark, möjlighet till fritidsaktiviteter, trygghet och trafiksäkerhet, inkludering 
och delaktighet vid planeringen och byggande av staden, så ökar chanserna att nå dit. 
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Förutsättningar för social hållbarhet kan innefatta generationsrättvisa, social rättvisa, tillit och invånares 
deltagande. För att kunna uppnå hållbarhet behöver dagens situation, framtidens situation och vägen dit 
vara med. 

När sociala konsekvensanalyser utförs löpande i planeringsarbetet så belyser det frågor utifrån ett barn -och 
ungdomsperspektiv. Vilket leder till att beslut kan tas baserat på kunskap och diskussion. I denna analys 
har bland annat Göteborgs stads modell för social konsekvensanalys används, se beskrivning i metod 
delen. 

De omgivande miljöerna ska fungera för alla människor som ska använda dem. Med alla menas här alla 
människor, oavsett kön, ålder, religion, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning 
eller funktionsvariation.  

På vilket sätt relaterar den byggda miljön till de människor som vistas i den? Faktorer som påverkar kan 
vara skala, storleksrelationer, täthet och innehåll. Vad vi upplever med våra sinnen; syn, hörsel, lukt, 
smak och känsel. En större medvetenhet om detta i planeringen ger bättre möjligheter för människors 
liv. Att bygga en socialt hållbar stad innebär att sätta människan i fokus. Livet utspelar sig i husen och i
mellanrummen mellan husen, i stråken, på gatorna och i andra angränsande områden. Det är alltså
utformning, innehåll och organisation av stadsstrukturen som skapar de rumsliga förutsättningarna för
livet.

Människor är olika, har olika behov, olika kultur och gör olika prioriteringar. Men människor är framförallt 
lika: Rör sig ungefär lika fort till fots (även om vissa gör det med hjälpmedel), vi har då och då behov av 
att sitta ner en stund för att vila eller vänta på någon. Aspekter måste vägas in för att den sociala 
hållbarheten ska kunna stärkas i en stad. 

SYFTE OCH AVGRÄNSNING 

Syfte 
Syftet med denna sociala konsekvensanalys för FÖP Ytterby är att förstå och förklara hur stadslivet ser ut 
idag samt hur det påverkas av en förtätning efter FÖP:ens intentioner. Dess konsekvenser på människors 
liv efter att den genomförts. Att bidra till socialt hållbara miljöer i genomförandet av FÖP:en. 
Stadsrummets utformning påverkar såväl användningen som upplevelsen av staden. För att avgöra 
utformningens påverkan krävs en grundlig förståelse för platsen. 

Denna sociala konsekvensanalys kommer att beskriva nuläget utifrån ett socialt perspektiv och analysera 
FÖP:en. Svara på frågor som: möjliggör den för alla grupper att vara en del av samhället? Ger den 
förutsättningar för en god integration? Möjliggör den möten mellan människor? Syftet är att analysera om 
FÖP:en uppfyller dess egna uppsatta mål om social hållbarhet.  
Syftet är att visa på vilka förutsättningar som finns för att de sociala konsekvenserna ska leva genom hela 
planerings, bygg och genomförandeskedet. 

SKA bör vägleda igenom hela detaljplaneprocessen fram till genomförande och byggskedet, så att de 
sociala frågorna kommer med, och i slutprodukten har en positiv påverkan för hela samhället, inte bara 
för de som flyttar in i de nya områdena utan även för de som idag lever i och besöker staden. 

Själva rapporten är slutprodukten av ett kontinuerligt arbete tillsammans med arbetsgruppen för FÖP 
Ytterby. Där de sociala konsekvenserna/sociala frågorna tagits upp. Syftet har också varit att vara ett 
kontinuerligt underlag, en koppling mellan kommunens sociala sida, folkhälsa trygghet och den 
planeringsfysiska.  

Ämnesavgränsning 
Denna rapport avgränsas till att omfatta de sociala aspekterna, för vilka genomförandet av planen kan 
anses ha en påverkan. Analysen har genomförts med stöd av Göteborgs stads modell för social 
konsekvensanalys.  
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God hälsa avseende buller tas i stor del upp i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som har tagits fram 
för planområdet för FÖP:en och behandlas därmed inte i denna SKA. Analysen genomförs främst utifrån 
ett stadsdelsperspektiv där livet i det närmast omgivande funktionella området ligger i fokus. Analysen 
fokuserar exempelvis på större sammanhang såsom sammankopplingar gällande stråk och gator, 
rumsbildningar, grönområden, förskolor, bostäder och arbetsplatser. Analysen berör dock även hur 
området kan komma att påverka andra delar av staden. Med hjälp av de olika geografiska analysnivåerna 
beskrivs kunskaper om livet inom det aktuella området men också områdets roll och samspel med 
omgivningen. Det har ej genomförts någon invånardialog eller barnkonsekvensanalys inom ramen för 
arbetet med denna SKA. 

Geografisk avgränsning 

Figur 1 FÖP:ens geografiska avgränsning. 

Tidshorisont 
Måluppfyllelse 2035 2050. 
Utbredningsområdet utvecklas etappvis fram till år 2050. Denna SKA bör appliceras och vara stöd under 
varje etapp som planeras för att säkerställa att de sociala aspekterna beaktas. Ett förslag är att detta 
säkerställs genom kommunens checklista för sociala konsekvenser i alla kommande detaljplanearbeten. 

METOD OCH UNDERLAG 
Arbetsmetod 
Arbetsmetoden består av flera delar varav första delen, nuläge, syftar till att inhämta kunskap om platsen, 
som i detta fall innebär planområdet för den fördjupade översiktsplanen. Inläsning av FÖP:en samt 
beskrivning av nuläget. Detta för att skapa en bild av nuläget och FÖP:ens framtida målbild. 
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Analysen har genomförts med stöd av Göteborgs stads modell för social konsekvensanalys. 
Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en 
fysisk förändring ska genomföras. Modellen bygger på fyra övergripande sociala aspekter och fem 
geografiska analysnivåer. Analysparametrarna vi utgår ifrån är: Sammanhållen stad, Samspel, 
Vardagsliv och Identitet. Från en detaljerad skala till områdets roll och relation i stadsdelen, i staden, i 
regionen och så vidare. 

Figur 1 Göteborgs Matris för SKA i planarbetet. 

FÖP:ens projektmål avseende sociala frågor och hur stadsutvecklingen ska bidra till en hållbarare stad 
behandlas i denna SKA som ett övergripande mål som finns med i och går in i de övriga projektmålen. 
Denna SKA utgår från följande teman: Vardagsliv, Sammanhållen stad, Identitet och samspel. 
Konsekvensanalysen baseras på förslaget till FÖP:en och tar utgångspunkt i ovanstående teman för en 
bedömning av förslagets sociala konsekvenser. För varje tema lyfts även eventuell förbättringspotential 
samt rekommendationer för det fortsatta arbetet med FÖP området. 

Studerade teman 
De fyra temana har tydliga kopplingar till vad planering kan påverka och har paralleller till aktuell 
forskning. Modellen har modifierats för att passa den fördjupade översiktsplanen med tydlig koppling till 
projektmålen. 

Vardagsliv 
Ett vardagslivsperspektiv innebär att människors vardagliga rutiner och aktiviteter blir utgångspunkt för 
planeringen. Möten och kontakter är viktiga. En befolkad stadsmiljö upplevs tryggare. Välintegrerade och 
samlande platser och stråk skapar flöden av människor. Tydliga platser i det offentliga rummet inbjuder till 
användning och gör det lättare att orientera sig i staden. 

Sammanhållen stad 
Social sammanhållning har en koppling till begreppet socialt kapital, som är summan av den tillit eller det 
förtroende som individer i en grupp eller i ett samhälle har till varandra och till institutionerna. Höga 
nivåer av socialt kapital kan leda till högre ekonomisk tillväxt, mindre ojämlikhet, mindre brottslighet och 
bättre hälsotillstånd. Den sociala sammanhållningen kan stärkas till exempel genom att skapa fler 
mötesplatser och genom att länka samman olika delar av staden, så att människor med olika 
förutsättningar och bakgrund kan mötas.
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Identitet 
Identitet hänger samman med igenkännande och handlar mer om det speciella än det generella. Den 
tillhörighet man känner i ett område hänger samman med områdets speciella karaktär. En fysisk 
områdesförnyelse behöver kombineras med insatser för att stärka områdets identitet och främja en känsla 
av samhörighet samt vikten av förtroendefulla relationer mellan berörda aktörer, såsom föreningslivet, 
intresseorganisationer.  

Samspel 
Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Samlande stråk och platser där olika människor kan ses 
och mötas skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Stadens miljöer är också viktiga för barns lek 
och lärande. 

Underlag 

• FÖP Ytterby, hela planbeskrivningen med kartor.
• Målen för FÖP:en med utgångspunkt från Rapport Hela Ytterby
• SÖP Kungälv
• Medborgardialog FÖP:Ytterby
• Bostadsförsörjningsprogram
• Ytterbys Befolkningsstruktur.
• Göteborgsregionens mål för stationssamhällen.
• Täthetsanalysen.
• Göteborgs analysmodell för sociala konsekvenser

MÅL, LAGAR OCH KONVENTIONER 
Den fördjupade översiktsplanen för Ytterby tar utgångspunkt i ett antal globala, regionala och 
lokala mål som innehåller sociala mål som beskrivs nedan.  

Internationella 
FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Där betonas ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet som lika viktiga. Delmål 11: Hållbara Städer och Samhällen har valts ut som 
mest aktuell för att analysera FÖP:ens sociala konsekvenser.  “Make cities and human settlements 
inclusive, safe, resilient and sustainable”. 

Regionala 
Sveriges kommuner och landsting samordnar och stödjer utveckling och lärande om Social Hållbarhet. De 
menar att ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv 
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans, där alla människors lika värde 
är centralt. Detta kräver att människor har tillit och känner förtroende för varandra, är delaktiga i 
utvecklingen av samhället.  

Västra Götalandsregionen beskriver social hållbarhet som centralt i arbetet med hälsa och jämlikhet, i 
regionen relateras social hållbarhet till uppväxtvillkor, utbildning, arbete, delaktighet, levnadsvillkor och 
välfärd.  
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Nationella och regionala 

Alla offentliga verksamheter och institutioner har ett gemensamt och grundlagsstadgat ansvar och 
syfte. I 1 kap § 2 regeringsformen slås det fast att ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 
välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till 
arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet för goda förutsättningar för hälsa”.  

Lokala 

Målen för FÖP:en med utgångspunkt från Rapport Hela Ytterby 

Sociala frågor ”2035 ska det finnas ett utökat utbud av mötesplatser både i Ytterbys centrum och i befintliga 
bostadsområden. Ytterbys identitet ska ha förtydligats. Mötesplatser och utemiljöer ska vara trygga, 
inbjudande och inkluderande.  

2050 ska Ytterby ha en välplanerad urban miljö för alla dess invånare i bostadsområden och gemensamma 
utemiljöer, där alla känner sig trygga och trivs. Ytterby har en tydlig egen identitet. Socioekonomiska 
skillnader ska inte vara synliga i bebyggelsestrukturen.” 

SÖP Kungälv 
Vid nyproduktion, förtätning eller ändrade upplåtelseformer av bostäder ska det finnas ett tydligt socialt 
ansvarstagande. I samband med markexploatering sätter Kungälvs kommun ett krav på engagemang i 
sociala hållbarhetsfrågor. 

NULÄGE 
Ytterby är en del av Kungälv-Kareby centralort i Kungälvs kommun.  I centrum finns matvarubutik, 
bibliotek, skola, vårdcentraler, äldreboende med mera. Det bor idag cirka 6000 invånare i planområdet för 
FÖP Ytterby. Kommunens målsättning är en tillväxt/befolkningsökning på 1,5-2% procent per år.  

Den regionala tillgängligheten är mycket god i Ytterby med ett väl utbyggt kollektivtrafiknät bestående 
både av tågstation och busstrafik. Från Ytterbystation nås centrala Göteborg på bara 17 minuter. De 
mesta av centrala Ytterbys flerbostadsbebyggelse har mindre än 500 meter gångavstånd till Ytterby station. 

Tätorten har en kuperad och omväxlande topografi och centrumområdet omges av en historisk 
kulturmiljö, berg och jordbrukslandskap. Inom 1km från Ytterby station finns promenadvänliga 
skogsområden, elljusspår och älven som många drar sig ner mot, Ytterby har många vackra 
utsiktspunkter, bland annat stora smällen området som i dagsläget är något otillgängligt. Detsamma gäller 
områdena längs med älven som är vackra och genererar mycket rörelse men det finns få ställen att stanna 
till, för att vila och njuta vid.   

Här finns centrala offentliga mötesplatser såsom Magasinsplatsen som öppnar upp sig med vy över 
kyrkogårdens grönska. Det råder dock en brist på gröna stråk och parker inom hela FÖP området. 

PBL 2 kap 3§: Planläggning ska främja en från social synpunkt god livsmiljö som är 
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. 
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Inventering 
Nuläget beskrivs nedan utifrån de parametrar som redogörs för i arbetsmetoden, alltså nuläget utifrån 
vardagsliv, sammanhållen stad, identitet och samspel. Nuläget utgår ifrån den fördjupade översiktsplanens 
beskrivning och dialoger som hållits med invånare under 2017, för att få en bild av hur de använder och 
känner för området. Internt har nulägesbeskrivningen genom den sociala översiktsplanen och arbetsmöten 
stämts av med folkhälsosammordnare och arbetsgruppen för den fördjupade översiktsplanen. 

VARDAGSLIV 
I dag finns cirka 1050 arbetstillfällen (2018) inom området, främst i centrala Ytterby med stora offentliga 
arbetsplatser som Ytterbyskolan, Kastellegårdsskolan, Ytterbyhemmet och annan offentlig och privat 
verksamhet. Norr om planområdet gränsar Ytterby mot Rollsbo som är ett omfattande 
verksamhetsområde och viktig avseende lokala arbetstillfällen. Inom det område som begränsas 
av FÖP Ytterby-området bor i dag ca 6000 personer.  

I de centrala delarna finns vårdcentral, familjecentral och kvinnohälsa, samt tandläkare och service i form 
av matbutik och enstaka restauranger. Ytterbyskolan belägen vid Ytterbystation har ca 450 elever från 
årskurs 7 till och med årskurs 9. I anslutning till den finns grönytor för allmänheten och även parkour.   
I centrumområdet finns förskoleverksamheter, och PRO (Pensionärernas riksorganisation) har sina lokaler 
centralt i Ytterby något som är en viktig mötesplats för Ytterbys äldrebefolkning.   
Kastellegårdsskolans lågstadium ligger i de centrala delarna av Ytterby längre väster ut mot 
jordbruksmarken. I anslutning till denna finns ett bäckstråk med stor utvecklingspotential och befintliga 
fotbollsplaner och även en Bouleplan i nära anslutning till äldreboende som även det ligger i de centralt 
västra delarna av Ytterby med bäckstråket utanför, och en vy över åkerlandskap och skog.   
Dessutom finns kultur- och föreningsverksamheter i Ytterbys centrala delar. Verksamheterna innefattar 
främst större offentliga arbetsplatser såsom Kastellegårdsskolan, Ytterbyskolan och Sparråsskolan som 
ligger inom planområdet i anslutna intill skogsmark och ny exploatering av bostäder. I anslutning till 
Sparråsskolan finns Kongahälla ridsällskap som har många medlemmar. Verksamheten bidrar med en stor 
aktivitet och genomströmning av människor i området. För fritid och rekreation finns flera naturreservat, 
bla Ormos med motionsslingor i områdets västra del och i anslutning till Östra Tunge finns 
Idrottsområdet Yttern som lockar många människor till området.  

I hela planområdet är det relativt nära till grönområden, men för små barn och äldre är det viktigt att 
avstånden inte är för stora och att vägen till och från grönområden är trygg och tillgänglig. 

Stora byggprojekt som pågår under lång tid kan leda till att gamla vanor och rörelsemönster glöms bort 
och nya stråk tar vid. Därför är det viktigt att göra det så enkelt som möjligt för gående och cyklister under 
byggperioden.  
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För att detta ska kunna uppnås behöver de offentliga platserna enligt Spacescape vara större än 0,25 hektar 
för att undvika att de endast inrymmer någon enstaka kvalitet. Det rekommenderas, enligt Spacescapes 
rapport Mäta stad, att minst 15 procent av den totala markytan upptas av offentliga platser (torg, parker 
och naturområden). För att ytorna samtidigt ska kunna erbjuda en hög kvalitet bör även 2/3 vara gröna 
och 1/3 vara av parkkvalitet. Detta resulterar i en rekommendation om att åtminstone 10 procent av den 
totala markytan bör upptas av offentliga grönområden och 5 procent av offentliga parkområden. 

Det är viktigt att säkerställa att barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till 
självständig rörelse. Det handlar bland annat om trafiksäkerhet i korsningspunkter/konfliktpunkter, breda 
gång- och cykelbanor, tillgänglighet, mötesplatser, orienterbarhet, överblickbarhet och miljöer som är lätta 
att förstå.  

Stor vikt skall läggas vid trygghetsaspekten i utformningen och gestaltningen av barriärbrytande 
kopplingar och övriga passager. Planskilda korsningar är positivt ur säkerhetssynpunkt, särskilt för barn 
och unga. Däremot kan gång- och cykeltunnlar ge sämre överblickbarhet och upplevas som otrygga. 
Kvinnor är den grupp som upplever störst otrygghet i stadsrummet och vars beteendemönster påverkas 
mest av huruvida rummen känns trygga eller inte. Utifrån jämställdhetssynpunkt är det således av stor vikt 
att skapa ljusa och luftiga passager som känns trygga för alla. God belysning, överblickbarhet och en 
attraktiv gestaltning, exempelvis med inslag av konst eller icke skymmande grönska, är faktorer som 
stärker den allmänna trygghetsupplevelsen och det sociala livet kring stråken. Konst i kombination med 
funktion, lek och ljussättning kan skapa offentliga rum som är tilltalande, roliga, trygga och attraktiva att 
vistas i för alla människor.  

Gällande offentliga konstverk finns det intressanta initiativ som Art Scape. Området kommer att utvecklas 
under lång tid. Omvandling och utbyggnad kommer att ske etappvis vilket innebär en möjlighet att 
använda marken för olika ändamål fram till exploatering/byggnation. Det finns möjligheter till tillfällig 
användning av såväl befintliga byggnader som stadsrum. I väntan på omvandling, ombyggnad eller rivning 
kan byggnader tillfälligt omvandlas och tillåtas hysa olika funktioner och verksamheter. Tillfällig arkitektur 
kan även innebära experiment med tillfälliga stadsrum, parker eller aktiviteter som kan bidra till social 
samhörighet och gemensam kunskap. Livet mellan husen är nyckeln till en socialt hållbar stad och tillfällig 
arkitektur och konst kan ge möjlighet att arbeta med oprövade lösningar i det offentliga rummet.  

Ett förslag på en socialt hållbar aktivitet är stadsodling, kolonilotter, trädgårdar på innergårdar, i parker, på 
tak, på parkeringar odlingar kan placeras nästan överallt. Mark mellan bostäder som ännu inte är planerad 
kan användas för att få till en större utnyttjandegrad av stadens alla ytor. Det är bra inte bara ur ett 
ekologiskt hållbarhetsperspektiv utan bidrar till tryggare, miljö, närvaro under fler av dygnets timmar, 
samtidigt som invånare kan träffas och bygga nätverk med varandra.  

Offentliga rummet 
Indikatorerna för hållbar täthet i stationssamhällen 
Täthetsanalysen, Spacecape 2017 bygger på lämpliga exploateringstal i relation till avståndet från station. I 
övrigt anges också indikatorer för blandning av boyta och lokalyta samt fördelning av markyta mellan 
olika användningsområden. 
Summerat ger indikatorerna en vägvisning och ram för att både utveckla en högre andel hållbara 
transporter och efterfrågad stadskvalitet.  

FÖP:en utgår i från täthetsanalysens riktlinjer och har i de initiala beräkningarna använt följande 
fördelning av olika markanvändning i de olika områdena: 
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• Kvartersmark 40 %
• Offentlig gatumark 25%
• Offentlig platsmark 25%
• Övrig mark 10 %

0 – 500 meter från stationen är områdesexploateringstalet ca 0,5, tomtexploateringtalet mellan 0,5 och 1,0. 
500 – 1000 meter från stationen är områdesexploateringstalet ca 0,25, tomtexploateringtalet mellan 0,25 
och 0,75. Siffrorna ovan är i stora drag överensstämmande med täthetsanalysens riktlinjer. I FÖP:en följs 
inte täthetsanalysens riktlinjer rörande lokalytans andel av kvartersmarken. Där har ett resonemang kring 
rimlighet utifrån just Ytterby skett. Bland annat med stöd utifrån lokalbehovsanalysen som ser att 
utbyggnaden av lokalyta i centrala Kungälv mättar marknaden i Ytterby ett tag framöver. Täthetsanalysen 
anger att ca hälften av kvartersmarken 500 meter från stationen ska vara lokalyta, FÖP har utgått från att 
en fjärdedel av kvartersmarken kommer att vara lokalyta. Med lokalyta menas ytor för verksamheter och 
handel. I FÖP:en har de tagit in ytterligare parametrar för att verklighets anpassa täthetsanalysens 
kvantitativa resultat för att passa verkligenheten i Ytterby. Vissa delar som täthetsanalysen såg som 
byggbar har reviderats till icke byggbar i FÖP:en och vise versa. 

I arbetet med mark och vatten användningskarta var utgångspunkten först utifrån Täthetsanalysens 
riktlinjer och använde fördelningen av markanvändningen. Inom 500m från stationen ska det enl 
Täthetsanalysen 50 % vara lokalyta. Detta anses för mycket för att kunna realiseras i Ytterby därför har 
FÖP:en utgått ifrån att en fjärdedel av kvartersmarken kommer att vara lokalyta, detta efter att en analys 
om kontorslokaler utförts över hela kommunen gjorts. Det ses inte som realistiskt med 50 % handel i 
centrala Ytterby. Efter slutsatserna i kommunens behovsanalys om lokal och kontor om kontor som inte 
prioriterar Ytterby så högt. 

Uppskattningarna om områdesexploatering, kvartersmark och lokalyta ligger till grund för antalet boende 
inom olika områden och ligger även till grund för beräkningar rörande intäkter och kostnader för 
exploateringen. 
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Fritid och föreningsliv 
Det är viktigt att beakta föreningars behov av lokaler. Möjligheten till kultur-, och sport- och 
föreningsaktiviteter, framförallt för barn och ungdomar bör rymmas inom FÖP området.   
Vid lokaliseringar av anläggningar för exempelvis sportaktiviteter så bör de placeras i närheten av 
bostäder och andra funktioner för att skapa rörelse i området. Fler människor i rörelse ökar den upplevda 
tryggheten. Ett alternativ kan vara att exempelvis idrottsanläggningar och annan handel samlokaliseras. 
Då kan infrastruktur användas för fler än ett ändamål vilket kan leda till en ökad aktivitet och större 
genomströmning av människor.  

Barn 
Det är viktigt att barnets ”hela resa” är trygg och säker. Sammanhängande gång- och cykelstråk och en väl 
fungerande kollektivtrafik skapar goda möjligheter för barn att på egen hand ta sig till skola, kompisar och 
fritidsaktiviteter. Trygghet som inte bara säkerhet utan också trygghet som är en viktig faktor för barnen 
själva men också för barnens föräldrar. 

Viktigt att ha med sig från PBL är detta 

” 
Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för 
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den 
finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen 
för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.” PBL 8 
kap. 9 § andra stycket.  

”
Mötesplatser 
Mötesplatsernas innehåll är på vissa platser i nuläget inte detaljerat beskrivet. Planförslaget lyfter att så 
många grupper som möjligt ska använda platserna. Om detta avser befolkningsgruppen barn, behöver 
det säkerställas att de är anpassade efter barnens perspektiv. 

SAMMANHÅLLEN STAD 
Planområdet genomkorsas av flera större lokala vägar. Järnvägen och Torsbyvägen är två barriärer som 
delar östra och västra Ytterby. Passager och stråk är få framförallt över järnvägen. Dessa påverkar 
människors möjlighet att nyttja de rekreationsmöjligheter som finns i närområdet.  

Bilnormen gör tydliga avtryck både i stråken in till centrum och med de stora ytor för bilparkering som 
finns i centrum, matbutiken innehar endast tydlig entré för bilar, inte för gående och cykel. 

Gång- och cykelvägar inom föpområdet är av varierande standard och här förekommer olika varianter på 
lösningar såsom separerade gång- och cykelvägar eller blandtrafik med plankorsningar utan särskilda 
åtgärder för oskyddade trafikanter. Huvuddelen av cykeltrafiken passerar området utan att ha sin 
målpunkt inom området. Torgen och handeln i centrum är viktiga för alla i kommunen som kommer dit 
för att handla och mötas. Stråken till kollektivtrafik och till de planerade aktiva stråken behöver 
förtydligas.  Det är också viktiga platser för äldre som både bor i centrum eller reser dit med buss eller på 
annat sätt. 

Vid busstorget finns en gångtunnel under järnvägen. Denna är otillgänglig och otrygg. 
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Socioekonomiska förutsättningar 

Figur 2 Kartan visar på områden med social utsatthet, ju rödare desto fler indikatorer på utsatthet finns 
det. I det rödare området finns det 6-9 indikatorer på social utsatthet finns. 

Det finns ett antal rosa områden med 1 indikator i den sociala översiktsplanen. Dessa är alla inom 500m 
från Ytterby station. 
• En av indikatorer här är låg delaktighet i föreningsaktivitet.
• I ett annat rosa område inom 500m från stationen redovisas sjukskrivningar.
• Det fanns ytterligare område som är mörkare rosa och därmed innehar 2-5 indikatorer. En av dem är
insatser rörande barn och unga, där det först upprättats ett ärende inom socialtjänsten som sedan lett till
insats för barnet. I detta område har det även skett ett antal utomhusbränder.
• Ytterby står för totalt 24 av 100 anlagda utomhusbränder i kommunen över 7år.

Sen finns det ett rött område som innehar 6-9 indikatorer på social utsatthet. 
Dessa är:   
• Upprättade ärenden inom socialtjänsten rörande barn och unga.
• Utbildningsnivå. Det finns ett område som skiljer sig kraftigt från övriga områden i kommunen där 38 %
har grundskola/folkskola som högsta utbildningsnivå. Genomsnitten för hela kommunen är 12,9%.
• Beslutade insatser.
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• Lågt deltagande i föreningsaktiviteter.
• Anlagda utomhusbränder.
• Allmänna visstidsanställningar.

IDENTITET 
Identitet kan vara den tillhörighet man känner till ett område, som är sammankopplat med områdets karaktär och hur 
individen förstår sin omgivning, med känsla av förankring, trygghet, kontinuitet. Om den ges möjligheter till medskapande. 
Identitet hänger också samman med att bebyggelsemiljön är väl omhändertagen, att det går att läsa bebyggelsens historia och 
förstå sammanhang, orienterbarhet i staden, igenkänning och platser som ger utrymme att vara, platser som människor 
känner till och har som mötesplatser för att tillexempel mötas upp.  

Ytterby är ett stationssamhälle beläget ca 5 km väster om centrala Kungälv men ingår tillsammans med 
Kareby i kommunens centralort. Det är inom centralorten som kommunens bostadstillskott 
huvudsakligen ska tillkomma. Planområdet består främst av bostäder, en del verksamheter utmed 
järnvägen samt mindre centrumverksamheter, en stor matvaruaffär och kommunal service. De yttre 
delarna i väster, söder och öster innehåller stora rekreationsområden med höga natur och kulturvärden. I 
Större delen av planområdet består av planlagd och bebyggd mark med låg exploateringsgrad. 

Utifrån medborgardialogen våren 2017 framkom det att invånarna efterfrågar ett rikare kulturliv och en 
mer levande stad med ett större utbud av restauranger med mera. Den yngre befolkningen beskriver orten 
som ”sovande”. De lyfter fritidsintressena som Yttern, fotboll och ridning som viktigt. Detta bekräftar 
skolan som viktigt för elevernas fysiska och psykiska hälsa. Näringslivet lyfter vikten av att marknadsföra 
Ytterby och dess unika läge i regionen och kommunen med iden om en slogan ”Mellan stad och hav”.  
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I Ytterby är biblioteket viktigt och området vid Kyrkbäcken är ett viktigt stråk för förskolor i centrala 
Ytterby.  

För ungdomar är Ytterby station viktig eftersom eleverna kommer från andra delar av kommunen.  
De senaste åren har mindre gäng med ungdomar skapat otrygghet i centrum. I dialogen med 
skolungdomar förekommer en otrygghet vid stationen pga. droghandel och oro över detta.  
För att motverka polarisering mellan grupper och risk för utanförskap är det viktigt att skapa dialog med 
ungdomar. I detta arbete är det viktigt med samverkan mellan kommun, polis och föreningsliv. 
Tunneln under järnvägen upplevs som otrygg.  

Från stationen upp mot Björkås finns stigar som visar var människor brukar gena, det krävs tryggare 
ordnade stråk ner mot stationen för att utnyttja det nära läge som området har även om dagenssituation 
kräver en lång gång och cykelväg som också upplevs som otrygg pga. tunnlar och skogbeklädda områden. 

Befintliga Mötesplatser 

Figur 4. De gröna punkterna visar på befintliga mötesplatser i Ytterby. 

1. Magasinsparken.
2. Sparråsskolans skolgård.
3. Tillkommande park inom Nordtag.
4. Ridskolan Kongahälla Ridsällskap.
5. Aktivitetsparken Björkås.
6. Lekporten
7. Ytterbyskolansskolgård.
8. Solskiftesgatans Lekplats.
9. Kastellegårddsskolans skolgård och

fotbollsplaner.
10. Boulplanen vid Ålderdomshemmet.
11. Hemmansgatan.
12. Citygross.
13. Tillkommande park inom Nordtag.

Befintliga Lekplatser inom FÖP området: 
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Figur 3 Befintliga lekplatser i Ytterby. 
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FÖP YTTERBYS SOCIALA INTENTIONER 

Utveckla för de goda liven 
I Ytterby finns förutsättningar för den blandade staden och närhet till stadens kvaliteter. 
Här ska byggas ett integrerat system av bostäder, service, näringsliv och kvaliteter i det offentliga rummet 
för att uppfylla en mångfald. Människors behov att både vilja bo och verka i men också besöka Ytterby 
med dess vatten och naturnära läge med en rik kulturhistoria. Utvecklingen av området kommer också 
innebära att angränsande områden som idag varierar när det gäller sociala strukturer vävs samman. Att 
utveckla Ytterby för individen är en utmaning som innebär förutsättningar för trivsel, trygghet och 
personlig utveckling för den enskilda människan. Det kan skapa samhällsmedborgare som bidrar till ett 
tryggt och integrerat samhälle. Ett medvetet arbete med att få social infrastruktur med skolor, 
vårdanläggningar, särskilda boendeformer samt kultur- och fritidsfunktioner att utvecklas i takt med 
utbyggnaden av bostäder är avgörande för att åstadkomma en attraktiv stad. Social infrastruktur ska 
planeras in i ett tidigt skede och i ett helhetsperspektiv så att rätt plats och tillräckligt stor yta kan avsättas 
i samband med planläggning. Behov, funktion, lokalisering, utformning och genomförande ska säkerställas 
tidigt i processen.  

Värdesätta och utveckla det unika 
I området idag finns miljöer med mycket höga värden. Det gäller platsens fysiska förutsättningar 
med koppling till natur, fritid, unik kulturmiljö, vatten landskap och hav men också förutsättningar 
i form av en stark arbetsmarknad. Dessa unika kvaliteter ska utvecklas till att utgöra viktiga delar av 
Ytterbys identitet och attraktivitet.  

Trygghet och tillgänglighet  
Trygghet spänner över ett brett fält med många dimensioner, alltifrån tillit mellan människor till att utan 
rädsla kunna röra sig i de offentliga rummen. De offentliga rummen ska vara tillgängliga för alla i 
samhället. Verksamheter ska lokaliseras för att främja integration och bidra till att mötesplatser uppstår. 
Naturområden och kulturminnen ska bevaras, utvecklas och tillgängliggöras så att kultur- och 
naturupplevelser kommer alla till del. Här är det viktigt med utbildning och information till allmänheten 
om den unikt historiska plats Ytterby är. 

I den fördjupade översiktsplanen redovisas bebyggelsekompletteringar främst i anslutning 
till befintlig bebyggelse nära Ytterby station. Här finns möjlighet att ”bygga bort” otrygga miljöer genom 
fler boende och verksamma på sådant sätt att offentliga miljöer också på ett naturligt sätt befolkas av fler 
än de som bor i områdena idag vilket är positivt ur ett trygghetsperspektiv. 

Att planera för en ökad befolkning, fler arbetstillfällen, ökad service och bättre tillgänglighet, samt 
känsla av närhet i hela området, vilket gynnar en hållbar livstil samt ett gott och tryggt samhälle. Att till 
det tillskapa verksamhetslokaler för fritidssysselsättningar, rekreation och möten ger goda 
förutsättningar för att kunna hantera trygghetsfrågor på ett bra sätt. De offentliga rummen som ska 
tillgängliggöras även för de utan ekonomiska resurser är viktiga att ta vara på och utveckla. Så att 
människor kan träffas året om utan att begränsas av en privatisering av rummet.  

Sammantaget bedöms ett genomförande av den fördjupade översiktsplanens intentioner med nya 
sammanlänkande stråk och mötesplatser kunna ge positiva effekter i ett socialt perspektiv.  
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SÖP:en beskriver trygghet som ett av sina mål, samt avtal för trygghetsskapande åtgärder. I Björkås sker 
sociala insatser och ett tätt samarbete med bostadsbolag, samhälle och utveckling och den sociala sidan av 
kommunen.  

ANALYS AV PLANFÖRSLAGET - KONSEKVENSER OCH 
REKOMENDATIONER  

Analys av de sociala konsekvenserna som den fördjupade översiktsplanen medför. De faktiska 
konsekvenserna kommer oftast fram under detaljplanearbetet och efter inflyttning i de nya områdena. 
Därför ger denna analys också rekommendationer som bör följas igenom hela plan och 
exploateringsprocessen.  

VARDAGSLIV 
Ett vardagslivsperspektiv handlar till stora delar om att få vardagen att ”gå ihop”, livspusslet ska fungera, att man kan ta 
sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter och kunna uträtta ärenden på ett smidigt och tryggt sätt. Planeringen bidrar genom 
att skapa förutsättningar för ett praktiskt vardagsliv. Barn och unga behöver ha tillgång och tillgänglighet, även utan vuxens 
sällskap, till service och platser för lek och rekreation. Möjlighet att gå och cykla till de funktioner som behövs i vardagen är 
viktigt. 
Positiva konsekvenser av FÖP:en 
Att skapa möjligheter för människor att ha ett liv i balans där arbete, fritid, social samvaro och vila blandas 
så att möjligheter till återhämtning ges är viktigt. Viktiga arenor för att skapa sådana möjligheter är gröna 
miljöer, lekparker, kulturutbud, platser för möten och samvaro. FÖP:ens blandade stad innebär goda 
förutsättningar för att tillgodose människors vardagsbehov.  

Planförslaget innebär att området kommer att fyllas med bostäder, service och arbetstillfällen. Upplevelser 
och målpunkter i stadsrummen ska befolka och bidra till ett rörligt folkliv. Planen syftar även till tillgång 
till vardagsnära service, såsom förskolor/skolor, allt i kollektivtrafiknära lägen, nära bostaden vilket ger 
goda förutsättningar för att tillgodose människors vardagsbehov.  Detta möjliggör för en lätt vardag med 
närhet till arbetsplatser, service, aktiviteter och rekreationen. Den framtida stadskärnan blir mer urban, 
innehåller fler människor, arbetsplatser och arbetstagare. Besökare kommer att har fler tydliga platser att 
besöka, sammankopplade genom gröna stråk, tillgängliga offentliga rum och grönområden.  

Gröna platser i staden ger möjlighet till rekreation, rofylldhet och vardagliga naturupplevelser. Forskning 
visar att närhet till gröna stadsrum främjar hälsa och välbefinnande. I städer behövs därför grönområden 
nära bostäder. 

FÖP:en anger att grönstrukturen är en integrerad del av den framtida stadsmiljön. Parkerna och stråken 
ska innehålla en stor mängd funktioner som tillfredsställer människans behov av både aktivitet och lugn i 
vardagen. Den ska utgöra en attraktiv vardagsmiljö och byggs upp av ett system av gröna stråk där man 
lätt och säkert ska kunna nå parker och andra viktiga målpunkter till fots eller på cykel. FÖP:en skall 
möjliggöra för människor att nå exempelvis arbetsplatser och aktiviteter.  

I dagsläget finns få större och sammanhängande grönområden inom planområdet varför det är positivt att 
nya parker anläggs i de områden som växer fram, parallellt som de befintliga parkerna rustas upp och ges 
fler funktioner. 

Stadsmiljön skapar en ökad närvaro av människor och därigenom ökad upplevd trygghet som kan stödja 
de aktiva transporterna (gång och cykeltrafik). Även FÖP:ens prioritering av oskyddade trafikanter och 
kollektivtrafik ger förutsättningar för aktiva transporter vilket har en positiv påverkan på folkhälsan, 
miljön och jämställdheten. Det gynnar särskilt grupperna socioekonomiskt svaga, personer med 
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funktionsnedsättning och barn. Den på lång sikt utbyggda kollektivtrafiken med en tätareturtäthet på 
Bohusbanan och attraktiva gång- och cykelstråk kan stärka området och dess attraktionskraft, vilket 
innebär förutsättningar för nya hållbara rörelsemönster till arbetsplatser, verksamheter och bostäder. 

Att områdets framtida omvandling väver samman nya funktioner med äldre befintlig bebyggelse skapar 
potential för ett lokalt kulturliv vilket också kan höja områdets attraktionskraft. Vilket kan generera 
positiva effekter till området genom att exempelvis tillväxten, servicen och trygghetsupplevelsen ökar. 

Negativa konsekvenser 
En gentrifiering av området kan leda till att en mer kapitalstark befolkningsgrupp flyttar dit. Flertalet 
forskare menar att detta kan leda till en ökad segregation i och med att områden blir mer homogena och 
staden på så sätt polariseras. Det finns en liten risk för detta i exempelvis Björkås, resten av Ytterby är inte 
så ensidigt. Det kan också leda till en undanträngning av människor vilket är en av gentrifieringens 
allvarligaste konsekvenser. Undanträngningen kan både vara reell som en effekt av ett dyrt område att bo 
och leva i men också i känslan av att inte längre känna tillhörighet. 
Med ett ökat antal människor inom ett område kan man anta att det sätts ett större tryck på de befintliga 
närliggande grönområdena med slitage som följd varför det är viktigt att behålla och förbättra dessa. Detta 
framförallt i områdena väster om järnvägen. Att få in en blandning är bra men det är viktigt att det inte 
blir på bekostnad av ett de som bor där tvingas flytta eftersom att området rustas upp.  

Förbättringspotential  
Barn som specifik grupp är i begränsad utsträckning uppmärksammade i planen. Ingen 
barnkonsekvensbeskrivning är gjord. Det är viktigt att tidigt formulera målen om hur exempelvis 
offentliga miljöer, lekplatser, mötesplatser etcetera bör utformas för att tillgodose alla barn och ungas 
behov av mötesplatser, lek och rörelsefrihet.  

Flytten av ridskolan beskrivs som nödvändig för att kunna exploatera och förtäta strategiskt viktig mark. 
Behöver beskrivas vikten av ridsporten framförallt för flickor. En av de största sporterna i Sverige i stort. 
Kan tjejerna fortfarande ta sig till idrotten själva. En flytt kommer förmodligen att påverka deras 
möjligheter att själva ta sig till aktiviteten beroende på avstånd och var den flyttar. I dagsläget är det lätt att 
resa hållbart till Ridskolan.  

För att matcha behov och önskemål hos dem som bor eller vill bosätta sig i planområdet är det viktigt 
med variation i lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och hustyper inom ett och samma bostadsområde. 
Hur planeras för olika upplåtelseformer, tillgänglighet till olika boenden i olika prisklasser, ägarformer och 
typer? Resonemanget utvecklas ytterligare i avsnitt Sammanhållen stad. Även om FÖP:en lyfter fram de 
positiva konsekvenser som blandstad att har på attraktivitet i form av en stad som är levande under större 
delar av dygnet så lyfts inte konsekvenser som blandstaden har på trygghetsaspekten fram. Forskning 
visar att kvinnors, mäns och barns levands- och beteendemönster i det offentliga rummet är olika och, att 
trygghet upplevs olika. Detta ska reflekteras i de processer som driver stadsutvecklingsprojekt i alla nivåer 
för att ingen grupp i samhället ska glömmas bort. 

I hela centrum är det relativt nära till grönområden, men för små barn och äldre är det viktigt att 
avstånden inte är för stora och att vägen till och från grönområden är trygg och tillgänglig. 

Viktiga stråk 
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Viktiga stråk 
Det blir viktigt att säkerställa att det på ett enkelt och tryggt sätt går att ta sig fram på cykel eller till fots 
i Ytterby. Korsningspunkterna mellan gång och cykel behöver studeras, då det lätt kan uppstå konflikter 
mellan de olika trafikslagen. Det blir även viktigt med dialog och kommunikation med invånarna, för att 
undvika missnöje och skapa förståelse kring omvandlingen av trafikrummet. 

Samutnyttjande 
Exempel: Samutnyttjande 
Positivt om detta görs i de centrala delarna av Ytterby. 
Samutnyttjande går ut på att en lokal eller plats kan användas av flera olika aktörer och vid olika tider på 
dygnet. I skolor där undervisning bedrivs dagtid kan t.ex. föreningar ha aktiviteter kvällstid. Lösningen 
skapar ”ny-gamla” målpunkter och mötesplatser, och kan sammanföra en blandning av människor samt 
skapa liv och rörelse i staden under större delar av dygnet. 

Rekommendationerna finns för att säkerställa att möjliga positiva sociala konsekvenser uppnås och att 
undvika eventuella negativa sociala konsekvenser. Aspekterna bör följas som rekommendationer i 
kommande detaljplanearbete.  

I en tät stadsdel är det viktigt att alla ytor utformas med kunskap om hur de verkligen kommer att 
användas. 

Forskning visar att det är mer sannolikt att olika ytor används om det är tydligt vad som hör till den 
privata bostaden, vad som är gemensam gård för alla som bor i huset och vad som är offentligt. Det är 
viktigt att kontakt mellan gatan och byggnadens insida möjliggörs samt att det ges utrymme och möjlighet 
att ta delar av gatumarken i anspråk för exempelvis uteserveringar och handelsstånd. 

SAMMANHÅLLEN STAD 
En socialt sammanhållen stad kännetecknas av närhet mellan människor och en inblick i varandras liv. Det är också en 
stad som vävs samman i en närhet och en variation där boende, arbete, kultur och rekreation inte är separerade i olika 
zoner. 

En fysiskt sammanhållen stad ses som ett sätt att skapa förutsättningar för en socialt sammanhållen stad. Det kan 
åstadkommas dels genom att bygga ihop olika stadsdelar, dels genom att öka möjligheterna och incitamenten att röra sig i och 
mellan olika delar av staden och där igenom skapa nya förutsättningar för möten mellan människor. 

Rekommendationer - vardagsliv 

• Stråk och kopplingar behöver vara tydliga och starka, särskilt för gång och cykel
för att överbrygga den barriär som järnvägen utgör.

• I fortsatt detaljplanearbete ska krav på handel, säkerställas i de utpekade
stråken.

• Placering av skola och kommunal service i de viktiga stråken nära arbete och
bostad.

• Samutnyttjande av lokaler.

• Utforma ytor med kunskap om hur de verkligen kommer att användas.

• 10 % av den totala markytan bör upptas av offentliga grönområden och 5 procent
av offentliga parkområden.
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Sammanhållen stad handlar till stor del om segregation och barriärer och om förutsättningar för att människor från olika 
sociala grupper ser varandra i det dagliga livet. Sociala och rumsliga sammanhang studeras, kopplingar och stråk, variation 
och blandning. 

Positiva konsekvenser  
FÖP:ens förslag ger en större koppling mellan boende, arbete och rekreation. Genom att utbudet av 
arbeten, verksamheter och service blir större närmast stationen vilket i sin tur ger kortare vägar till de olika 
målpunkterna. FÖP:en föreslår fler och bättre kopplingar till båda sidor av stationen, framförallt för 
gående eller cyklister. En tydlig koppling sker till Kungälv och vidare i regionen. Bebyggelse av 
jordbruksmarken och Porteberget bygger på en kontinuerlig bebyggelse.  

Ambitionen för den fördjupade översiktsplanen är att Ytterbys centrala delar utvecklas till en trygg och 
rumsligt sammanhållen stadskärna med en sammanhängande stadsväv. Det planeras för ökad tillgänglighet 
och framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt allmänna platser som främjar möten, sociala 
aktiviteter och rekreation utvecklas.  

Arbete och sysselsättning är ett mål utifrån kommunens sociala översiktsplan.  
Avsaknad av arbete bidrar i hög grad till ökad ohälsa. Intentionen i planen att stärka de allmänna 
kommunikationerna ökar tillgängligheten till en regional arbetsmarknad liksom till eftergymnasiala studier i 
regionen vilket bland annat bedöms gagna företagande med ökad tillgång till och bredd på arbetstillfällen. 
Utvecklingen inom näringslivet i kombination med satsningar inom bostadsbyggandet förväntas ge fler 
människor, inte minst ungdomar, förutsättningar för att bli ekonomiskt självförsörjande och ekonomiskt 
oberoende vilket gagnar det sociala och ekonomiska välbefinnandet såväl på individnivå som familjenivå. 
Barn och unga ges härmed förutsättningar att växa upp i trygga och goda förhållanden. 

Tillgången till arbete som i sin tur innebär behov av fler bostäder och därmed en ökad befolkning leder 
sannolikt till en förstärkt kommunalekonomi. Detta i sin tur ger förutsättningar för en utbyggnad av 
kommunal och kommersiell service och därmed fler arbetstillfällen inom branscher som traditionellt 
attraherar kvinnor.  

Rekommendation Sammanhållen stad 
Strukturer som präglas av närhet mellan människor, närhet till kommunikationer, tillgänglighet till service, 
gröna områden och platser/lokaler för fritidsaktiviteter och möten har en positiv inverkan på människors 
allmänna livskvalitet och välbefinnande. Den Fördjupade översiktsplanens intentioner handlar i stort om 
att förstärka befolkningsunderlaget i Ytterby så att förutsättningarna för service, ett rikare stadsliv och 
vidareutveckla fritid på lokalt plan. Likaså lyfts vikten av att nyttja men också satsa på järnväg framförallt 
såväl som buss och säkra gång -och cykelvägar. Trygghet upplevs olika och det är viktigt med 
kontinuerlig dialog och nulägesuppdatering i frågan.  

En trygg plats kännetecknas av 
• Överblicken är god, inga skymda vrår
• Den ligger i anslutning till bebyggelse
• Det är nära till viktiga målpunkter
• Den har god tillgänglighet
• Den är fri från lättklädda reklamkampanjer
• Det inte finns några skymmande buskage
• Ljussättningen ger god överblick för den som
står och väntar
• Ytorna kring hållplatsen är öppna
• Den är fri från skadegörelse och klotter.
Källa: Plats för trygghet, Boverket 2010
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IDENTITET 
FÖP:en har högt ställda ambitioner om blandade upplåtelseformer, vilket ökar sannolikheten att många 
befolkningsgrupper och personer i alla skeden i livet kommer att kunna bosätta sig i Ytterby.  

En tydlig målbild som genomsyrar hela den FÖP:en är en högre täthet för ett hållbart stationssamhälle 
som förväntas skapa förutsättningar för mångfald inom handel. En ökad andel kontor och handel 
förväntas också medföra en växande dagbefolkning. En högre täthet kan påverka identiteten i området, 
därför är det viktigt att ha med sig stadens själ idag utifrån de som använder platsen men också 
kontinuerligt informera om förändringar. Hur de positivt påverkar andelen grönområden, arbetstillfällen 
och stadsliv men också följa upp stadens identitet utifrån de som bor, besöker och arbetar i området. 
Utmaningen ligger i att få så många grupper som möjligt att identifiera sig med platsen.  

Ungdomar behöver egna mötesplatser och möjligheter att själva skapa sin identitet i det sammanhang som 
de lever i. Idag kan Ytterby inte möta de behov som ungdomar i de högre åldrarna har och de söker sig då 
istället till Kungälv eller Göteborg för aktiviteter på fritiden. De platser som idag används är 
idrottsanläggningarna, motionsspåren, och gym, samt sommartid även badplatser. Ett mindre antal 
besöker kommunens mötesplatser för ungdomar, som också saknas i centrum på kvällstid. 

Rekommendation identitet 
Det är viktigt att tillskapa ett mer levande samhälle efter invånarnas önskan men samtidigt bevara de 
naturvärden som finns, det är viktigt att ha i bakhuvudet att Ytterbys identitet idag är mycket associerad 
till landsbygd.  

Befintliga byggnader och värden kan tas till vara. Integrering av redan existerande i det framtida är möjlig 
då utvecklingen kan ske stegvis över en längre tid. 

Tydliga övergångar, orienterbarhet, tydliga målpunkter samt beskrivning av stadens entréer behöver 
förtydligas och utvecklas i FÖP:en.  

Rekommendationer – Sammanhållen Stad 

• Tydliggör entréerna. Till centrum.

• Placera biblioteket så att det syns och är mer tillgängligt för allmänheten.

• Planera för funktionsblandning av lokaler för flera målgrupper. Platser för unga 
och äldre.

• Icke skymmande grönska, mänsklig skala som ger en öppen känsla.

• Komplettera med fördjupade analyser av otrygga såväl som trygga platser.

• Ta med många olika målgrupper i analyser av trygga och otrygga platser i 
staden.
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För att skapa förutsättningar för ett godare stadsliv i Ytterby krävs fler sammanlänkande stråk och en 
täthet utefter täthetsanalysen så att en god täthet uppnås för verksamheter att fortleva och utvecklas, 
för Ytterbys invånare samt besökare och arbetstagare. 

SAMSPEL 
Tillgängligheten till lekytor för barn och hälsofrämjande vistelse i grönområden är kvaliteter som bör 
bevakas och stärkas. Torg och handel i centrum får en bättre koppling till Resecentrum genom att rummet 
utmed utvecklas och tillgängliggörs. 

Mötesplatser 
En metod för fler möten och ökat samspel är att skapa mötesplatser på strategiska platser. I praktiken kan 
det vara komplicerat och en större mångfald och fler möten leder inte automatiskt till ökad interaktion. 
Nya eller förbättrade stråk, målpunkter och mötesplatser kan skapa nya möten och överbrygga barriärer 
och på så sätt minska segregation, polarisering och mentala avstånd mellan olika grupper. Utbudet av 
sådana platser måste vara jämnt fördelat i staden och kommunen för att åstadkomma rörlighet över 
gränser och en miljö där såväl planerade som oplanerade möten tar plats. Ny kompletterande och tätare 
bebyggelse i den befintliga byggda stadsmiljön är ett sätt att riva fysiska såväl som mentala barriärer och att 
få in nya grupper och aktörer i ett område, under förutsättning att det görs på rätt sätt. Hällebergsgatan är 
ett område som upplevs som fysiskt och psykisk isolerat.  Viktig del som FÖP:en belyser är skillnaden 
mellan offentligt och privat. Att genom byggnation av nya skolor även säkerställa lokaler för fritid. Dock 
kan det bli en motsättning i att bygga på befintliga skolor. Betyder det då att det blir fler unga i området 
men inte mer plats för föreningslivet.  

Grönstrukturplanen belyser att det råder brist på parker i centrala Ytterby, det är viktigt att följa dess 
rekommendationer om fler större parker som är multifunktionella. Det krävs en större stadspark när 
tätheten ökar. Grönstrukturplanens mått på 300m till ett grönområde är viktigt att eftersträva så att 
invånarna kommer ut, vilket ger möten istället för isolering.  

ÖVERSIKTLIG MÅLANALYS 
Denna målanalys är endast översiktlig och behandlar i huvudsak två aspekter: delaktighet och tydlighet. 
Med delaktighet menas vilka som fått bidra med underlag och inspiration till FÖP:ens mål i allmänhet. 
Tydlighet handlar dels om i vilken grad sociala aspekter kan skönjas i målen och dels om i vilken grad 
dessa mål nås. Resonemanget inkluderar även hur vision, mål och bärande principer för FÖP Ytterby 
presenteras. 

Delaktighet 
I planarbetets inledning, runt 2015, var kommunala tjänstemän och politiker involverade genom projektet 
”Hela Ytterby”. Som exempel deltog ett 50-tal tjänstemän och ca 10 politiker i en inledande workshop där 
tankar och idéer om utvecklingen av Ytterby samlades in genom att diskutera styrkor, svagheter, hot och 

Rekommendationer – Identitet 

• Tillskapa mötesplatser för unga.

• Kartlägg utomståendessyn på Ytterby.

• Stärk identiteten kopplat till kulturmiljö.

• Tidig information och öppen dialog med invånare.
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möjligheter. Könsfördelningen var i stort sett jämn och företrädare för de flesta politiska partierna samt de 
kommunala verksamhetsområdena fanns med.  

Våren 2017 hölls en medborgardialog som bestod av följande moment: 
• Workshops med två högstadieklasser på Ytterbyskolan, PRO och företrädare för Ytterbys

näringsliv
• Mobilitetsvandring med en högstadieklass från Ytterbyskolan
• Enkäter till Ytterbys näringsliv samt, via kommunens hemsida, till allmänheten
• Intervjuer med människor som påträffades i Ytterby

Professionella planerare (t ex trafikingenjörer, kollektivtrafikplanerare, översiktsplanerare, miljöstrategier 
och ekonomer) från 10 olika storstadsregioner och 8 länder har bidragit med ett internationellt perspektiv. 
Grupper om ca fem personer guidades genom Ytterby och fick diskutera olika frågor om den fysiska 
miljön och stadslivet.  

Visionen för FÖP Ytterby är frukten av arbetet med ”Hela Ytterby” och medborgardialogen vilket ger 
den bred förankring. Sammanfattningsvis verkar det som att både män och kvinnor från gymnasieåldern 
till pensionärsåldern på ett eller annat sätt varit delaktiga i tidiga skeden. Deltagarlistor finns dock inte från 
alla moment och därför är könsfördelningen okänd. Informationsinhämtning har skett på flera olika sätt, 
från enkät till intervju, vilket är positivt eftersom olika sätt att kommunicera passar olika personer. Vissa 
frågor är också lättare att svara på vid ett samtal och vissa skriftligt. Ett annat positivt, och ganska ovanligt, 
inslag är att planerare från andra länder fått ge sin syn på Ytterbys möjligheter. Ett sådant arbetssätt kan 
vidga vyerna för arbetet och lyfta oväntade frågeställningar. Det kan även resultera i att förhållanden som 
är till synes självklara visar sig vara en del av områdets själ. 

Exempel på grupper som traditionellt är en utmaning att nå i en planprocess är yngre barn, människor 
med funktionsnedsättning och resurssvaga. De verkar inte heller vara direkt närvarande i arbetet med 
denna FÖP utan deras intressen får indirekt bevakas av tjänstemän med sakkunskap. Inga riktade försök 
verkar heller har gjorts för att samla in nyanländas tankar och idéer. Det finns möjlighet att någon gått i de 
gymnasieklasser som deltog i medborgardialogen men detta är inte dokumenterat. 

Tydlighet  
Målen är uppdelade i 6 ämnesområden varav sociala frågor är ett av dem vilket tyder på att sociala 
aspekter är en viktig del i arbetet. Även de andra ämnesområdena (näringsliv & centrum, mobilitet & 
infrastruktur, bostäder, natur, kultur & rekreation samt omvärlden) innehåller mål som ger sociala 
konsekvenser. Målen är i huvudsak inte mätbara vilket gör dom otydliga och svåra att följa upp. Målen är 
uppdelade i två tidsperioder, sådana som ska vara uppfyllda 2035 och sådana som ska vara uppfyllda 2050. 
Det är i många fall svårt att förstå prioriteringen och samma mål återkommer tillsynes i båda 
tidsperioderna. Språket bedöms som tillgängligt och att målen är uppdelade i ämnesområden är positivt. 
Strukturen gör dock troligtvis informationen svårtillgänglig för gemene man. Det är helt enkelt för liten 
skillnad mellan vision, mål och principer då innehållet i alla delarna är generellt med ett fåtal konkreta 
saker som sticker ut.  
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FÖRDJUPAD ANALYS FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
YTTERBY 

Analys av den fördjupade översiktsplanens marka och vattenanvändning ur ett socialt perspektiv. Nedan 
visar kartan Ytterbyområdets föreslagna framtida markanvändning.  

Centrumbebyggelse förtätning (orange) (tät) 
o Ger en blandad bebyggelse positivt för stadslivet och alla människors vardag.
o I Dialogen gjord i samband med den fördjupade översiktsplanen framkom att invånarna

eftersökte mer liv i Ytterby, vilket en större centrumbebyggelse kan tillskapa dels genom fler
bostäder och därav människor som rör sig och kan ta del av ortens utbud som kommer att bli
större i och med det ökade underlaget. Det är också viktigt med en variation av funktioner för att
tilltala alla målgrupper att vara i staden. Ungdomarna är en viktig målgrupp eftersom att deras syn
på Ytterby idag är att orten är trött och tråkig. Det är än mer viktigt för ungdomar att ha en
meningsfull fritid och att känna gemenskap.

o Mer liv i området under dygnets alla timmar. Vilket ger ögon på staden vilket främjar tryggheten.
o En blandning av funktioner och användningar i ett och samma område, samt en tydligare

centrumfunktion, tillskapande av fler mötesplatser för alla oavsett ekonomiska förutsättningar ger
en tryggare ort.

o Förslaget bidrar till att minska barriäreffekter, genom att koppla samman båda sidor av järnvägen,
samt att tillskapa fler målpunkter på västra sidan om järnvägen.

o Lätt att ta sig till servicen och näringslivet i Ytterby i och med närhet till Pendeltågsstation.
Centrumbebyggelsens läge nära järnvägen bidrar till en stor arbetsmarknad för företagare i
Ytterby som kan locka arbetstagare från hela regionen.
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o Staden har möjlighet att skapa förutsättningar för människor att se varandra i vardagen. Att
underlätta för människans mobilitet i vardagen mellan sina arbeten, hem, skola fritid och kultur.

o I Ytterby finns förutsättningar för den blandade staden och närhet till stadens kvaliteter. Här ska
byggas ett integrerat system av bostäder, service, näringsliv och kvaliteter i det offentliga rummet
för att uppfylla en mångfald människors behov att både vilja bo och verka i men också besöka
Ytterby. Utvecklingen av området kommer också innebära att angränsande områden som idag
varierar när det gäller sociala strukturer vävs samman.

Blandadbebyggelse ny (lägre exploatering och inslag av service). 
o Möjliggör att människor i alla livets skeden att flytta in till Ytterbyområdet och att flytta inom

området. Vilket stärker lokal anknytning.
o Finns det bostäder som är ekonomiskt överkomliga nära till pendling kan det även locka

studenter/unga till området som förstagångsboende.
o Andra kvaliteter än centrumbebyggelsen vilket är positivt, lugnare, naturnära karaktär mer

renodlat för bostäder men i olika upplåtelseformer.
o Goda förutsättningar för exempelvis Stadsodling så att människor möts och har plats för

rekreation.
o Lekplatser för grannskap.
o Fortfarande cykel och gångavstånd till goda pendlingsmöjligheter. Inom 1km till stationen.
o Skola och den service som livet kräver nära.
o Bebyggelsen knyter samman Kungälv Ytterby och ger en säkrare koppling mellan de olika orterna.

Känslan blir närmare eftersom att det blir bebyggelse.
o Psykologiskt närmare Komarken. (Multiarenan om den bebyggs). Tillsammans ger det effekt.

Natur rekreationsområden 
o Positiva effekter på hälsan välbefinnandet.
o Oavsett förutsättningar eller inkomst har du möjlighet att nyttja de rekreationsområden som finns

och genom FÖP intensioner bevaras viktiga grönområden i staden och gröna stråk förstärks så att
det möjliggörs att genom många gröna stråk ta sig genom olika delar

o Risk! Trygghet, drift!

Summering sociala konsekvenser av de specifika platser i FÖP Ytterby 
Gångstråk och stadsliv längs med järnvägen 
Konsekvenser 

• Satsningen på ett livfullt attraktivt stråk genom Ytterby, längs med järnvägen skapar
förutsättningar för ett antal mötesplatser utmed sträckan och därmed mötesplatser för människor.

• Klustereffekten som blir av ett stråk underlättar för service och andra företag.

• Samlokalisering av bostäder, verksamheter och service utmed sträckan gör stråket tryggare alla
tider på dygnet.
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Ett tydligt stråk visar stadslivet för tillresande som kommer med tåg. 

Den förändrade trafikstrukturen som främjar rörelse 
Nya grepp tas om trafikmiljön för att underlätta för kollektivtrafik, turtäthet för tågen, tillgänglighet, 
förbindelser och socialt liv. 

Grönskan har stor betydelse för bland annat folkhälsan. Park- och naturmarken 
måste finnas med som en integrerad del i planeringen enligt FÖP:en. Ytterby har goda förutsättningar för 
en både tät och grönskande stadsbebyggelse. En bärande idé i diskussionerna om Ytterby är gröna stråk 
som binder samman parker med varandra. Detta har varit en integrerad del under hela FÖP Ytterby 
processen.  

Mångfald av bostäder och företag 
FÖP:en anger att Ytterby behöver en större variation i utbudet av både bostäder och företag. För bostäder 
kan det handla om olika sorters upplåtelseformer och varierade hustyper. När det gäller företag behövs det 
plats för ytterligare företag och i FÖP:en anges särskilda områden eller att verksamheter ska kunna 
samlokaliseras med bostäder utmed huvudstråket.  
Konsekvenser 

• Fler företag kan etablera sig i Ytterby.

• Företag i Ytterby har lättare att locka till sig regional arbetskraft när stationen utvecklas på båda
sidor och ökar turtätheten.

• Varierad bebyggelse gör orten mer livfull och intressant.

• Ett större utbud av bostäder och olika upplåtelseformer ökar möjligheten till kvarboende på
orten.

• Fler bostadsområden med olika karaktärer och innehåll ökar valfriheten och mångfald i val av
boende.

• Möjlighet för människor med olika ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningar att mötas
vid mer varierad bebyggelse.

• Allas vardag ska kunna ”gå ihop” i Ytterby.

Från bilberoende till hållbara resor 
Strategin innebär att man ska försöka få så många som möjligt att använda sig av den nya stationen när 
det gäller arbetspendling. Förutom själva stationen och dess närmiljö så prioriteras ökade möjligheter för 
gång- och cykeltrafik. Väginfrastrukturen förändras med övergångar vid centrumområdet för att minska 
vägens barriäreffekt. 

Konsekvenser 
Fler invånare i Ytterby innebär ökat underlag till kollektivtrafiken om bebyggelsen är samlad och 
lokaliserad utmed kollektivtrafikstråk. 
Lättare för Ytterbybor att tågpendla till regionala arbetsplatser. Satsning på gående och cyklister främjar 
folkhälsan. Satsning på gång- och cykelvägar leder också till ökad trygghet och säkerhet för de som färdas 
till fots eller med cykel. Ökat resande med gång- och cykel bidrar till fler möjliga möten mellan människor 
och är socialt befrämjande. 
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SLUTSATSER OCH FORTSATT ARBETE 
Slutsatser om förslaget 

Sammantaget bedöms ett genomförande av den fördjupade översiktsplanens intentioner med nya 
sammanlänkande stråk och mötesplatser kunna ge positiva effekter i ett socialt perspektiv. 

Motivering om varför FÖP:en behövs 
Ytterby står inför en rad utmaningar. Antalet invånare ska öka till nära på en fördubbling. I samband med 
detta ska även verksamheter och service tillskapas. Orten ska gå från en mer lantlig karaktär till en mer 
attraktiv småstad, även om stor vikt läggs vid att ta vara på ortens identitet så som dagens Ytterbybor ser 
det. Ytterbys mest centrala delar ska förtätas med både bostäder och verksamheter, det ska också bli mer 
tillgängligt för gående och cyklande att ta sig till stationen. Det segregerade boendet ska byggas bort och 
de befintliga mötesplatserna ska kopplas samman med sammanlänkande stråk. Ytterbys utmaningar som 
likaså är regionens utmaningar, bostadsbrist, klimatförändring och ökade socioekonomiska skillnader 
mellan geografiska orter, motiverar en fördjupad översiktsplan för Ytterby. Det gör även dialogen som 
utförts i området. Där ett livligare stadsrum lyft som viktigt. Fler boende, arbetstillfällen och ökad service 
och fler aktiviteter kan tillsammans komma att förändra Ytterby centrums identitet.  

Effekter 
De risker denna konsekvensanalys ser är möjlig boende segregering, hanteringen av trafiken utifrån 
jämlikhetsperspektivet och svårigheter i samband med den snabba befolkningsökningen. FÖP Ytterby 
behöver följas upp med riktlinjer för att bättre hantera bostadsbyggandet och fördelningen mellan 
hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Extra viktigt är också att säkerställa det framtida behovet av 
förskolor och skolor utefter FÖP Ytterbys riktlinjer.  

Hållbart resande 
Nya bostäder hamnar nära bra kollektivtrafik. Utan de strategier och tydliga politiska ställningstaganden 
som föreslås i FÖP:en kommer sannolikt ny bebyggelse att tillkomma i mindre lämpliga lägen och därmed 
försvåra en hållbar utveckling både ekologiskt och socialt. Tillgång till god kollektivtrafik kan utebli. Likaså 
kan en ändamålsenlig utbyggnad inom föreslagna bebyggelseområden försvåras. Spridd bebyggelse kan 
tillkomma på båda sidor järnvägen eller utanför de föreslagna 500m och 1km ifrån stationen.  

Satsningar för förstärkning av kollektivtrafik, såväl på väg som järnväg kan sannolikt försenas/försvåras. 
Dock drivs denna fråga som en regional fråga där dubbelspårig järnväg är en viktig pusselbit. 
För att främja en hållbar utveckling krävs en helhetssyn och strategier vilket uteblir om FÖP:en inte 
genomförs, som därmed ger något sämre förutsättningar att nå målet. 

Uppföljning och rekommendation  
Utifrån analysen av planförslagets påverkan på människors vardagsliv rekommenderas, att förtydliga stråk 
och kopplingar.  Krav på handel och aktiva fasader i utpekade stråk, där ska även kommunal service 
placeras. Samutnyttjande av lokaler krävs för att människor i olika skeden i livet och med olika bakgrund 
ska mötas.  

Fortsatt arbete 
För att uppnå en sammanhållen stad krävs tydliga entréer till centrala Ytterby. Tillgängliggöra och 
synliggöra offentliga mötesplatser. Planera genom funktionsblandning. Grönska bör hållas låg för en 
öppen och trygg känsla och byggnader planeras i mänsklig skala. Det krävs också en fördjupad analys av 
otrygga och trygga platser.  

Analysen av Ytterbys identitet kräver ett utökat dialogarbete i kommande detaljplanearbete där 
kartläggning av utomståendes syn på Ytterby. Det är också viktigt att arbeta vidare på Ytterbys unika 
attraktionskraft i och med dess kulturmiljö.  
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Måluppfyllelse 
Förslaget skapar goda möjligheter för att nå sina högt ställda ambitioner för social hållbarhet. Tillskottet av 
arbetstillfällen och bostäder samt den genomtänkta prioriteringen av hållbara trafikslag bidrar till detta. 
Förslagets utmaningar kopplar framförallt till den ekologiska hållbarhetens gröna värden då tillskottet på 
bostäder och arbetstillfällen kommer att öka och grönstrukturen skall kunna tillgodose de centrala 
ekosystemtjänsterna. 
Andra osäkerhetsfaktorer kopplat till mål och strategier handlar framför allt om hur genomförande ska 
säkerställas.  

Fortsatt arbete 
Ambitionen har varit att hållbarhetsbedömningarna i FÖP:en ska breddas och tydligt redogöra för de 
sociala aspekterna. Därför har SKA:n pågått parallellt med förslagsarbetet genom löpande arbetsmöten 
med FÖP:ens arbetsgrupp och folkhälsosamordnare och trygghetsansvarig har givits möjlighet att delta. 
Dialog med projektet Hållbara Björkås har skett, vilket är ett socialt exploateringsprojekt inom Ytterbys 
centrala delar.  

Den sociala hållbarhetsprocessen har således också fungerat som ett aktivt hållbarhets- och 
planeringsstöd igenom hela FÖP processen.  

Samrådet kan komma att avgränsa omfattningen på denna SKA. Arbetet har innefattat framtagande av 
kompletterande underlag, nulägesbeskrivning samt bedömningar av markanvändningen och förslag till 
justeringar av strategier. Målet har varit att bidra till ett förslag som beaktar samtliga hållbarhetsaspekter på 
ett balanserat sätt med fokus på vilka bitar som behöver följas upp fram till genomförande för att uppnå 
en social hållbarhet. Nulägesbeskrivning och hållbarhetsbedömning av nuläget gjordes genom en social 
konsekvensanalys utifrån det tidigare beskrivna nuläget framtaget av kommunen i medborgardialogen 
gjord samtidigt som FÖP:en startade. 

Kontinuerliga bedömningar av förslaget har gjorts och kommunicerats vid arbetsmöten där 
representanter från flera enheter deltagit. Avstämning har skett med den sociala hållbarhetsportföljen. 
Vilket återspeglar sig. Annars kommer frågan att komma tillbaka om den inte belyses.  

Den fördjupade översiktsplanen för Ytterby skapar förutsättningar för en sammanhållen bebyggelse som 
utgår från Ytterbys pendeltågsstation. Förtätningar, större utbud av handel och service samt en tillgänglig 
och attraktiv grön- och blåsstruktur utgör, tillsammans med en trafikprincip där gång och cykel ska vara 
det självklara valet för lokala resor, grundstommen i Ytterbys framtida utveckling. Gång och cykel som det 
naturliga valet är också grunden i förtätningstanken inifrån och ut, detta skapar, tryggare livligare stråk och 
mötesplatser samtidigt som det minskar utsläppen från bilar i rusningstrafik.  

Därutöver ska Ytterby få fler attraktiva mötesplatser, samutnyttjande av lokaler och parkeringsytor samt 
att den offentliga miljön och bebyggelsen ska kännetecknas av god gestaltning och arkitektoniska värden. 

Att förtäta genom bostäder och handel handlar om mer än att bara tillskapa attraktiva boendemiljöer och 
bostäder.  Människorna i staden ska känna sig trygga och säkra, deras vardagsliv ska fungera genom en hög 
grad av tillgänglighet, närhet, orienterbarhet och överblickbarhet. Det är återigen en stor insats.  

Människor behöver känna samhörighet och tillit, de ska uppleva att de bor i en 
sammanhållen stad där befolkningen har rättvisa möjligheter att delta, där jämlikhet 

och jämställdhet samt människornas hälsa har stor betydelse.  
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En viktig röd tråd är att människor naturligt och ofta ska kunna röra sig i områden de inte själva bor i, att 
de i sin vardag mötet människor med andra förutsättningar än de själva. Att de genom goda förbindelser, 
gång cykel kollektivt även möjliggörs ett hälsosamt liv.   
Genom uppfyllelse av den fördjupade översiktsplanen tillskapas möjligheter för ett hälsosamt liv genom 
att fokusera på fritidsaktiviteter, vikten av idrottsföreningarna i Ytterbyområdet som försörjer hela 
kommunen med idrotts och föreningsmöjligheter. Yttern som den största föreningen i kommunen och 
hästsport som är de största i kommunen inom ridsport och inte minst utpräglat i Ytterby området. 
Vardagsmotionen satsas starkt på inom området då stråken blir tydligare, cykelbanorna bredare, 
effektivare och kollektivtrafiken främjas vilket i sig har en god effekt/inverkan på människors hälsa.  

De sociala effekterna har getts stort utrymme i FÖP:ens arbetsprocess, främst genom dialog med invånare 
och med utgångspunkt i aktuellforskning på området, såväl som nationella, regionala och lokala mål om 
bland annat minskad miljö -och klimatpåverkan, minskade bullernivåer, ökad andel kollektivtrafik, god 
bebyggd miljö och ett Ytterby där det är lätt att leva ett gott liv. Där den fysiska miljön ger rätt 
förutsättningar och utrymme för alla i samhället att delta.  

Arbetsprocessen har även utgått ifrån internationella idéer om ett hållbart samhälle. Där Ytterby varit med 
i EU projektet, SMART MR. Hållbara åtgärder för att uppnå flexibla transporter i storstadsregioner. 
Sustanible Measures for achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions.  

Hyresrätten har en avgörande betydelse för att skapa rörlighet på bostadsmarknaden och att ge människor 
möjlighet att göra bostadskarriärer inom orten. Upplåtelseformerna måste blandas och hyresrätter får inte 
ges sämre lokaliseringar, exempelvis längs trafikerade gator för att fungera som bullerskydd. Byggherrar 
vill i störst utsträckning bygga bostadsrätter, och här finns problem i samband med detaljplaneprocessen. 
Kommunen bör utnyttja möjligheten med markanvisningar och exploateringsavtal för att säkerställa att 
hyresrätter i slutänden byggs blandat med övriga bebyggelse så att boende i bostadsrätter och hyresrätter 
ges samma möjligheter att nyttja sin omgivning. 

En viktig fråga som FÖP Ytterby tar tag i är utvecklingen av ett samhälle som når de internationella och 
nationella klimatmålen. Vid planering av nya bostäder är det en skyldighet att minska dess klimatpåverkan 
och möjliggöra att de primära alternativen för nyinflyttade är hållbara transportmedel. Därför har FÖP 
Ytterby riktlinjer om att bygga nytt där förutsättningar för hållbart resande, framförallt pendlingsresande 
finns. En av de största styrkorna Ytterby innehar är des kollektivtrafiknära läge längs med Järnvägen vilket 
måste utnyttjas till fullo. Det är även det mest ekonomiskt jämlika alternativet. Du kan bo i Ytterby utan 
att behöva ha råd med två bilar för att kunna pendla till arbetet.   

Det finns en oro hos dagens Ytterbybor att när den önskade befolkningsökningen på sikt är inflyttad kan 
det komma att påverka människors känsla av anonymitet där orten tidigare präglats av igenkänning. Det 
finns även en oro hos dagens Ytterbybor om bebyggelse som skadar naturvärden. Detta är viktigt att ha 
med sig. Det kommer att bli en högre exploatering än dagsläget, den kommer i sig att föra med sig mer 
livskvalitéer. Viktigt dock att visa på utvecklingen av fler grönområden av högkvalitet, samt utveckling av 
befintliga motionsslingor, fritidsaktiviteter. Tillgängliggöra älven, att de naturnäraområden, älven 
grönområden kommer att bli än mer attraktiva och tillgängliggjorda.  

Under byggskedet kan centrala delar bli mer svårtillgängligt, svårare att överblicka på grund av byggstaket 
och allmänt mer rörigt till följd av byggnation.  Detta kan få konsekvenser för bland annat välbefinnande, 
trygghet och barns möjlighet att röra sig utan vuxen.  

Utan de strategier och tydliga politiska ställningstaganden som föreslås i FÖP:en kommer sannolikt ny 
bebyggelse att tillkomma i mindre lämpliga lägen och därmed försvåra en hållbar utveckling. Tillgång till 
god kollektivtrafik kan utebli. Likaså kan en ändamålsenlig utbyggnad inom föreslagna  
bebyggelseområden försvåras/hindras. Spridd bebyggelse kan tillkomma på båda sidor järnvägen eller 
utanför de föreslagna 500m och 1km ifrån stationen.  
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Sammantaget bedöms ett genomförande av den fördjupade översiktsplanens intentioner med nya 
sammanlänkade stråk och mötesplatser kunna ge positiva effekter ur ett socialt perspektiv. FÖP:en ger 
bättre villkor för gång och cykel genom tryggare åassager passager över järnvägen och fler nära gång och 
cykelstråk som binder ihop målpunkter.  

Rekommendationer 

Rekommendationer för att säkerställa de sociala aspekterna samt vad som framförallt bör beaktas i 
kommande planeringsskeden skeden för att uppnå en god livsmiljö för alla.  

• Undvik ogena cykelstråk.
• Möjliggör gen och trygg uppgång mot Porteberget och Björkås från stationen.
• Förse byggnaderna närmast stationen med aktiva fasader.
• Öka tydligheten och attraktiviteten i platsens rum och stråk med hjälp av gestaltningen.
• Stärk kopplingen från stationen mot Hällebergsgatan och befintliga områden runt Porteberget.
• Markanvisning och exploateringsavtal för hyresbostadsbyggande och en blandning av 

upplåtelseformer.
• De offentliga platserna bör vara lokaliserade längs med centrala stråk där människor naturligt rör 

sig och ha en inkluderande karaktär.
• Planera för verksamheter i bottenvåningarna med aktiva fasader och entréer/fönster mot gatan, 

som bidrar till folklivet och att människor känner sig sedda. Baksidor och långa inaktiva fasader 
bör undvikas eftersom de bidrar till otrygghet.

• Belys tunnlar. Bredda tunnlar. Rusta upp äldre tunnlar, bredda och belys.
• Välbelysta, trygga gång och cykelvägar utan större buskars eller träd. God överblick.
• Undvik om möjligt byggnation av nya tunnlar. Skulle nya tunnlar byggas skall de vara öppna, 

breda, tryggt och välbeslysta. Dock skall förstaalternativet vara trygga öppna övergångar istället 
för tunnlar.

Referenser 
Värdeskapande stadsplanering, Spacescape 2016 
Boverket (2006). Jämna steg - Checklista för jämställdhet i fysisk planering. 
Boverket (2009). Socialt hållbar stadsutveckling – en kunskapsöversikt. 
Social Översiktsplan Steg 3 Kungälvs Kommun 
SKA Social konsekvensanalys Människor i fokus 1.0 (2011). 
SKA Social konsekvensanalys Göteborgsstads Sociala Konsekvensanalys 1.2 (2010). 
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EKONOMISKT RESULTAT - SAMMANFATTNING 

 
I Ytterby finns det relativt stora möjligheter att förtäta inom befintlig bebyggelse. Att förtäta är positivt ur 
ett ekonomiskt perspektiv då befintlig infrastruktur kan nyttjas. I de fall där kapaciteten överskrids krävs 
dock nya investeringar på gator, gång- och cykelbanor, vatten och avlopp etcetera. FÖPens vision är att 
stationssamhället Ytterby är en självklar del av Storgöteborg och en entrépunkt till Bohuslän. För att 
lyckas med detta krävs stora investeringar som på sikt resulterar i goda ekonomiska effekter för Ytterby. 
Cirka 2 000 nya bostäder föreslås vilket beräknas ge cirka 4 500 nya invånare. FÖPens mål är dock 6 000 
nya invånare, differensen beror på att FÖPen har räknat med detaljplaner i byggnationsskede som har 
vunnit laga kraft, vilket denna ekonomiska konsekvensanalys inte har gjort. Nya invånare, arbetsplatser 
och service inbringar skatteintäkter och utbyggnad av FÖPen genererar intäkter vid försäljning av planlagd 
kommunalägd mark. Genomförandetiden för utbyggnaden av FÖPen bedöms till cirka 30 år, vilket 
medför en utbyggnadstakt på cirka 65-70 bostäder per år.  

En bedömning av ekonomiska konsekvenser för FÖPen är mycket osäker då den är översiktlig och 
bedömer konsekvenser på lång sikt. När nya detaljplaner planeras görs en mer detaljerad ekonomisk 
bedömning av intäkter och kostnader. 

FÖPen innehåller tio föreslagna 
utbyggnadsområden. Inom 500 
metersradien från tågstationen 
föreslås det en högre och tätare 
bebyggelse som innefattar 
bostäder i form av lägenheter 
men även en del kontor, handel 
och service. Utanför 500 
metersradien föreslås det 
bostäder i form av lägenheter 
men även en mindre del 
radhus/kedjehus och inte lika 
hög och tät bebyggelse som den 
inom 500 metersradien. Tanken 
är att bygga ut områdena inom 
500 metersradien först och 
sedan gå vidare med områdena 
utanför 500 metersradien. Både 
äganderätt, hyresrätt och 
bostadsrätt föreslås för att locka 
olika typer av målgrupper. Vid 
byggnation av lägenheter skapas 
generellt en flyttkedja där en del 
äldre invånare flyttar till lägen-
heterna från sina villor. Detta 
medför ofta att villan blir 
tillgänglig för yngre invånare, 
oftast med barn, vilket skapar ett 
effektivt utnyttjande av 
bostäder. Nya lägenheter, 
kontor, ny handel och service 
inom 500 metersradien medför 
ett rikare utbud, fler 

arbetstillfällen och medför sannolikt även att befintlig handel och service får ett större kundunderlag.  
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Värdet (intäkten) av utbyggnadsområdenas byggrätter bedöms grovt hamna på cirka 800 miljoner kronor. 
Kostnaden (exempelvis utbyggd infrastruktur och parkområden) inom utbyggnadsområdena bedöms 
grovt hamna på cirka 260 miljoner kronor. Alla utbyggnadsområden bedöms genomförbara då de 
beräknas ha högre intäkter än kostnader. Exploateringsnettot för utbyggnadsområdena beräknas till cirka 
540 miljoner kronor. Exploateringsnettot för kommunens del (kommunen planerar att äga cirka 65 
procent av utbyggnadsområdena) bedöms till cirka 350 miljoner kronor. Den totala kostnaden för 
kommunala följdinvesteringar som krävs för genomförandet av FÖPen bedöms till cirka 710 miljoner 
kronor. Stadsbyggnadsnettot (kommunens exploateringsnetto – kommunens följdinvesteringar) resulterar 
därmed i en förlust på cirka 360 miljoner kronor. Förlusten bör finansieras med hjälp av skattemedel. I det 
fall kommunen inte får förvärva statens mark (statens fastighetsverk, område nr 4 och 6) innebär det att 
kommunens stadsbyggnadsnetto bedöms till cirka 450 miljoner kronor i förlust. 

 

KALKYLER OCH KOSTNADER 

 
Bedömningen vad gäller värdet för nya utbyggnadsområden baseras det på erfarenheter från tidigare 
markförsäljningar i genomförda detaljplaner. För att kunna bedöma värdet för respektive utbyggnads-
område innehåller området en total bruttoareal för bostäder och, där det föreslås, även kontor, handel och 
service. Ett schablonvärde om 3 400 kr per bruttoarea för bostadsändamål och 800 kr per bruttoarea för 
verksamhetsändamål (kontor, handel och service) används för hela FÖPen-området. Schablonvärdet för 
bostadsändamål är beräknat utifrån att det planeras för hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Inom 
utbyggnadsområdena har kostnader för anläggande av gata, gång- och cykelbanor, parker, torg, 
framtagande av detaljplan etcetera bedömts utifrån erfarenheter från tidigare genomförda detaljplaner. Då 
kostnaderna generellt inträder före intäkterna uppstår en obalans för vilket det krävs att det utförs 
detaljerade kalkyler för respektive detaljplan. Kalkyler angående intäkter och kostnader avser pris- och 
värdetidpunkt för december 2018. De detaljplaner som har vunnit laga kraft ingår inte i den ekonomiska 
bedömningen. Kalkylen bygger även på antagandet att kommunen får förvärva utbyggnadsområdena nr 4 
och 6 från staten. Kommunen har skickat en förfrågan om att få förvärva områdena men man har hittills 
inte fått något slutgiltigt svar. 
 

Allmän plats inom detaljplan 
När nya detaljplaner tas fram för utbyggnadsområdena finns möjligheter för kommunen att ta ut 
gatukostnader för allmän plats (gata, park och natur etcetera) med kommunalt huvudmannaskap. 
Gatukostnaden ska ersätta kommunen för kostnader för ny- och/eller ombyggnation av allmän plats inom 
detaljplaneområdet som är nödvändig för detaljplanens genomförande. 
 
Kraftledningar 
Det finns två kraftledningar, som berör utbyggnadsområdena nr 9 och 10, som är belägna i nord-sydlig 
riktning. Den ena ägs av Vattenfall AB och den andra ägs av Kungälv Energi AB. För att kunna exploatera 
fullt ut krävs sannolikt att båda kraftledningarna grävs ned inom utbyggnadsområdena nr 9 och 10. 
Kostnaden för att gräva ner Vattenfalls kraftledning bedöms, enligt uppgift från Vattenfall, till cirka 25-30 
miljoner kronor. Det är rimligt att anta att nedgrävning av Kungälv Energis kraftledning kostar ungefär 
lika mycket. I det fall ledningarna samförläggs bör kostnaden bli lägre. Intäkterna bedöms dock vara större 
än kostnaderna i kalkylen för ovan nämnda utbyggnadsområden trots kraftledningskostnaden. Inför 
exploatering av utbyggnadsområdena kommer kommunen kontakta ledningsägarna och komma överens 
om hur stor del av kostnaden som kommunen respektive ledningsägarna ska stå för. En annan mindre 
kostsam lösning kan vara att kraftledningarna flyttas en bit österut så att de större delarna av utbyggnads-
områdena kan byggas ut.  
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Parkeringsdäck 
Tre parkeringsdäck planeras i tre plan vardera för pendel-, verksamhets- och boendeparkering. Totalt antal 
parkeringsplatser beräknas bli cirka 720 platser varav cirka 60 procent (430 platser) planeras nyttjas till 
verksamhets- och boendeparkering och cirka 40 procent (290 platser) planeras nyttjas till pendelparkering. 
Kostnaden för verksamhets- och boendeparkering planeras finansieras med hjälp av parkeringsfriköp för 
utbyggnadsområde nr 1 och eventuellt några utbyggnadsområden till. Kommunen har som mål att minst 
50 procent av finansieringen för parkeringsdäcken ska komma från parkeringsfriköp. Kostnaden för ett 
parkeringsfriköp för en parkeringsplats är idag 250 000 kronor. I det fall en exploatör planerar att bygga 
hyresrätter och lösa parkeringsbehovet genom parkeringsfriköp, på kommunens mark, kan det bli svårt 
för exploatören att få sin kalkyl att gå ihop då kostnaden för parkeringsfriköp blir allt för hög. Den totala 
kostnaden för tre parkeringsdäck (för pendel-, verksamhets- och boendeparkering) beräknas till cirka 180 
miljoner kronor. Då cirka 60 procent av kostnaden planeras finansieras med parkeringsfriköp räknas cirka 
110 miljoner inte med i kalkylen då exploatörers kostnad för parkering inte medtages. Kostnaden för 
pendelparkering finns under rubriken ”FÖLJDINVESTERINGAR” nedan. 

 

FÖLJDINVESTERINGAR 
 
Planerade exploateringar medför behov av investeringar i gator, gång-och cykelbanor, kollektivtrafik och 
pendelparkeringar som är planerade utanför tänkta detaljplaner. Exploateringarna medför även behov av 
investeringar i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) och bostäder med särskild 
service (LSS). Exploateringsnettot för kommunens del (kommunen planerar att äga cirka 65 procent av 
utbyggnadsområdena) bedöms till cirka 350 miljoner kronor. Den totala kostnaden för kommunala 
följdinvesteringar som krävs för genomförandet av FÖPen bedöms till cirka 710 miljoner kronor. 
Stadsbyggnadsnettot (kommunens exploateringsnetto – kommunens följdinvesteringar) resulterar därmed 
i en förlust på cirka 360 miljoner kronor. Förlusten bör finansieras med hjälp av skattemedel. I det fall 
kommunen inte får förvärva statens mark (område nr 4 och 6) innebär det att kommunens 
stadsbyggnadsnetto bedöms till cirka 450 miljoner kronor i förlust. 
 
Gator 
Inom FÖPen föreslås det utbyggnader av gator utanför planerade detaljplaner, vilka bör finansieras med 
hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal. En översiktlig 
kostnadsbedömning visar att den totala kostnaden för de gator som byggs om hamnar på cirka 23 miljoner 
kronor. 
 
Gång- och cykelbanor 
I Ytterby är gång- och cykelbanorna i behov av nya och ombyggda vägsträckor utanför planerade 
detaljplaner. Vid förtätning av bostäder, kontor, handel och service minskar behovet av transporter med 
bil och underlättar för transporter till fots eller med cykel. Kostnaden för utbyggnader av gång- och 
cykelbanor bör finansieras med hjälp av skattemedel, exploateringsbidrag, exploateringsintäkter och 
eventuellt bidrag från staten. Utbyggnadskostnad för gång- och cykelbanor har översiktligt bedömts till 
cirka 40 miljoner kronor. 
 
Kollektivtrafik 
För att kollektivtrafiken ska öka och byggas ut krävs det att fler åker kollektivt. FÖPen föreslår en 
förtätning av bebyggelsen vilket medför att kollektivtrafiken får ett bättre underlag och därmed 
förutsättningar att expandera.  

Den befintliga busstationen planeras att flyttas cirka 50 meter söderut. Kostnaden för flytten beräknas till 
cirka 800 000 kronor och bör finansieras med skattemedel, exploateringsintäkter och eventuellt bidrag från 
staten. 
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En kollektivtrafiksträcka planeras väster om järnvägen och en på Marstrandsvägen. Två nya 
busshållplatslägen planeras på Marstrandsvägen. Kostnaderna bedöms till cirka 20 miljoner kronor och 
bör finansieras med skattemedel, exploateringsbidrag, exploateringsintäkter, medfinansieringsavtal och 
eventuellt bidrag från staten. 

Den totala kostnaden för ovan föreslagna kollektivtrafikåtgärder beräknas till cirka 21 miljoner kronor. 
 
Pendelparkering 
Tre parkeringsdäck planeras i tre plan vardera för pendel-, verksamhets- och boendeparkering. 
Pendelparkeringarna planeras att lokaliseras i parkeringsdäcken och antal pendelparkeringsplatser beräknas 
bli cirka 290 platser. Idag finns ett parkeringsområde med cirka 200 pendelparkeringar, dessa planeras att 
ersättas med bostäder. Kostnaden för att pendelparkeringarna beräknas till cirka 70 miljoner kronor och 
bör finansieras med skattemedel eventuellt intäkter för parkeringsavgifter och eventuellt bidrag från staten.  
 
Fritid och rekreation 
Kommunen har inte i tillräcklig omfattning utrett vad som föreslås i form av nya anläggningar för fritid 
och rekreation därmed ingår inte dessa framtida anläggningar i den ekonomiska bedömningen. Vid 
framtida planering av nya anläggningar bör kommunen beakta vem som ska förvalta, hur stor kostnaden 
är och om det finns möjlighet att söka bidrag. Kommunen står för finansieringen alternativt med 
ekonomisk hjälp från företag och föreningar. 
 
Förskolor 
Kommande exploateringar innebär att nya förskolor behöver byggas kopplat till nya större bostads-
områden. Förskolor kan med fördel placeras nära skolor för ett visst samutnyttjande. Kostnaden för nya 
förskolor bedöms till cirka 110 miljoner kronor. 
 
Skolor 
Den planerande ökningen av invånare innebär krav på ombyggnad/nybyggnad av skollokaler. Ökningen 
av antalet invånare bedöms generera ett kapacitetsbehov motsvarande en ny skola i Ytterby. I första hand 
kan förtätning/ombyggnad av Ytterbyskolan/Kastellegårdsskolan prövas genom påbyggnad från 2-4 
våningar. Den ideala omfattningen på en skola bedöms vara 500 elever. Den nybyggda Sparråsskolan 
inrymmer en förskola men dess lokaler kan på sikt bytas mot skola, när ny förskola byggs. Kostnaden för 
skolskjuts bedöms vara försumbar då utbyggnaden planeras att lokaliseras i centrala Ytterby. Kostnaden 
för ny/ombyggnation av skola/skolor bedöms till cirka 230 miljoner kronor. 
 
Vård- och omsorgslägenheter 
I kommunen finns ett behov av fler vård- och omsorgslägenheter. Äldreomsorgen har hela kommunen 
som upptagningsområde och är inte bunden till att bygga ut i Ytterby. Däremot behöver de finnas ytor 
som kan avsättas för den typen av verksamhet i framtiden. För äldreomsorgen är marknadens förmåga att 
leverera trygghetsboende/seniorlägenheter viktigt. Med tillgänglighetsanpassat boende och hemtjänst kan 
man bo hemma längre och behöver inte en biståndsbedömd äldreomsorgsplats lika tidigt. I Ytterby ligger 
Ytterbyhemmet med äldreomsorg. Ytterbyhemmet byggdes ut med 12 lägenheter år 2018. 
Äldreomsorgens behov av nya vård- och omsorgslägenheter i Ytterby är därmed svår att bedöma. I det fall 
kommunen bygger nya vård- och omsorgslägenheter i Ytterby bedöms kostnaden till cirka 180 miljoner 
kronor. 
 
Bostäder med särskild service (LSS) 
Behovet av gruppbostäder enligt LSS för intellektuellt funktionsnedsatta har under flera år varit större än 
tillgången. I tidigare investerings- och lokalresursplaner anges att kommunen har ett fortlöpande behov att 
få fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Kön till sådana bostäder är idag relativt lång i 
förhållande till de planerade leveranserna av nya bostäder. Kostnaden för ny-/ombyggnation av bostäder 
med särskild service bedöms till cirka 40 miljoner kronor. 
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ÖVRIG INFRASTRUKTUR 

 
Bohusbanan 
Trafikverket ska utreda om utbyggnad av Bohusbanan mellan Göteborg och Stenungsund ska komma 
med i den kommande nationella infrastrukturplanen. Bohusbanan planeras byggas ut med dubbelspår 
alternativt partiellt dubbelspår. Kostnaden för dubbelspår alternativt partiellt dubbelspår mellan Göteborg 
och Stenungsund är oklar då det är ett tidigt skede. Investeringsmedel finns tillgängligt i den nationella 
planen. En utbyggnad av Bohusbanan kommer sannolikt även att innebära att stationsområdet behöver 
omvandlas med ett nytt resecentrum, det är dock oklart i vilken omfattning. 
 

VA-systemet 
Det bedöms möjligt att VA-ansluta föreslagen exploatering inom FÖP-området. För att ansluta vissa delar 
av föreslagen exploatering inom FÖP-området kommer det sannolikt att krävas investeringar för att öka 
kapacitet på vissa delar av befintligt VA-system (inklusive dagvatten). Tillkommande bebyggelse kommer 
att införlivas i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten och där det finns behov även 
verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Exploatering inom FÖP-området kommer att kräva investeringar för VA-kollektivet. Nödvändig 
utveckling och utbyggnad av VA-systemet kommer succesivt att hanteras genom kommunens 
investeringsbudget. Intäkter till VA-kollektivet uppkommer i samband med att fastigheter ansluts till VA-
systemet. VA-huvudmannen kommer efter att förbindelsepunkter för vattentjänster upprättats och 
meddelats, att debitera berörda fastighetsägare anläggningsavgifter enligt då gällande VA-taxa. VA-
huvudmannen kommer även att debitera anslutna fastigheter brukningsavgifter enligt vid varje tidpunkt 
gällande VA-taxa. 
 
Byggnation av nya delar av VA-systemet bidrar till kommunens samlade skulder eftersom utbyggnaden 
kortsiktigt finansieras genom kommunens lånade medel. Skulderna betalas av genom intäkter som 
kommer från det samlade VA-kollektivet. Efter FÖPen behöver det tas fram förslag på systemlösning för 
VA inom FÖP-området och kostnaderna för VA-investeringarna kan läggas in i budget. Intäkter och 
kostnader för utveckling och utbyggnad av VA-systemet är kopplade till VA-kollektivet varför dessa inte 
ingår i den ekonomiska kalkylen.  

 

MARKNADSANALYS – KUNGÄLVS KOMMUN 
 
Kungälvs kommun är attraktiv och en del i Göteborgsregionens växande utveckling. Kommunens 
invånare pendlar smidigt till Göteborg samtidigt som det i kommunen finns ett varierat utbud av 
aktiviteter. Kommunen är även attraktiv för företag att etablera sig i. 

 

Befolkningsutveckling Kungälvs kommun 
 

år 2006 år 2017 
 

antal invånare 38 899 44 100 ökning med 13 procent 
 

Befolkningsprognos Kungälvs kommun 
 

år 2017 år 2022 
 

antal invånare 44 100 50 900 ökning med 15 procent 
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Befolkningsprognosen bedömer att den genomsnittliga folkökningen kommer att vara cirka 1 400 
personer per år vilket är en hög ökningstakt. 

Källa: Marknadsanalys – Kungälv, PWC 2017 

Medelpriset för småhus i Kungälv mellan 2007-2017 har ökat med 72 procent, enligt SCB, vilket indikerar 
en hög efterfrågan på fastigheter. Därmed bedöms genomförbarheten vara god då det finns en stor 
efterfrågan på fastigheter för exploatering. För att upprätthålla en fortsatt hög efterfrågan på fastigheter är 
det viktigt att kommunen planerar för att bygga ut FÖPen i ej för stora etapper. Kommunen bör även 
planera för när respektive utbyggnadsområde ska exploateras då exploateringen ger följdeffekter gällande 
utbyggnad av gator, gång- och cykelbanor, vatten och avlopp med mera. 

 

GENOMFÖRANDE 
 
Utbyggnadsområdena planeras ägas till cirka 65 procent av kommunen och 35 procent av övriga 
markägare. En osäkerhetsfaktor föreligger vad gäller genomförande av bebyggelse i utbyggnadsområden 
som ägs av staten och övriga. Dessa markägare kan vara negativt inställda till att bebygga utbyggnads-
områdena vilket därmed medför att Ytterby inte växer som planerat i invånarantal och i antal bostäder. 
Områden som ägs av staten och övriga kan i vissa fall komma att förvärvas av kommunen i ett tidigt 

skede, innan detaljplan påbörjas.  

Förekomsten av fornlämningar och 
föroreningar och andra liknande 
kostsamma faktorer på utvecklings-
områdena är inte behandlat i FÖPen 
utan det får behandlas i samband med 
att detaljplan påbörjas. I det fall man 
påträffar kostsamma faktorer finns det 
en risk att kostnaderna är för höga för 
att det ska vara lönsamt att genomföra 
exploateringen.  

Kommunen kommer att, i respektive 
fall, teckna exploateringsavtal med 
byggherrar på mark som ägs av övriga 
för att fastställa förutsättningarna och 
intentionerna med byggnationen och 
detaljplanen. 

Det negativa stadsbyggnadsnettot kan 
till viss del minskas genom att 
följdinvesteringar för kommunla lokaler 
istället överlåts till privata aktörer. I det 
fall kommunen låter en privat aktör 
uppföra en lokal som kommunen hyr 
in sig i finns risk att det blir 
kostsammare för kommunen på lång 
sikt. Det är viktigt att kommunen gör 
en grundlig ekonomisk bedömning 
innan man tar ett sådant beslut. 
Kommunala följdinvesteringar gällande 
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infrastrukturkostnader kan minska genom att exploatörer är med och medfinaniserar den del av kostnaden 
som exploatören bedöms orsaka genom sin byggnation. Kommunen har även möjlighet att söka statliga 
bidrag för infrastrukturåtgärder, läs mer under rubriken ”FÖLJDINVESTERINGAR”. Kommunen har 
möjlighet att ansöka om 50 procent finansiering. 

Bohusbanans eventuella utbyggnad är en viktig faktor som, om den genomförs, kommer att öka värdet på 
fastigheter generellt då pendlingen kommer att gå snabbare med fler avgångar. Då det råder en stor 
osäkerhet huruvida Bohusbanan kommer att byggas ut tas inte utbyggnaden med i den ekonomiska 
bedömningen. En utebliven utbyggnad kan medföra att Ytterby inte utvecklas som FÖPen föreslår då det 
finns risk för att efterfrågan på bostäder, kontor, handel och service är för låg. 

Inom FÖPen har huvuddelen av de befintliga detaljplanerna kommunalt huvudmannaskap för allmän 
plats, de övriga detaljplanerna har enskilt huvudmannaskap. Kommunens uppfattning är att de nya 
utbyggnadsområdena ska, till huvuddelen, ha kommunalt huvudmannaskap. Det kan finnas några 
utbyggnadsområden där, enligt nuvarande lagstiftning, särskilda skäl finns för enskilt huvudmannaskap. 
Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats 
inom detaljplaneområdet. Vid enskilt huvudmannaskap ansvarar fastighetsägarna gemensamt för 
utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats inom detaljplaneområdet. En ny detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap för allmän plats ger kommunen möjligheten att ta ut gatukostnader för de fastigheter 
som har nytta av anläggningarna och som ligger inom detaljplanens område.  

 

NOLLALTERNATIV 
 
Nollalternativet handlar om vad som är planerat i det fall FÖPen inte skulle gälla. I kommunens 
översiktsplan från 2010 finns utbyggnadsområden för nya bostäder väster om Sparrås och i Ytterby 
centrum finns ett utbyggnadsområde för centrumbebyggelse. Dessa områden medför en exploatering som 
inte är lika omfattande som FÖPen och som dessutom inte medför en lika stor förtätning av 
byggbyggelsen. Ytterbys attraktivitet minskar om det inte finns tillräckligt med planerade utbyggnads-
områden både på kort och lång sikt. Långa avstånd mellan bostad, skola, arbetsplats och rekreation ger 
ökade kostnader för infrastruktur. Färre antal invånare medför sämre kollektivtrafik vilket kan medföra att 
centrumområdet bli mindre attraktiv att bo i, det medför även sannolikt försvagade kommunala 
skatteintäkter och ökade kostnader för kommunal service. Brist på planlagd mark för kontor och handel 
gör det svårare för näringslivet att etablera sig.     



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : MKB FÖP Ytterby  2020

 Uppdragsnr: 105 25 44   Version: 3 
 Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Ytterby  |    

 

n:\105\25\1052544\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\2019-12-19 mkb_masterdok.docx 2019-12-20  |  2(70) 

Uppdragsgivare: Kungälvs kommun 

Uppdragsgivarens kontaktper-
son: 

Linda Andreasson 

Konsult: Norconsult AB, Hantverkargatan 5, 112 21 Stockholm 

Uppdragsledare: Erik Wikström 

Handläggare: Ninja Hernodh, Martin Alesund, Emma Keskitalo, Ola Sjöstedt, Anna-Lena 
Frennborn, Karin Edeskog, Petter Mogenfelt 

Expertstöd och granskare: Sara Rydbeck, Daniel Svärd, Ola Sjöstedt 

Underkonsult: Maria Olovsson, Acanthus Arkitektur & Kulturvård 

Omslagsfoto: Utsikt över Kyrkebäckens dalgång mot sydost (Maria Olovsson) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2019-12-20 Slutrapport med revideringar  
efter samråd 

Karin Edeskog m.fl.  Erik Wikström 

2 2019-04-26 Slutrapport Ninja Hernodh m.fl. Ola Sjöstedt Erik Wikström 

1 2019-02-27 Handling för externgranskning Ninja Hernodh m.fl. Ola Sjöstedt Erik Wikström 

Version Datum Beskrivning Upprättat Granskat Godkänt 

 
Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. 
Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda 
ändamål. 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : MKB FÖP Ytterby  2020

 Uppdragsnr: 105 25 44   Version: 3 
 Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Ytterby  |    

 

n:\105\25\1052544\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\2019-12-19 mkb_masterdok.docx 2019-12-20  |  3(70) 

 105 25 44 Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Ytterby 

Sammanfattning  

Förslag till fördjupning av översiktsplan för Ytterby 

Förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Ytterby har som strategi att förtäta och bygga ut områ-
den i ett första skede 500 meter från Ytterby station och därefter i en zon 500-1000m från stationen. 
Ambitionen är att skapa ett attraktivt stationssamhälle. Infrastrukturen ska främst fokuseras till hållbart 
resande där tågstationen och busstationen ska vara noden i Ytterby. Detta ska kompletteras med 
smarta cykelvägar inom Ytterby samt till Rollsbo för att uppmuntra invånarna till ett hållbart resande.  

Miljökonsekvenser av förslaget till fördjupad översiktsplan 

Naturmiljö 
Den föreslagna utbyggnaden ligger helt och hållet utanför riksintresse för naturvården liksom utanför 
skyddade områden i form av Natura 2000, naturreservat och strandskyddsområden. Även när det gäl-
ler övriga dokumenterade naturvärden undviks i allt väsentligt ingrepp i de viktigaste värdena. En del 
öppna jordbruksmarker får ge plats för bostadsbebyggelse, vilket missgynnar arter knutna till jord-
brukslandskapet. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön som små-medelstora. 

Kulturmiljö 
FÖP:en medför att negativa konsekvenser på kulturmiljövärden kan uppstå då fornlämningar i olika 
delar av utredningsområdet riskeras att påverkas när ny bebyggelse uppförs. Detta gäller främst i 
landskapsrummen vid Lilla Smällen samt vid exploatering på Porteberget. Vid Porteberget kan ny kun-
skap i form av arkeologisk utredning steg 2 vara viktig för att graden av påverkan ska kunna faststäl-
las. FÖP:en kan även medföra små till medelstora negativa konsekvenser på kulturmiljöns upplevelse-
värde, beroende på hur ny bebyggelse gestaltas i övergången mellan ny bebyggelse och kulturhisto-
riskt värdefulla landskapsrum och miljöer såsom Södra Storängen, Smällen och Ytterby kyrkomiljö. 

Friluftsliv och rekreation 
Planförslagets sammanlagda påverkan på friluftslivet bedöms som liten till medelstor och i huvudsak 
som positiv. Detta genom att skogsområden kring bebyggelseområdena föreslås tillgängliggöras 
bättre. Dessutom innebär planen ett tillskott av parkmark vilket innebär ett komplement till den natur-
mark som finns och skapar en större bredd av olika typer av rekreationsmiljöer. 

Landskapsbild 
Sammantaget bedöms FÖP:en ha en medelstor till stor påverkan på landskapsbilden där det är be-
byggelsen på Porteberget som har den största påverkan då den kommer bli synlig på långt håll. I vil-
ken grad påverkan blir positiv eller negativ beror på bebyggelsens utformning. 

Trafik och buller 
Vid upprättande av detaljplan krävs bullerberäkningar för att säkerställa att riktvärden för buller från 
vägar och järnväg klaras. Detta bör göras i ett tidigt skede. Om behov finns att lägga bostadshus nära 
väg/järnväg så att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 dBA, överskrids krävs bullerskyddsåtgärder. 

Luft 
Med prognostiserade trafikökningar beräknas halterna av kvävedioxid och partiklar öka något. De 
minskningar som över tiden sker av utsläppen per fordonskilometer från fordonen till följd av andra 
drivmedel och förbättrad fordonsteknik, beräknas mer än väl kompensera för den beräknade haltök-
ningen. Slutsatsen är att miljökvalitetsnormerna kommer att klaras med stor marginal även i framtiden, 
och även att miljökvalitetsmålen för kvävedioxid kommer att underskridas. När det gäller miljökvalitets-
målen för partiklar är situationen mera osäker och behöver uppmärksammas i kommande utredningar 
av luftmiljösituationen i Ytterby. 
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Markförhållanden 
Vid detaljplanering och bygglovsprövningar behöver geotekniska undersökningar utföras. Vid exploa-
tering i närheten av järnvägen och Marstrandsvägen krävs djupare analys av vibrationer vid kom-
mande planläggning. Inom planområdet har ett stort antal potentiellt förorenade områden identifierats. 
Flera av dessa ligger inom områden för förtätning och ny bebyggelse. Vid fortsatt planering är det där-
för viktigt att utreda förekomsten av eventuella markföroreningar. 

Vattenförhållanden 
Koncentrationer av föroreningar i dagvattnet förväntas ändras av planförslaget. Dels innebär exploate-
ring av befintlig åkermark att koncentrationer av näringsämnen generellt minskar då belastningen är 
hög från jordbruk. Samtidigt ökar halterna av många andra ämnen på grund av tillförda föroreningar 
från exempelvis trafik samt som ett resultat av att mindre mängder vatten renas i mark vid hårdgör-
ning. I framtagen dagvattenutredning till Grönstrukturplan ges förslag på dagvattenhantering för plan-
området. Förslagen syftar till att framtida exploatering inte ska öka flödes- samt föroreningsbelast-
ningen till dagvattensystemet, vilket i sin tur innebär att den föreslagna utbyggnaden inte försämrar 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i den berörda vattenförekomsten Nordre älv. 

Hälsa och säkerhet/risker 
Risknivåerna längs Bohusbanan är höga och betydande skyddsåtgärder kan krävas vid en hög explo-
atering av området inom 150 meter från järnvägen. Flera av de föreslagna utbyggnadsområdena lig-
ger inom denna zon. Hur omfattande skyddsåtgärder som krävs beror på exploateringsgraden, an-
vändningsområdet och utformningen av detta område. Detta ska utredas närmare i detaljplanefasen. 
Ridskolan kommer att få en annan placering norr om tätorten. Vid fortsatt planering av ridskolans nya 
lokalisering, samt övrig utveckling av bostadsområden nära gårdar med djurhållning bör frågan om 
skyddsavstånd utredas i samband med detaljplaneringen.  
Med en medvetenhet om problematiken vid framtida detaljplanering bedöms aktuellt planförslag inte i 
någon större utsträckning öka riskerna med framtida värmeböljor. 

Naturresurser 
FÖP:ens intentioner är att undanhålla jordbruksmark från exploatering. Dock tas jordbruksmark i an-
språk i de centrala lägena, detta då behovet av att utveckla Ytterby och få ett befolkningsunderlag 
som kan bära en förbättrad service och kollektivtrafik inom planområdet, väger högre än intresset av 
att bevara den brukningsvärda jordbruksmarken. Ur ett resursperspektiv bedöms detta som negativt. 
De större jordbruksmarkerna i Ytterbys utkanter sparas dock i planförslaget vilket medför att planför-
slaget tar mindre andel jordbruksmark i anspråk än nollalternativet. Sammantaget bedöms planförsla-
get medföra små negativa konsekvenser för naturresurshushållning.  
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 Inledning 

 Bakgrund 

Ytterby med sina 6 000 invånare är både ett eget samhälle och en del av Kungälvs centralort, se figur 
1.1. Orten ligger sydväst om Kungälv i Kungälvs kommun och utgör en del av centralorten (Kungälv-
Ytterby-Kareby).  

Ytterby ligger längs ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafik i Göteborgsregion-
ens strukturplan (GR, 2008). I kommunens översiktsplan är därför Ytterby utpekad som en prioriterad 
ort för bebyggelseutveckling som en del av kommunens arbete med hållbar utveckling.  

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Ytterby har initierats utifrån behovet att omarbeta och aktualisera 
Översiktsplanen (ÖP) 2010. Utvecklingsstrategierna för FÖP Ytterby är att lyfta fram en utveckling 
som sker inifrån och ut med tåg- och busstation som nod. Ytterby ska utvecklas till ett mer attraktivt 
stationssamhälle och utnyttja sitt strategiska läge i regionen. I stationslägen är det särskilt attraktivt att 
förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handel, service och arbets-
platser med ett större upptagningsområde än den egna orten. Förtätning och utbyggnation av områ-
den ska därför ske inom 1 km från stationen. Ytterby har med detta stor potential att utvecklas region-
alt med kort pendlingsavstånd till Göteborg. Planförslaget sammanfaller till största del med gällande 
tätortsavgränsning i översiktsplanen (Kungälv, 2010) och omfattar Ytterby och dess direkta närhet.  

Förslaget till fördjupning av översiktsplan baseras på den täthetsstudie (Spacescape, 2017) som 
Kungälvs kommun låtit ta fram där fokus ligger på att förtätning och utveckling av bostadsområden 
främst koncentreras kring stationen. Idag splittrar järnvägen Ytterby i två delar. Dessa behöver sam-
manlänkas för att utveckla både ortens struktur och identitet. Att ridskolan i Ytterby flyttas möjliggör 
också ny exploatering av centralt belägen kommunal mark. 

 

Figur 1.1 Översiktskarta Ytterby. 
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 Fördjupning av översiktsplanen för Ytterby – sammanfattning 

Målet med fördjupningen av översiktsplanen för Ytterby är att sträva mot en långsiktigt hållbar utveckl-
ing genom att möjliggöra en god livs- och företagsmiljö samt värna om och tillgängliggöra natur- och 
rekreationsområden. För att uppnå detta har följande strategier tagits fram: 

• Bebyggelsestruktur - koncentrerad byggnation kring stationen och kollektivtrafikstråk  
• Skapa förutsättningar för en kollektivtrafiknod genom ökat befolkningsunderlag 
• Utveckla gång- och cykeltrafik för att värna om hållbara transporter 
• Grön- och blåstruktur - värna om närnatur och friluftsområden 

Planförslaget utgår från en bebyggelseutveckling som baseras på en täthetsstudie som Kungälvs 
kommun tagit fram tillsammans med GR. Fokus ligger på att Ytterbys karaktär ska förstärkas som ett 
stationssamhälle. Bebyggelsestrukturen koncentreras främst inom 500 meter från Ytterby station, på 
båda sidor om järnvägen. Gestaltning av byggnader och allmänna ytor ska anpassas så att Ytterbys 
identitet stärks. Den yttre stadsmiljön inom ett avstånd av ca 1000 meter från stationen utvecklas efter 
den centrala zonen med framför allt bostäder. I hela FÖP-området ges utrymme till ca 2000 nya bostä-
der vilket motsvarar ca 4500 nya invånare. Målsättningen är ca 6000 nya invånare inom FÖP-området 
till år 2050, vilket motsvarar en befolkningstillväxt på ca 2 % per år. Differensen på ca 1500 invånare 
beror på att FÖP:ens mål på 6000 nya invånare räknar med redan antagna och lagakraftvunna detalj-
planer i byggnationsskede. 

Områden som tas i anspråk är Centrum, Porteberget, Åkerhörnet vid City Gross samt Östra Sparrås, 
Nordtag, Västra Tunge, Lilla smällen och Norra Storängen, se figur 1.2 och 1.3. 

 
Figur 1.2 Detaljerad karta över FÖP-områdets olika områden. 
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Genom en stark satsning på befolkningsutvecklingen och Ytterbys fördelaktiga läge i regionen, ökar 
förutsättningarna att skapa ett starkt kollektivtrafikläge och hållbara transportlösningar för arbetspend-
ling. Kungälvs kommun ser att järnvägen ska utvecklas till en attraktiv transportväg och integreras 
med väg och ytor för buss. Genom utbyggnad av spår och stationsområdet, t.ex. genom ett framtida 
dubbelspår på Bohusbanan samt ett resecentrum i Ytterby, kan tåg- och busstrafik bli effektivare, få 
högre turtäthet och bli ett mer konkurrenskraftigt resealternativ.  

Cykelstråk mot stationen i Ytterby, Rollsbo och mot centrala Kungälv ska också utvecklas till enkla och 
korta pendlingsstråk samt sammanlänka stråk till och från omlandet för att understödja fler hållbara 
pendlingsmöjligheter. Vägstrukturen i Ytterby ska vara tydlig för längre resor och bidra till att öka fram-
komligheten för kollektivtrafiken. 

 

Figur 1.3 Föreslagen markanvändningskarta för FÖP-området. 

Planförslaget anger att parker och grönska ska vara tydligt integrerade med bebyggelsestrukturen år 
2035. Ett sammanhängande nät med natur- och friluftsområden, mindre närströvområden och parker 
ska utvecklas för att behålla attraktiviteten till Ytterby. Naturområden, Kyrkebäcken och Nordre älv 
lyfts fram i planförslaget och ska tillgängliggöras för rekreationsutövare och besökare. Planen ser även 
att det är viktigt att lyfta fram den rika kulturmiljön som en del av tätortens identitet. Lösningar för dag-
vattenhantering ska integreras i natur- och rekreationsområden för att bidra till besökarens upplevelse-
värde. Detta kan t.ex. ske i form av dammar och dagvattenstråk i parkmark. 

När FÖP:en för Ytterby har antagits kommer den att ersätta den nu gällande översiktsplanen inom 
området. 
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 Lagstiftning om MKB och bedömning av betydande miljöpåverkan. 

Gällande bestämmelser om bedömningen av om en översiktsplan (eller en fördjupad översiktsplan) 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas, 
redovisas i Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 8 § och i Miljöbalken (MB) 6 kap 5 och 6 §§.  

Enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska genomförandet av en översiktsplan eller änd-
ringen av en översiktsplan generellt antas medföra en betydande miljöpåverkan bland annat om pla-
nen anger förutsättningarna för sådana kommande tillstånd eller åtgärder som anges i förordningen. 
Bland sådana tillstånd eller åtgärder som ligger inom ramen för en fördjupning av översiktsplanen för 
Ytterby finns koncentrerad byggnation kring stationen och kollektivtrafikstråk. Enligt förordningen kan 
därmed den nya fördjupade översiktsplanen ”antas medföra en betydande miljöpåverkan”.  

När kommunen upprättar en plan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning av planen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöa-
spekter i planen så att en hållbar utveckling främjas (MB 6 kap 1 §). Inom ramen för miljöbedömningen 
ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms (MB 6 kap 12 §) 

En granskning av planförutsättningarna för Ytterby och de aktuella förslagen till planförändringar pekar 
på att en betydande miljöpåverkan kan bli aktuell.  

 Arbetets bedrivande och metoder 

Enligt miljöbedömningsförordningen ska det i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) även finnas en 
”redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor som har använts med 
uppgift om eventuella brister och osäkerheter i metoderna och underlagen”. Dessutom ska det framgå 
av MKB:n hur kravet på sakkunskap i förordningens 15 § är uppfyllt. I 15 § anges: ”Den som avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden ska se till att miljökonsekvensbeskrivningen tas fram med 
den sakkunskap som krävs i fråga om verksamhetens eller åtgärdens särskilda förutsättningar och för-
väntade miljöeffekter.” 

Aktuell MKB har upprättats av Norconsult, som har en bred samhällsbyggnadskompetens fördelad på 
ett stort antal teknikområden. Uppdragsledare har varit arkitekt Erik Wikström, biträdande uppdragsle-
dare och huvudhandläggare MKB miljövetare Ninja Hernodh vid Norconsult AB. Vidare har civilingen-
jörerna Martin Alesund, Anna-Lena Frennborn, Emma Keskitalo Nilsson, Petter Mogenfelt samt land-
skapsarkitekt Karin Edeskog och biolog Ola Sjöstedt, alla Norconsult AB, handlagt frågor inom sina 
respektive sakområden. Maria Olovsson, bebyggelseantikvarie på Acanthus, har som underkonsult 
bidragit med material till MKB:n som rör kulturmiljö. Biolog Sara Rydbeck och civilingenjör Daniel 
Svärd har deltagit i arbetet som expertstöd och granskare inom sakområden. 

Aktuell projektorganisation har omfattat personer som både har goda kunskaper gällande MKB:er och 
den kommunala planprocessen samtidigt som de har specialistkunskap inom sina respektive fackom-
råden. 

Vidare har annat relevant underlagsmaterial använts vid framtagandet av MKB däribland Länsstyrel-
sens planeringsunderlag, Skogsstyrelsens underlag om bl.a. nyckelbiotoper, Riksantikvarieämbetets 
databas Fornsök, Artportalen, Vattenmyndighetens databas VISS, kommunens översiktsplan samt an-
nat relevant kommunalt underlag. Använda källor har angivits inom parentes i rapporten och återfinns i 
referensavsnittet. 

Inför utställningsskedet av FÖP:en har MKB-dokumentet reviderats i avsnitten som berör luftkvalitet 
och studerade alternativ. Efter samrådet har mindre justeringar gjorts i FÖP:ens markanvändnings-
karta. Markanvändningskartorna i MKB-dokumentet visar utställningsförslaget. Revideringarna har 
gjorts i enlighet med de synpunkter som framförts i samrådet för FÖP:en.  
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 Avgränsningar 
MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har utförts utifrån 
de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren ska känna till de viktig-
aste förutsättningarna m.m. behandlas nedan de olika MKB-avgränsningar som gjorts i denna utred-
ning. De olika s.k. miljöaspekterna beskrivs under rubrikerna Nuvarande förhållanden, Konsekvenser 
och Förslag till åtgärder. I slutet av rapporten finns även särskilda kapitel som rör Miljökvalitetsmål, 
och Uppföljning. Beskrivningen av ett nollalternativ ingår också i MKB:n.  

Påverkan och konsekvenser har bedömts i en skala bestående av små, medelstora respektive stora 
konsekvenser. Det anges huruvida konsekvenserna är negativa, positiva eller eventuellt både och. 

Kungälv kommun har samrått med Länsstyrelsen i Västra Götalands län om lämplig avgränsning. 
Länsstyrelsen yttrande (LST, 2017) ligger sedermera till grund för denna MKB. 

 Nivåavgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig i huvudsak på de övergripande miljöeffekter som den fördju-
pade översiktsplanen ger upphov till. Vid förändringar i den omfattning som planförslaget ger upphov 
till, är det miljöpåverkan i stort, så kallade systemeffekter, till följd av bl.a. ökad trafik, klimatpåverkan, 
ökad belastning på teknisk infrastruktur som har störst betydelse. När det gäller de mer lokala effek-
terna i de olika utvecklingsområdena inom FÖP-området måste fortsatta studier av miljöpåverkan ske i 
samband med kommande detaljplanering.  

Inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning av en fördjupning av en översiktsplan är möjligheterna 
begränsade att behandla lokala miljöeffekter inom de olika utbyggnadsområdena. Påverkan för olika 
miljöfaktorer beskrivs därför dels övergripande för hela planområdet, dels översiktligt vad avser miljö-
effekterna inom de olika utvecklingsområdena. 

 Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen har i huvudsak begränsats till ingrepp och störningar inom själva plan-
området. Aktuellt planområde redovisas i figur 1.2. Hänsyn har dock även i förekommande fall tagits 
till förhållanden i angränsande områden i den mån de varit av betydelse, t.ex. beträffande mellankom-
munala frågor och vissa aspekter som berör kommunen i stort. Detta gäller främst trafikrelaterade frå-
gor som Bohusbanan och Karebymotet. 

 Tidsmässig avgränsning 

Tidshorisonten i den fördjupade översiktsplanen är 2050, detta gäller även för miljökonsekvensbe-
skrivningen. Vid denna tidpunkt förväntas planförslaget ha genomförts, det vill säga dess föreslagna 
bebyggelseområden, infrastruktur med mera förväntas vara fullt utbyggda. De förändringar och konse-
kvenser som planen kan förväntas ge kommer dock i de flesta fall framträda successivt under tidspe-
rioder fram till dess. Vissa förändringar och konsekvenser kan även uppstå senare. 

 Behandlade miljöfaktorer 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar miljöfaktorerna Naturmiljö, Kulturmiljö, Friluftsliv och rekreat-
ion, Landskapsbild, Trafik, Trafikbuller, Luftmiljö, Markförhållanden, Vattenförhållanden, Hälsa och sä-
kerhet/Risker samt Naturresurser. Under Naturresurser görs främst en beskrivning av hur aktuellt 
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planförslag påverkar naturresurser i form av jordbruksmark. Andra naturresurser av betydelse för t.ex. 
naturvärden, kulturmiljövärden och rekreationsvärden beskrivs under respektive miljöfaktor. Uppfyllel-
sen av gällande miljökvalitetsmål beskrivs i ett eget kapitel (kapitel 6), medan miljökvalitetsnormerna 
och hur de klaras istället beskrivs under respektive berörd miljöfaktor. Miljökvalitetsnormer gällande 
luftmiljö beskrivs därmed i kapitel 5.7 Luftmiljö, medan berörda miljökvalitetsnormer gällande ytvatten 
beskrivs under kapitel 5.9 Vattenförhållanden. Miljöaspekter som inte behandlas i MKB:n, har antingen 
bedömts ej vara relevanta i denna fördjupning av översiktsplanen eller bedömts påverkas av planen i 
mycket liten grad eller inte alls. 

 Osäkerheter i bedömningarna  

Bedömningarna av såväl nollalternativets som planförslagets konsekvenser rymmer oundvikligen ett 
visst mått av osäkerhet; detta till följd av dels att planförslaget inte är juridiskt bindande utan endast 
utgör en viljeyttring från kommunen, dels att markanvändningen inte preciseras inom alla områden 
utan vissa öppningar finns för olika typer av markutnyttjande. Osäkerheten bedöms generellt vara 
högre beträffande trafikfrågor i form av utbyggnad av Bohusbanan samt eventuell byggnation av Ka-
rebymotet.  

 Studerade alternativ 

Redan i ett tidigt stadium i kommunens process med att ta fram FÖP:en sattes begränsningar avse-
ende hur Ytterby skulle utvecklas, både genom de uppsatta målen samt den geografiska avgräns-
ningen på 500 m och 1000 m från stationen. Målen för FÖP:en togs tidigt fram i projektet ”Hela Yt-
terby”, som genomfördes innan arbetet med FÖP:en. Där sattes mål om omfattning och lokalisering av 
utvecklingen, vilka senare finjusterades i FÖP-arbetet. Inledningsvis togs dokumentet ”Hållbar täthet i 
stationssamhällen” fram av kommunen i samarbete med GR och SMART MR (Spacescape, 2017). 
Den ligger som underlag för det avstånd till stationen, 500 m respektive 1000 m, vilket styr ny exploa-
tering i FÖP:en. Detta innebär en begränsning avseende vilka områden som är aktuella för exploate-
ring i centrala Ytterby. Inom dessa områden finns även andra faktorer som begränsar exploatering och 
som på grund av sitt allmänna intresse aldrig varit aktuella för exploatering utan tvärtom viktiga att be-
vara. Denna huvudstrategi har mynnat ut i ett huvudalternativ i FÖP:en. Avvägningar inom huvudalter-
nativet beskrivs nedan.   

 Avvägningar jordbruksmark, Kastellegården 1:1 

En annan studie som genomfördes var i vilken omfattning Statens fastighetsverks mark skulle kunna 
exploateras för bostadsändamål; detta utifrån ett uppdrag från Näringsdepartementet avseende bo-
stadsbyggande på statens fastigheter samt utredning av om kommunen hade intresse av att förvärva 
delar av STFV:s mark Kastellegården 1:1. Fokus låg framför allt på åkermarken som är belägen närm-
ast Ytterby tätort, men Källeberget (berget söder om Enekullens villabebyggelse) lyftes även fram som 
intressant område. Kommunen tog fram ett PM där syftet var att vidare studera vilka delar som skulle 
kunna vara intressanta för kommunen att förvärva för exploatering både i närtid och på längre sikt 
samt att få rådighet över marken.  

Jordbruksmarken i Kyrkebäckens dalgång ligger till stora delar inom radien 1000 m från stationen och 
om den exploaterades skulle detta vara positivt ur stationssamhällesynpunkt enligt kommunens be-
dömning. 

Tre områden lyftes av kommunen som intressanta att exploatera i den norra delen av fastigheten. 
Områdena omfattade ca 25 hektar och beräknades kunna ge ca 870 nya bostäder. Alla tre föreslagna 
områdena ligger inom brukningsvärd åkermark. Av vikt för den slutliga bedömningen är i vilken mån 
det är möjligt att minska ytorna med brukningsbar mark för denna stora och enhetliga brukningsenhet 
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utan att man försvårar för jordbruksföretaget på Kastellegården 1:1 att bedriva verksamhet. Exploate-
ringsförslagen innebär med andra ord påtagliga nackdelar för jordbruket. Att exploatera område 1 
samt endast del av område 2 och spara område 3, i figur 2.1, ger dock något bättre möjlighet till sam-
manhängande jordbruksverksamhet jämfört med att exploatera område 2 och 3 men spara område 1. 
Nyttan med att bygga ett tätare samhälle bedömde kommunen i det här fallet överväger nackdelen 
med att särskilt värdefull åkermark går förlorad. Detta var kommunens avvägningar då de tre exploate-
ringsområdena valdes ut. 

 

Figur 2.1 De tre områdena på Kastellegården 1:1, vilka bedömdes för eventuell exploatering. 

Område nr 1 är det område som bedömdes vara mest intressant för kommunen att förvärva och är det 
område som föreslås för exploatering och kallas Norra Storängen i FÖP:en. 

Område nr 2 utgörs, liksom område 1, av åkermark och avgränsas i väster av Torsbyvägen, i öster av 
Kyrkebäcken och i norr av bostadsområdet Senioren som består av bostadsrätter i småhus, delvis 
med en inriktning mot 55-plus-boende. Området ligger 400 - 800 m från Ytterbys tåg-/busstation. Ex-
ploateringsområde 2 tangerar det västra delområdet av kulturmiljöriksintresset Kastellegården-Ragn-
hildsholmen. Skulle området utvidgas söderut skulle intrång göras i riksintresset. Exploatering inom 
området innebär att man är på gränsen till att bebygga det område som bör hållas öppet för att bibe-
hålla den visuella kontakten mellan riksintressets två delområden. 

Även område nr 3 utgörs av åkermark och avgränsas i norr av Klevevägen, i väster av Kyrkebäcken 
och i öster av det skogbevuxna Källeberget, som omfattas av Natura 2000-område och naturreservat. 
Området ligger inte i anslutning till befintlig bebyggelse. Området ligger 600 - 1000 m från Ytterbys 
tåg-/busstation. Inom den södra delen av område nr 3 finns ett fornlämningsområde (RAÄ-nr Ytterby 
195) som sträcker sig vidare längs Kyrkebäckens dalgång åt sydväst. Fornlämningsområdet har utö-
kats sedan kommunen studerade den möjliga exploateringen av Kastellegården 1:1. RAÄ-nr Ytterby 
195 hade tidigare en mer begränsad utbredning och låg då strax utanför område 3. De ytterligare fyn-
den inom fornlämningsområdet har gjorts i samband med metalldetektorundersökningar. 

Avseende område av riksintresse för kulturmiljövården så är det de två större fornlämningsområdena 
Kastellegården i öster och Stora Smällen i väster (de två största blå områdena i figur 2.2) som kan sä-
gas utgöra riksintressets värdekärnor.  Riksintresseobjektet är uppdelat i två separata områden, men 
avståndet mellan dem är litet och det finns visuell kontakt mellan dem, rakt över Kyrkebäckens öppna 
jordbrukslandskap. Det visuella sambandet mellan kulturmiljön nere vid älven och det komplexa grav- 
och boplatsområdet vid Stora Smällen väster om Bohusbanan, kan bibehållas om den öppna odlings-
marken i dalgången mellan Stora Smällen och Källeberget (berget söder om villaområdet Enekullen) 
bevaras. Detta bedöms vara betydelsefullt för bibehållandet av riksintressets värde och har därför varit 
en utgångspunkt hos kommunen vid framtagande av exploateringsområden. 
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Exploateringsområde 1 uppvisar i sig inget kulturhistoriskt detaljinnehåll i form av fornlämningar eller 
annat och saknar betydelse för upplevelsen av de mer övergripande landskapshistoriska sambanden 
inom kungsgårdens gamla marker. Exploateringar här påverkar inte heller de visuella sambanden 
mellan riksintressets två delområden. Vidare omges Exploateringsområde 1 av modern bebyggelse. 
Sammanfattningsvis har kommunen bedömt att en exploatering av detta område är förhållandevis 
skonsam mot Ytterbys kulturmiljövärden. 

Exploateringsområde 2 tangerar riksintressets västra delområde. Skulle området utvidgas söderut 
skulle intrång göras i riksintresset. Exploatering inom området innebär att man är på gränsen till att be-
bygga det område som bör hållas öppet för att bibehålla den visuella kontakten mellan riksintressets 
två delområden. 

 

Figur 2.2 Kulturmiljövärden i området. Områden med lila avgränsningslinje anger riksintresseområdet för kultur-
miljövård, röda områden utgör fornlämningsområden och röda prickar utgör enskilda fornlämningar. 

I samband med framtagande av kommunens PM för Kastellegården 1:1, gjordes en kulturhistorisk 
analys som blev avgörande för bedömningen av vilka ytor som bedömdes lämpliga för exploatering. 

Utifrån de höga och unika kulturvärden som finns i Ytterby så blev dessa avgörande i avvägningen av 
exploaterbara ytor. 

Område nr 1 bedömdes lämplig att fortsatt föreslå för exploatering och finns därför med i FÖP:en. De 
synliga kulturhistoriska värdena är, som nämndes ovan, få och miljön är kraftigt kringskuren av mo-
dern bebyggelse. 

För område nr 2 gjorde kommunen bedömningen att, mot bakgrund av att delar av fornlämningsmil-
jön Ytterby 22:1 (ingående i riksintresset) redan påverkats negativt av vägar, industribyggnader och 
viss ”spretig” villabebyggelse, kan viss tillkommande bebyggelse, söder om kvarteret Senioren, vara 
möjlig. Kvarteret Senioren, framstår som ”kompakt” och bedömdes vara okänsligt (skarpt) avgränsad 
mot omgivande odlingsmarker. Kommunens bedömning är att området bör utformas för att ”balan-
sera” de idag delvis mycket skarpa övergångarna mellan tätort och kulturmiljö. Låg bebyggelse omgi-
ven av grönytor med (på sikt) höga träd, skulle kunna bidra till en bättre inramning och skapa mjukare 
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övergångar mellan framför allt industribyggnaderna och kulturmiljön på höjden i väster. Området 
anges som Åkerhörnet vid City Gross i FÖP:en. Inför utställningen av FÖPen har efter synpunkter, ett 
grönområde lagts in i mark- och vattenanvändningskartan för att markera en mjuk, grön övergång mel-
lan bebyggelse och odlingsmarken. 

Redan innan utökningen av fornlämningsområdet (RAÄ-nr Ytterby 195) gjorde kommunen bedöm-
ningen att område 3 inte var lämpligt att föreslå för exploatering i FÖP:en. Det med hänsyn till dal-
gångens värde ur landskapshistorisk synvinkel, både agrarhistoriskt och med avseende på fornläm-
ningsmiljön. I söder fyller åkermarken ännu ut stora delar av dalgången och återspeglar mer ursprung-
liga rumsliga förhållanden. Den här delen av Storängen är också av stor betydelse i ett vidare land-
skapshistoriskt rum, med koppling till det innehållsrika grav- och boplatsområdet inom fornlämnings-
området Ytterby 22:1. 

 Studerade alternativ till exploatering av jordbruksmark 

Målet om att förtäta stationsnära i Ytterby innebär en geografisk begränsning av de möjliga exploate-
ringsytorna. Värnandet av områdena med höga kulturmiljövärden i Ytterby innebär begräsningar av 
lämpliga exploateringsytor inom radien av 1000 m från stationen. Efter samrådet av FÖP:en har den 
föreslagna bebyggelsen väster om Smällen fått en mer begränsad utbredning, med syfte att skapa en 
obebyggd buffertzon mot Smällen och riksintresseområdet. 

I närhet av stationen finns, utöver jordbruksmark, ett visst inslag av ytor med kuperad skogsmark, vilka 
endast delvis är föreslagna för bebyggelse. Delar av Porteberget och området kring den befintliga be-
byggelsen i Björkås föreslås bebyggas. Medan Björkåsberget, Södra Tungeberget och delar av Porte-
berget föreslås sparas som rekreationsområden. Lokalisering av ny bebyggelse på högt belägna plat-
ser i Ytterby riskerar att bli visuellt framträdande i stadsbilden och innebära en negativ påverkan på 
värdena knutna till riksintresseområdet för kulturmiljö. Exploatering med bostäder inom kuperade om-
råden kan även innebära svårigheter att uppnå en god fysisk tillgänglighet. Dagvattenutredningen har 
pekat ut flera låglänta platser som viktiga att lämna obebyggda, då de är viktiga för hantering av dag-
vatten och skyfall. Det gäller bl.a. för Björkås dalgång. De högre belägna skogsområdena har en be-
tydligt mer begränsad infiltrationskapacitet och möjlighet att magasinera dagvatten. Skogsmarken är 
även viktig att spara för att tillgodose behovet av rekreationsområden.   

Målet om att bygga stationsnära innebär att det inte bedöms finnas några andra platser i kommunen 
som är lämpliga för denna omfattande mängd nya bostäder. 

 Alternativ i MKB:n 

Denna MKB behandlar ett nollalternativ och ett planförslag. Vid utarbetandet av planer och miljöbe-
dömning av dessa, ska enligt Miljöbalken även rimliga alternativ för att uppnå planens syften identifie-
ras, beskrivas och bedömas.  

I aktuellt fall har Kungälvs kommun angett ett nytt förslag på framtida utvecklingsområden, vilka skiljer 
sig från den gällande översiktsplanen. Under processen med den aktuella FÖP:en har även vissa 
andra alternativa markavsnitt bedömts för möjlig exploatering, vilket framgår av beskrivningarna ovan. 

Nollalternativet bedöms i det här fallet innebära att FÖP:en inte genomförs utan utvecklingen av Yt-
terby kommer då att ske i enlighet med den kommunövergripande översiktsplanen. Detta skulle i prak-
tiken sannolikt innebära att de mer perifera delarna av Ytterby togs i anspråk för bebyggelse i större 
utsträckning. I MKB:n konsekvensbedöms följande alternativ: 

Nollalternativ = fördjupningen av översiktsplanen genomförs inte. Utvecklingen av Ytterby sker 
i enighet med gällande kommunövergripande översiktsplan samt efterkomna styrdokument. 

Huvudalternativ = Utbyggnad av ca 1400 bostäder med en bebyggelsestruktur som koncentre-
ras närmast stationen. 
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 Miljöförutsättningar 

 Miljökvalitetsnormer 

 Allmänt 

Enligt 5 kap 1 § Miljöbalken (MB) får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt (miljökvalitetsnormer) om 
det behövs för att skydda människors hälsa eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för män-
niskors hälsa eller miljön. Vid all bebyggelseplanering ska gällande miljökvalitetsnormer (MKN) beak-
tas. Förordningar om MKN finns hittills framtagna för: 

• utomhusluft  
• omgivningsbuller  
• fisk- och musselvatten  
• vattenförekomster 

 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en så kallad målsättningsnorm. Några preciseringar av 
gränsvärden eller riktvärden för buller redovisas däremot inte i förordningen. Det är därmed andra be-
slut och riktlinjer som blir styrande för hur trafikbullret inom det aktuella planområdet ska bedömas, se 
vidare avsnitt 5.6. Trafikbuller. 

Nordre älv omfattas inte av MKN för fisk- och musselvatten, och detta behandlas därför inte vidare i 
MKB:n. 

 MKN – Utomhusluft 

MKN för utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen omfattar kvävedioxid och kväveoxider, svaveldi-
oxid, bly, partiklar, kolmonoxid, bensen och ozon. Om det finns risk för att någon MKN inte uppfylls 
ska ett åtgärdsprogram tas fram. Överskridanden av miljökvalitetsnormerna kan förekomma inom 
vissa områden i landet, de gäller då främst kvävedioxid och partiklar, i undantagsfall bensen. Luftför-
oreningar kan innefatta många olika ämnen, men vad avser trafikens utsläpp är det främst kvävedioxid 
(NO2) och inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) som kan orsaka problem. Utsläppen av koldi-
oxid (CO2) ger upphov till globala miljöproblem i form av växthuseffekt, där vägtrafiken står för ett bety-
dande bidrag. För koldioxid finns ingen fastställd miljökvalitetsnorm. Se vidare avsnitt 5.7 Luftmiljö.  

 MKN – Vattenförekomster  

Inom EU finns det sedan år 2000 ett gemensamt regelverk, ramdirektivet för vatten, för att bevara och 
förbättra vattenmiljön i Europas grund- och ytvatten. Målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten är 
att alla vatten ska ha god status och att vattenkvaliteten inte får försämras. Arbetet ska vara inriktat på 
att minska föroreningar, främja hållbar vattenanvändning och förbättra tillståndet för de vattenbero-
ende ekosystemen.  

Sveriges reglering av detta arbete sker framförallt inom ramen för miljöbalken, Förordning om förvalt-
ning av kvaliteten på vattenmiljön och Naturvårdsverkets föreskrifter om klassgränser 
(Naturvårdsverket, 2008). Vattenmyndigheten förvaltar yt- och grundvatten som är uppdelade i fem 
olika vattendistrikt.  
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Vattenmyndigheten fastställer bl.a. miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner för vattenförekomsterna. 
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god ekologisk respektive kemisk status 
eller potential till ett visst år och att statusen inte får försämras. Undantag kan dock medges under sär-
skilda omständigheter. 

Ekologisk status graderas i en femgradig skala. De fem statusklasserna är: hög, god, måttlig, otill-
fredsställande och dålig status. Kemisk ytvattenstatus klassificeras som god status eller ej god status.  

Den fördjupade översiktsplanen berörs av en utpekad ytvattenförekomst: Nordre älv. Inga grundvat-
tenförekomster finns utpekade inom aktuellt FÖP-område. MKN för vattenförekomster behandlas i av-
snitt 5.9 Vattenförhållanden. 

 Miljökvalitetsmål 

Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat ska utgöra en utgångspunkt för sam-
hällets miljöarbete (Prop. 2009/10:155), se nedanstående tabell 1. Regeringen har hittills beslutat om 
24 etappmål inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt inom områdena Avfall, Biolo-
gisk mångfald, Farliga ämnen och Luftföroreningar. 

Tabell 1 de nationella miljökvalitetsmålen 

De nationella miljömålen 

1 Begränsad klimatpåverkan 9 Grundvatten av god kvalitet 

2 Frisk luft 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3 Bara naturlig försurning 11 Myllrande våtmarker 

4 Giftfri miljö 12 Levande skogar 

5 Skyddande ozonskikt 13 Ett rikt odlingslandskap 

6 Säker strålmiljö 14 Storslagen fjällmiljö 

7 Ingen övergödning 15 God bebyggd miljö 

8 Levande sjöar och vattendrag 16 Ett rikt växt- och djurliv 

 

Västra Götalands län har även tagit fram regionala miljömål som utgör regionala anpassningar av de 
nationella miljömålen. Därtill har även regionala tilläggsmål tagits fram vilka lyfter fram regionala sär-
drag och områden som kräver ytterligare insatser som tydliggör vad som behöver uppnås i Västra Gö-
taland för att nå målen (LST, 2015).   

Kungälvs kommun har även tagit fram lokala anpassningar av de nationella miljökvalitetsmålen, vilka 
grupperats in i klimat och luft, vatten, naturvård och friluftsliv samt byggande och boende. Inom dessa 
områden ger kommunen förslag till åtgärder på lokal nivå som kan bidra till att uppnå miljömålen 
(Kungälv, 2014). Kommunen har sedan arbetat vidare med hållbarhet och tagit fram ett miljöpolitiskt 
program samt miljöinriktade styrdokument som vidare styr Kungälvs kommuns miljöarbete.  
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 Konsekvenser av nollalternativet 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt MB 6 kap 11 § innehålla ”uppgifter om miljöförhållandena 
och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs”. Beskrivningen ska inte 
avse nuläget utan en framtid utan ett genomförande av planen, ett ”nollalternativ”. 

Utan en fördjupning av översiktsplanen för Ytterby kommer den kommunomfattande översiktsplanen 
fortsatt att utgöra det övergripande styrande dokumentet tillsammans med övriga beslutande styrdoku-
ment och nyligen framtagna detaljplaner som kommunen tagit fram. Man behöver samtidigt vara med-
veten om att händelser och utvecklingar som är svåra att styra kan komma att påverka situationen, 
såsom bostadsbrist, flyktingsituation m.m. Därför kommer ett framtida nollalternativ sannolikt att mot-
svara en kombination av den allmänna samhällsutvecklingen och dessa styrdokument. 

 

Figur 4.1 Utbyggnadsförslag enligt översiktsplan 2010. FÖP-området är markerat med röd linje. 

I nollalternativet, som i detta fall främst styrs av gällande kommunövergripande översiktsplan 
(ÖP2010), byggs Ytterby utifrån och in där stora områden i perifera lägen tas i anspråk för nya bostä-
der, se figur 4.1. Områdena är perifera både i förhållande till Ytterbys centrumdelar och i förhållande 
till Kungälv. Det finns i nollalternativet en möjlighet att förtäta i de centrala delarna men gällande ÖP 
saknar en tydlig viljeriktning i frågan, och bebyggelsetätheten är mindre än nuvarande FÖP-förslag. 
Därutöver föreslås enbart en centrumbebyggelse öster om stationen vilket medför att järnvägen i nol-
lalternativet fortsättningsvis bidrar till att dela Ytterby. En mindre bebyggelseutveckling i de centrala 
delarna riskerar att service och hållbara resealternativ inte kan utvecklas i centrumområdet och kom-
muninvånarna måste därmed resa för att tillgå dessa tjänster. Bilberoendet riskerar därmed att öka 
med nollalternativet när detta tillsammans med att perifera områdena bebyggs.  

I ÖP2010 är förutsättningen att ridskolan i Ytterby ligger kvar, detta trots det attraktiva läget. Denna 
viljeriktning har dock ändrats och nu kommer ridskolan att flyttas, vilket innebär att detta också blir den 
sannolika utvecklingen i ett nollalternativ.    

Nollalternativet skulle innebära att stora skogs- och jordbruksområden tas i anspråk för bebyggelseut-
veckling. Det är främst skogsmark i utkanten av Ytterbys västra delar som skulle exploateras, bl.a. 
bergspartierna Hölen och Vena, Tungeberget samt delar av skogsmarken i Tega. Bebyggelseutveckl-
ingen i Nordtag ingår även i nollalternativet. Nollalternativet innebär enbart begränsad bebyggelseut-
veckling inom Kyrkebäckens dalgång och Norra Storängen.  



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : MKB FÖP Ytterby  2020

 Uppdragsnr: 105 25 44   Version: 3 
 Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Ytterby  |    

 

n:\105\25\1052544\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\2019-12-19 mkb_masterdok.docx 2019-12-20  |  19(70) 

Den jordbruksmark som tas i anspråk i nollalternativet är ca 55 hektar, vilket motsvarar ca 78 fotbolls-
planer. Detta påverkar resurshushållningen i Ytterby på ett negativt sätt när jordbruksmark, som är 
värdefull resurs för matproduktion, försvinner. 

Nollalternativet skulle sammantaget innebära ett omfattande ingrepp i naturmiljöer men ingrepp i de 
högsta naturvärdena skulle dock undvikas. Från rekreationssynpunkt skulle tillgängligheten till Kastell-
legårdsbergen troligen inte förbättras i nollalternativet.  

För kulturmiljön innebär nollalternativet att upplevelsevärdet av traditionell jordbruksbyggelse och jord-
brukslandskap skulle påverkas negativt, bla. värdefulla agrara miljöer kring Guddeby - Hölen. Nollal-
ternativet skulle också ge negativa konsekvenser för vetenskapliga värden i form av fornlämningar. 
Nollalternativet medför också ”förtätning eller omvandlingsområde” av mark som tangerar kulturmiljö 
”Smällen”. Detta kan möjligen utgöra större negativ inverkan på kulturmiljövärden på grund av områ-
dets generösa avgränsning till kärnvärden för riksintresseområdet. 

Vad gäller landskapsbilden kan nollalternativet innebära ett visst tillskott av bebyggelse i Kyrkebybäck-
ens dalgång men det är osäkert vilken utbredning och täthet den bebyggelsen skulle få. Ett nollalter-
nativ skulle innebära större påverkan på landskapsbilden i de västra utkanterna av Ytterby, Där före-
slår ÖP:n bebyggelseutveckling inom både öppen jordbruksmark och i skogsområden. Även vid Östra 
Sparrås skulle en påverkan på landskapsbilden bli tydlig då bebyggelseutveckling föreslås inom den 
öppna jordbruksmarken där. 

När det gäller risk för påverkan på vattenområden leder nollalternativet till ökad andel hårdgjorda ytor 
vilket medför större, snabbare dagvattenflöden med högre koncentrationer av framförallt ämnen för-
knippade med urban miljö, såsom metaller och olja. Exploateringen av åkermark i nollalternativet 
minskar generellt mängden näringsämnen som tillförs vattendrag, men innebär i gengäld en ökad dag-
vattenbelastning. Åtgärder såsom dagvattendammar kan minska denna påverkan. Exploateringen 
ökar även behovet av dricksvattenförsörjning och spillvattenavledning. 

Kommunen har tagit fram en framtidsprognos för Nollalternativet ”2035 Nollalternativ”. Med ett nollal-
ternativ beräknas trafiken på Marstrandsvägen minska med ca 15 % i väster (väster om Sparråsvä-
gen), vara densamma mellan Sparråsvägen och Torsbyvägen och öka med ca 25 % i öster (väster om 
Rollsbovägen) jämfört med nuläget. Trafiken på Sparråsvägen beräknas i princip fördubblas jämfört 
med nuläget. Trafiken på väg 604 beräknas öka med ca 10 % öster om Sparråsvägen och ca 30 % 
väster om Sparråsvägen jämfört med nuläget.  

Med Nollalternativet beräknas trafiken på Marstrandsvägen bli ca 50 % lägre i väster (väster om Spar-
råsvägen) till ca 10 % lägre i öster (väster om Rollsbovägen) jämfört med ”FÖP Ytterby 2035” (se figur 
5.21). På Marstrandsvägen kommer då koldioxidutsläppen och ljudnivåerna bli högre med ”FÖP Yt-
terby 2035” jämfört med ”2035 Nollalternativ” om inga åtgärder vidtas.  

Nollalternativet visar att prognostiserad trafik på väg 604 och Sparråsvägen kommer att öka jämfört 
med nuläget. Därmed kommer även koldioxidutsläppen och ljudnivåerna bli högre om inga åtgärder 
vidtas. Trafiken på väg 604 och Sparråsvägen beräknas i princip vara densamma med ”Nollalternati-
vet” som med ”FÖP Ytterby 2035”. Det blir därmed ingen skillnad vad gäller koldioxidutsläpp och bul-
ler mellan ”2035 Nollalternativ” och ”FÖP Ytterby 2035”. 
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 Miljökonsekvenser av planförslaget 
Nedan redovisas förutsättningar samt planförslagets konsekvenser för olika miljöfaktorer. 

 Naturmiljö 

 Förutsättningar 

Södra delen av planområdet ingår i ett område av riksintresse för naturvården: NRO 14122 ”Göta och 
Nordre älvs dalgångar”. Riksintresset sträcker sig över fem kommuner och omfattar totalt över 10 000 
hektar. Området utgör en mäktig sprickdal som väl åskådliggör en älvdals utveckling. Naturvärdena är 
höga, bl.a. har området stor betydelse för häckande och rastande våtmarksfåglar. Vidare är många 
biflöden viktiga som vandrings-, lek- och uppväxtområden för bl.a. lax och öring. Inom riksintresset fö-
rekommer såväl strandängar som värdefulla lövskogar (LST, 2008). Naturreservatet Göta och Nordre 
älvs dalgång och det nyligen bildade naturreservatet Ormo ingår i sin helhet i riksintresseområdet, se 
figur 5.1. 

En stor del av det berörda riksintresseområdet utgör vidare ett Natura 2000-område enligt fågeldirekti-
vet: SE0520035 Göta älv-Nordre älvs dalgång. Natura 2000 utgör ett nätverk av värdefulla naturområ-
den vars syfte är att bevara livsmiljöer för arter som är skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. En be-
varandeplan för Natura 2000-området fastställdes 2005 (LST, 2005b). De fågelarter som enligt beva-
randeplanen måste bevaras i området är sångsvan, salskrake, bivråk, havsörn, brun kärrhök, blå kärr-
hök, småfläckig sumphöna, brushane och dubbelbeckasin. Området omfattar totalt drygt 1 000 hektar 
och sträcker sig nedströms till Ulvesund och uppströms till Marieberg. 

En del av Natura 2000-område enligt fågeldirektivet omfattas även av Natura 2000 enligt art- och habi-
tatdirektivet: SE0520056 Nordre älv – Tomtebacken. Området utgörs av stränder och strandnära om-
råden i Nordre älvs dalgång, från Ulvesund upp till Tomtebacken. Det hyser vidsträckta sankmarker, 
betesmarker omväxlande med lövlundar och åkrar samt en artrik flora präglad av de rika lersedimen-
ten i älvdalen. Det främsta syftet med Natura 2000-området är att bevara betes- och slåttermarkerna 
samt den utpekade arten käppkrokmossa (LST, 2005a). 

Strandskydd gäller för delar av strandområdet på upp till 300 meter från strandlinjen, se figur 5.1. 
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Figur 5.1 Område av riksintresse för naturvården och skyddade områden inom planområdet. 

Övriga dokumenterade naturvärden i planområdet framgår av figur 5.2. Naturvärdena består såväl av 
skogliga värden knutna till lövskog som av värden knutna till öppna ängs- och betesmarker (LST, 
2019). Planområdet ligger mellan, och delvis i kanten av, två värdetrakter för skog, vilka båda inrym-
mer höga naturvärden knutna till lövskog. Områden dokumenterade i ängs- och betesmarksinvente-
ringen utgörs här till övervägande delen av naturbetesmarker. I flera fall ligger betesmarkerna i av 
länsstyrelsen utpekade värdefulla odlingslandskap. Vidare är såväl Ormobäcken som Kyrkebäcken av 
länsstyrelsen utpekade som havsöringförande vattendrag. I Kyrkebäcken har biotopvårdande åtgärder 
utförts genom utläggning av lekgrus. 
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Figur 5.2 Dokumenterade naturvärden i planområdet. 

 Konsekvenser av planförslaget 

Den föreslagna utbyggnaden ligger helt och hållet utanför riksintresset för naturvården liksom utanför 
skyddade områden i form av Natura 2000, naturreservat och strandskyddsområden. Det bedöms inte 
heller som att det kommer att ske någon indirekt påverkan av betydelse på riksintresset eller dessa 
skyddade områden. 

Även när det gäller övriga dokumenterade naturvärden undviks i allt väsentligt ingrepp i de viktigaste 
värdena. Det finns ett utpekat värdefullt odlingslandskap vid området Smällen som påverkas i västra 
delen av en planerad bebyggelse. Ingrepp i den värdefulla naturbetesmarken här undviks dock. Till-
sammans med utbyggnaden i Nordtag får en del öppna jordbruksmarker här ge plats för bostadsbe-
byggelse, vilket missgynnar arter knutna till jordbrukslandskapet. Sammantaget bedöms dock påver-
kan på dessa naturvärden som små-medelstora. 
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Den föreslagna utbyggnaden vid Västra Tunge ligger precis i kanten av en nyckelbiotop med ett rela-
tivt stort antal utpekade skyddsvärda träd. Även om inget fysiskt ingrepp görs i nyckelbiotopen kan här 
finnas risk för indirekt påverkan i form av skuggning eller annan lokalklimatpåverkan. En närmare be-
dömning av detta behöver göras inom ramen för detaljplanen. 

Den föreslagna bebyggelsen vid Norra Storängen är placerad på åkermark utan utpekade högre na-
turvärden, och är belägen en bit ifrån miljön i Kyrkebäcken. Den här typen av utbyggnader kan dock i 
vissa fall indirekt orsaka ingrepp i vattendrag i form av behov av stabilitetsåtgärder. Frågan behöver 
studeras närmare inom ramen för en detaljplan. Den fördjupade översiktsplanen ger samtidigt ut-
rymme att utveckla Kyrkebäcken som ett grönstråk och en spridningskorridor i linje med de förslag 
som lämnats i den nyligen upprättade grönstrukturplanen för Ytterby, vilket är positivt för naturvär-
dena. 

Beskrivningarna ovan avser bedömning av påverkan på naturvärden som finns dokumenterade i myn-
digheternas naturvårdsunderlag. Den fördjupade översiktsplanen kommer i förlängningen också att 
leda till påverkan på lokala naturvärden; naturvärden som normalt identifieras först i samband med de-
taljplanearbetet. Denna påverkan kan av förklarliga skäl inte närmare beskrivas i denna MKB, men be-
höver studeras i samband med planläggningen av respektive detaljplan. Ett område som dock redan 
nu kan nämnas som exempel är Porteberget i Ytterby. Området har vissa lokala naturvärden med in-
slag av lövträd. Området kommer att ianspråktas för bebyggelse, vilket innebär en minskad biologisk 
mångfald på lokal nivå. 

Planförslaget innebär att viss jordbruksmark tas i anspråk för utbyggnad av bostäder. Detta kan även 
ge upphov till en negativ påverkan på naturmiljön, oavsett om den berörda jordbruksmarken i sig hy-
ser naturvärden eller inte. Vid exploatering av jordbruksmark finns en risk för att odlings- och betes-
hävden upphör både i berörda och angränsande områden eftersom kvarvarande brukningsenheter blir 
för små för att vara ekonomiskt lönsamma att bedriva jordbruk på. Detta kan indirekt medföra att t.ex. 
betesdriften på ängs- och betesmarker med höga naturvärden också upphör, vilket i sin tur medför att 
dessa växer igen och dess naturvärden på sikt går förlorade. 

 Förslag till åtgärder 

Vissa frågor som gäller risk för indirekta ingrepp eller indirekt påverkan på värdefulla naturmiljöer kan 
behöva studeras närmare i respektive detaljplaneskede: 

• Eventuell lokalklimatpåverkan på lövträd i nyckelbiotopen vid Västra Tunge. 
• Eventuellt behov av stabilitetsåtgärder i närheten av Kyrkebäcken vid Norra Storängen. 
• Identifiering av lokala naturvärden, lämpligen inom ramen för en naturvärdesinventering i re-

spektive detaljplaneområde. 

Vidare ger den fördjupade översiktsplanen utrymme att utveckla Kyrkebäcken som ett grönstråk och 
en spridningskorridor: 

• Kyrkebäckens potential som grönstråk gäller både inom och utanför planerade detaljplaneom-
råden. Närmare studier behövs för att konkretisera utformningen av ett sådant grönstråk. Här 
bedöms finnas en stor potential att skapa ett stråk som knyter ihop Ytterby med älvområdet 
såväl ekologiskt som rekreationsmässigt. 
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 Kulturmiljö 

 Förutsättningar 

Riksintresse 

Inom utredningsområdet finns ett riksintresse för kulturmiljövården ”Kastellegården-Ragnhildsholmen” 
(RAÄ, 2015). Riksintresset är uppdelat i två delområden. Det södra delområdet omfattas av lämningar 
efter Kungälvs föregångare, Kongahälla, som sedermera blev en kungsgård under namnet Kastelle-
gården. Inom riksintresseområdet ligger förutom själva Kastellegården även lämningar efter 
Kongahälla, en klosteranläggning och delar av gårdens åkermark och skogbeklädda utmarker, se figur 
5.3. Nordre älv rinner genom delområdet. På älvens södra sida (utanför utredningsområdet) ligger be-
fästningen Ragnhildsholmen. 

De kulturhistoriska kärnvärdena på Kastellegården återfinns inom den gamla inägomiljön kring dagens 
bebyggelse nere vid Nordre älv. Byggnadernas karaktär, antal och storlek, liksom läget nära intill älv-
fåran, ger ett tydligt intryck av högreståndsmiljö och avspeglar gårdens bakgrund som kungsgård och 
översteboställe. Gårdsanläggningen är också skyddad som statligt byggnadsminne (SBM) enligt för-
ordningen 2013: 558. 

 

Figur 5.3 Dokumenterade kulturmiljövärden. 
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Fornlämningsmiljöer 

Inom utredningsområdet finns vissa koncentrationer av kända fornlämningar som kommer att beröras 
av utbyggnadsområden och förtätning (RAÄ, 2019a). Ett av dessa områden är Porteberget, beläget 
väster om järnvägsstationen. Här finns fornlämningar i form av förhistoriska gravar, fossil åkermark 
och äldre torplägen. Vid Porteberget finns också flera lägen där förväntan om nya fynd är stor 
(Connelid, 2018). Området rymmer både vetenskapliga värden såväl som upplevelsevärden. Områ-
dets närhet till Smällen kan få betydelse då kunskapsläget förbättras vid en eventuell arkeologisk ut-
redning steg 2.  

Ett område av stor betydelse för kulturmiljön är fornlämningsområdet som ligger i det öppna jordbruks-
landskapet Södra Storängen, i Kyrkebäckens dalgång. Fornlämningsbeteckningen för detta område, 
Ytterby 195, är stenåldersboplats men andra senare gjorda fynd speglar handels- och hantverksaktivi-
teter och har sannolikt koppling till det intilliggande gravfältet vid Smällen. Fynden är av stort intresse 
då de upptäckts i närheten av den arkeologiskt belagda stormansmiljön från yngre järnålder och tidig 
medeltid, intill gravfältet Ytterby 22:1 (RAÄ, 2019a). 

Det öppna åker-och hagmarksområde som ligger vid Lilla Smällen utgörs av gammal utmark till bl.a. 
Kastellegården. Tidigare okända lämningar framkom i den senaste utredningen 2014 (Ytterberg & 
Connelid, 2014). Främst omfattas dessa av tomt- eller gårdstomter och fossil åker kring tidigare kända 
torplägen. Här finns även tidigare kända fornlämningar i form av grav- och boplatsområden.  

Byggnadsminnen, kyrkomiljöer 

Inom utredningsområdet för FÖP:en återfinns även ett byggnadsminne enligt KML kap 4, Ytterby 
kyrka (RAÄ, 2019b). Kyrkobyggnaden och kyrkogården och dess närmaste miljö har ett högt kulturhi-
storiskt värde och utgör en betydande del i Ytterbys äldre bebyggelsestruktur. I utredningsområdets 
södra del, vid Kyrkebäckens utlopp, återfinns lämningar efter Ytterbys gamla kyrka. Lämningen är i 
form av en kyrkoruin och är skyddad som fornlämning. 

 Konsekvenser av planförslaget 

Ny centrumbebyggelse och förtätning föreslås inom delområdet för riksintresset O15 vid fornlämnings-
miljön Smällen. Förtätningen är planerad i riksintresseområdets nordöstra del och ger inga direkta 
konsekvenser för riksintressets kärnvärden. Eventuella negativa konsekvenser för riksintresset i 
denna del kommer att bero på hur man anlägger bebyggelse i anslutning till Smällen. Det är av största 
vikt hur bebyggelsen gestaltas och anläggs i övergången mellan bebyggelsen och den öppna hagmar-
ken vid fornlämningsmiljön.  

FÖP:en medför ny centrumbebyggelse på höjdpartiet Porteberget. Utbyggnaden medför effekter på 
flera kända fornlämningar i området. Behovet av ytterligare kunskap vad gäller kulturmiljövärden på 
platsen har uttryckts i tidigare genomförda utredningar. Utbyggnadens negativa påverkan på kulturmil-
jövärden är i nuläget därför svår att bedöma. Vid nuvarande kunskapsläge bedöms att medelstora ne-
gativa konsekvenser för kulturmiljövärden kan föreligga då fornlämningar i form av bland annat stenål-
dersgravar kan beröras. Konsekvenserna kan komma att bedömas som större efter att ytterligare ut-
redningar utförs, såsom arkeologisk utredning etapp 2. Ny kunskap om områdets förhållande till det 
närbelägna fornlämningsområdet Smällen är vitalt för att bedöma konsekvenserna på kulturmiljön.  

FÖP:en medför att ny bebyggelse planeras i anslutning till Södra Storängen som rymmer ett stort forn-
lämningsområde (Ytterby 195). Utbyggnaden medför en visuell påverkan på det landskapsrum som 
uppvisar både upplevelsemässiga och vetenskapliga värden. Beroende på hur denna bebyggelse ge-
staltas och hur den anläggs i förhållande till det öppna landskapsrummet kommer utbyggnaden att 
medföra negativa konsekvenser för områdets kulturmiljövärde i varierande grad.  
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Det öppna landskapsrummet med åker- och hagmark vid Östra Sparrås kommer att ändra karaktär till 
ett bebyggelseområde. Även det mindre hagmarkslandskapet vid Lilla Smällen kommer att få en lik-
artad utveckling. Utbyggnaden i dessa delar kommer att medföra att fornlämningar i form av äldre 
torpställen och förhistoriska gravplatser berörs. Markens historia som utmark till bl.a. Kastellegården 
utgör ett pedagogiskt värde av lokal betydelse och förändringen av landskapet och markanvändningen 
medför konsekvenser även för detta värde. 

 

Figur 5.6 Planförslagets konsekvenser för kulturmiljön. 

 

I Västra Tunge längs Marstrandsvägen, väster om järnvägen, föreslås blandad bebyggelse. Det inne-
bär att konsekvenser kan uppstå på fornlämningar i form av en stenåldersboplats och två fyndplatser. 
Nyupptäckta lämningar efter en gårdsmiljö och en hålväg som en gång var vägen till Marstrand åter-
finns också i det föreslagna utbyggnadsområdet (Connelid 2019).  

Förtätning av centrumbebyggelse kring den av kulturmiljölagen skyddade kyrkomiljön kan bidra till ef-
fekter för upplevelsen av kyrkomiljön. Beroende på bebyggelsens täthet och gestaltning kan negativa 
konsekvenser uppstå på kyrkomiljöns upplevelsevärde samt det pedagogiska värde som kyrkomiljön 
har som en av centrumets äldsta kulturhistoriska miljöer.  

Norra Storängen bebyggs enligt FÖP:en med bostadsbebyggelse vilket medför att jordbruksmark som 
historiskt sett har tillhört Kastellegården omvandlas till bostadsområde. Denna del av jordbruksmarken 
är sedan tidigare omgiven av bostadsbebyggelse vilket innebär att negativa konsekvenser på områ-
dets kulturmiljövärde av lokal betydelse bedöms som små. 
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Naturområden 
1. Nordre älvs dalgång inkl. Kastellegården och Klosterkullen 
2. Iskällan - Grinden 
3. Eklunden 
4. Tunge 
5. Björkås 
6. Porteberget 
7. Smällen 
8. Tega 
9. Tega - Ormo 
 

Parker 
10. Ytterbyskolans park 
11. Magasinsplatsen 
12. Ytterby torg 
 

Figur 5.9 Närströvområden och parker i FÖP-området. 
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Ormobäcken beslutades som naturreservat 2018 och i samband med det föreslogs utveckling av om-
rådet, t.ex. nya gångstigar med broar över bäcken samt informationstavlor och skyltning.  

Den glesa bebyggelsestrukturen i Ytterby innebär att vissa rekreativa områden är svåra att nå då fält 
av åkermark breder ut sig mellan bebyggelsen och skogsmarken eller p.g.a. trafikleder som utgör bar-
riärer. Vissa bergspartier i Ytterby är delvis otillgängliga p.g.a. brant topografi. Området kring Nordre 
älv har rekreativa värden som inte utnyttjas fullt ut då det saknas gångvägar längs med älvkanten. Det 
är även brist på rekreativa och gena gångvägskopplingar från centrala Ytterby mot älven.  

De bergspartier som finns i Ytterby möjliggör utsiktsplatser på högre belägna platser. Till exempel ut-
gör Smällen en värdefull utsiktsplats med vyer över Kyrkebäckens öppna dalgång och bort mot Nordre 
älv. Inom flera av de andra höjdpartierna med tät skogsvegetation utnyttjas inte potentialen för utsikts-
platser fullt ut. 

 Konsekvenser av planförslaget 

FÖP Ytterbys föreslagna utbyggnadsområden utgörs i huvudsak av jordbruksmark som har begrän-
sade förutsättningar för rekreation idag. Den obebyggda jordbruksmarken har dock ett rekreativt värde 
då den erbjuder utblickar över odlingslandskapet. På flera platser i Ytterby bidrar de större ytorna med 
jordbruksmark till att skapa vidsträckta landskapsrum med en lantlig prägel och begränsade inslag av 
bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen på Porteberget skiljer sig från övriga utbyggnadsområden 
då den innebär att skogsmark exploateras. Porteberget är inte utpekat som något av de mest värde-
fulla områdena i närströvsanalysen, men en exploatering här innebär en förlust av naturmark för när-
rekreation. Även bebyggelsen i Nordtag innebär en viss förlust av mark för närrekreation. 

Utbyggnad av bilvägnätet bedöms inte påverka friluftslivet i någon större utsträckning. Däremot be-
döms ett utökat nät av gång- och cykelvägar som positivt för friluftslivet, då det bidrar till bättre kopp-
lingar mellan bebyggelseområden och naturområden. Utbyggnadsförslagen i FÖP Ytterby kan inne-
bära att de rekreativa värdena ökar, om tydliga grönstråk, lekplatser och andra rekreativa funktioner 
tillskapas inom bebyggelsen. Grönstrukturplanen som tillhör FÖP:en föreslår nya gångstråk mellan 
olika bebyggelseområden och grönområden, vilket ökar möjligheterna till rekreation. När de större 
öppna ytorna med odlingsmark bebyggs skapas möjligheter att passera igenom dessa områden, vilket 
inte alltid är möjligt i nuläget. Bland annat föreslås nya gångstråk inom åkermarken i Södra Storängen 
och Kyrkebäckens dalgång, öster om centrala Ytterby. Där föreslås nya gångstråk längs med Kyrke-
bäcken och i randen mellan åkermark och Kastellegårdsbergen. Planen föreslår även utveckling av 
nya parker i Ytterby, vilket det råder brist på idag. Parkmark möjliggör andra typer av funktioner och 
rekreationsmöjligheter än de som återfinns i mer naturlik skogsmiljö. Två stadsparker föreslås i västra 
respektive östra delen av Ytterby och dessutom förslår FÖP:en utveckling av flera mindre parkområ-
den. Det innebär att merparten av Ytterbys invånare skulle få tillgång till anlagd park inom nära av-
stånd. Undantaget är vissa av de redan befintliga bebyggelseområdena där ingen ny parkmark före-
slås. Det är främst områdena kring Tega och Klockarebolet som kommer ha begränsad tillgång till 
parkmark efter FÖP:ens genomförande.   

Nordre älv och Kastellegårdsbergen ingår i riksintresse för friluftsliv men ingen bebyggelse föreslås 
inom riksintresseområdet och det bedöms inte påverkas negativt av FÖP-förslaget. De nya gröna 
stråk och GC-vägar som föreslås innebär en förbättrad tillgänglighet till riksintresseområdet och även 
förbättrade möjligheter att röra sig inom både Kastellegårdsbergen och längs med Nordre älv. 

Utbyggnad av gångstråk, lekplatser eller parker kan vara mycket positivt för friluftslivet men görs det i 
naturmark med känslig flora och fauna kan naturvärden påverkas negativt. En ökad bebyggelse i ut-
vecklingsområden kan även generellt ge ett ökat slitage och ökad störning i omgivande naturområden. 
Vissa av naturområdena är beroende av betande djur för att behålla sin karaktär och inte växa igen. 
Det gäller bl.a. Smällen och delar av naturreservatet i Ormo. Ny bebyggelse i närhet av platser med 
djurhållning kan innebära minskade möjligheter till djurhållning.  

Planförslagets sammanlagda påverkan på friluftslivet bedöms som liten till medelstor och i huvudsak 
som positiv. Detta genom att skogsområden kring bebyggelseområdena föreslås tillgängliggöras 
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bättre. Dessutom innebär planen ett tillskott av parkmark vilket innebär ett komplement till den natur-
mark som finns och skapar en större bredd av olika typer av rekreationsmiljöer. FÖP:en innehåller 
inga tydliga riktlinjer kring kompensation för att ersätta de natur- och rekreationsvärden som kan 
komma att försvinna vid exploatering. Hur kommunen arbetar med kompensationsåtgärder påverkar 
vilka åtgärder som kan göras för att tillgodose möjligheterna till rekreation och friluftsliv. 

 Förslag till åtgärder 

• Vid kommande detaljplanering är det viktigt att mer ingående utreda hur rekreations- och fri-
luftsvärdena kan stärkas och vilka åtgärder som kan genomföras utan att riskera negativ på-
verkan på naturvärden. 

• I kommande planering bör det arbetas aktivt med att skapa bra möten mellan nya bebyggelse-
områden och den intilliggande natur som bevaras. Ambitionen bör vara att naturmark ska 
kunna nås så enkelt som möjligt för att vara tillgänglig för närrekreation. 

• I de områden som FÖP:en anger som skog kan, på de marker som inte är skyddade mot 
skogsbruk, viss skogsbruksverksamhet förekomma. Inriktningen bör dock vara att de insatser 
som görs ska vara av typen hyggesfritt skogsbruk så att det så litet som möjligt påverkar fri-
luftslivet negativt. Skogsmarkens betydelse i FÖP-området handlar framförallt om dess vikt för 
att skapa attraktiva bostadsområden med tillgång till närnatur. 

• För att säkerställa grönstrukturen bör kommunen överväga inköp av vissa viktiga skogsområ-
den där kommunen idag inte är markägare. Detta för att undvika omfattande avverkningar och 
för att kunna genomföra gångstigar och andra åtgärder som gynnar friluftsliv och rekreation. 

 Landskapsbild 

 Förutsättningar 

Kyrkebäckens öppna dalgång utgör ett tydligt element i Ytterbys landskap, se figur 5.12. Dalgången 
löper i nord-sydlig riktning med bostadsområdet Enekullen på dess östra sida och övriga delar av Yt-
terbys bebyggelse på den västra. Den skogbevuxna Kastellegårdsbergsryggen löper längs dalgång-
ens östra sida ända ner till Nordre älv. Den norra delen av bergsryggen utgör en barriär mellan Ytterby 
och Kungälv. Bostadsområdet Enekullen har en god landskasanpassning som gör att dalgångens 
östra sida är tydligt framträdande i landskapsbilden. Den västra sidan av dalgången upplevs inte som 
ett lika tydligt landskapselement då dalsidan till stor del är bebyggd och bebyggelsen sträcker sig långt 
ut i dalgången mot Kyrkebäcken. Längre söderut, längs med Nordre älv öppnar landskapet kring älv-
deltat upp sig, med långa siktlinjer nedströms älven. Området kring den kulturhistoriskt viktiga platsen 
Kungahälla-Kastellegården, öster om järnvägen, utgör en avskild rumsbildning på älvens norra sida.  
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• Ytterby har en naturlik karaktär snarare än en stadsmässig. För att värna den karaktären 
och Ytterbys identitet bör befintlig vegetation och andra landskapselement bevaras där så 
är möjligt. Detta bör vara en utgångspunkt vid kommande detaljplanering.  

 Trafik 

 Förutsättningar 

Vägtrafik 

Inom FÖP-området finns tre större vägar: två statliga vägar, väg 168 (Marstrandsvägen) och väg 604 
(Torsbyvägen) väster om väg 601 samt två kommunala vägar, väg 604 (Torsbyvägen) öster om väg 
601 och Sparråsvägen. Inom FÖP-området finns även matargator, bostadsgator och centrumgata. 
Planområdet har en vägnätstruktur enligt figur 5.19. 

 

Figur 5.19. Vägnätstruktur. 

Uppgift om trafikmängder i nuläget har hämtats från aktuellt planförslag för Ytterby, ”2018 Trafikmät-
ningar”. Andel tung trafik har för de statliga vägarna hämtats från Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta 
(Trafikverket, 2019c) och för kommunala gator hämtats från kommunens trafikdata. Skyltad hastighet 
har hämtats från Trafikverkets NVDB (Trafikverket, 2019a). I tabell 2 är förutsättningarna för vägtrafik i 
nuläget sammanställda.  
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Tabell 2. Sammanställning av trafikförutsättningar för vägtrafik i nuläget. 

Väg ÅDT 2018 
(fordon/dygn) 

Andel tung 
trafik  
(%) 

Skyltad 
hastighet 

(km/h) 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan E6 och Ytterby  19 970 7 70/50 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan Ytterby och 
Sparråsvägen 

10 390 5 50/70 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan Sparråsvägen 
och Ekelöv 

7 060 6 70 

Väg 604 (Torsbyvägen), mellan väg 168 och Kleve-
vägen 

14 740 7 50 

Väg 604 (Torsbyvägen), mellan Klevevägen och 
Kyrkbäcksgatan 

9 000 7 50 

Väg 604 (Torsbyvägen), väster om Sparråsvägen  4 000 7 70 

Sparråsvägen 2 140 3 50 

Tågtrafik 

Centralt genom FÖP-området går järnvägen (Bohusbanan) i syd-nordlig riktning. Bohusbanan är en 
enkelspårig bana som används för regionaltågstrafik och viss godstrafik. Tågstationen Ytterby station 
är belägen mitt i utredningsområdet, se figur 5.20.  

 

Figur 5.20 Ytterby station (Källa Google Maps). 

Uppgift om tågtrafik i nuläget har hämtats från Trafikverkets databas (Trafikverket, 2019b). Trafikver-
kets linjeböcker har använts för att få fram största tillåtna hastighet på järnvägen (Trafikverket, 2018). I 
tabell 3 är förutsättningar för tågtrafik i nuläget sammanställda. 
 
Tabell 3. Sammanställning av trafikförutsättningar för tågtrafik i nuläget. 

Tågtyp Antal tåg Högsta tillåtna 
hastighet (km/h) 

Godståg 3 110 

Persontåg 46 120* 

TOTALT 49  

*Samtliga persontåg stannar till i Ytterby  
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 Konsekvenser av planförslaget 

Totalt bor ca 6 000 personer inom FÖP-området idag. År 2035 planeras Ytterbys invånarantal ha växt 
med 50 % i de centrala delarna genom nybyggnation och förtätning. År 2050 planeras invånarantalet 
ha fördubblats till 12 000 personer inom FÖP-området med fokus på området 1 000 meter från stat-
ionen. 

I kommunens Trafikplan 2017 ges en tydlig inriktning mot ett mer hållbart resande. Där underliggande 
planen för bl a konkurrenskraftig kollektivtrafik är upprättad medans arbetet pågår med planen för 
smart och effektiv parkering. 

Vägtrafik 

Planerad nybyggnation och förtätning kommer alstra ny trafik i hela Ytterby. Kommunens utmaning är 
att inte skapa mer biltrafik utan möjliggöra att fler nya som gamla resor kan ske med annat än bil.  

Kommunen har tagit fram en framtidsanalys för FÖP Ytterby 2035. I figur 5.21 redovisas nuvarande 
och prognostiserad trafik. 

 

Figur 5.21 Nuvarande och framtida trafikmängder. 

Tågtrafik 

Uppgift om tågtrafik i framtiden år 2040 har hämtats från Trafikverkets Wikibana (Trafikverket, 2018). 
Trafikverkets linjeböcker har använts för att få fram största tillåtna hastighet på järnvägen. Enligt Tra-
fikverkets prognoser för år 2040 beräknas trafik på Bohusbanan komma att öka. I tabell 4 redovisas 
förutsättningarna för tågtrafik år 2040. 

  



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : MKB FÖP Ytterby  2020

 Uppdragsnr: 105 25 44   Version: 3 
 Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Ytterby  |    

 

n:\105\25\1052544\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\2019-12-19 mkb_masterdok.docx 2019-12-20  |  42(70) 

Tabell 4. Sammanställning av trafikförutsättningar för tågtrafik i år 2040. 

Tågtyp Antal tåg Högsta tillåtna has-
tighet (km/h) 

Godståg 3 110 

Persontåg 69 120* 

TOTALT 72  

*Samtliga persontåg antas komma att stanna till i Ytterby  

 Trafikbuller 

Vid framtagandet av förslag till ny FÖP har ingen översiktlig bullerutredning tagits fram. I denna MKB 
redovisas skyddsavstånd som krävs för att klara riktvärdena i nuläget och i framtiden. För nuvarande 
och planerad bebyggelse redovisas även beräknade ljudnivåförändringar. För ny bostadsbebyggelse 
beskrivs de krav på bostäderna som kan komma att ställas med hänsyn till trafikbullret. 

 Riktvärden 

Befintlig bostadsbebyggelse 

Enligt Naturvårdsverket rapport ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder” 
(Naturvårdsverket, 2017) ska som grundregel alla åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas om 
man kan befara att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön föreligger eller kan uppstå. 
Enligt praxis har riktvärdena i infrastrukturproposition 1996/97:53 fått avgörande betydelse för vilka ni-
våer som ska eftersträvas och när åtgärder behöver övervägas.  

För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
och anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet nivåer i tabell 5 underskridas.  

Tabell 5. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

 Bostads fasad 
(Leq24h) 

Bostads uteplats 
(Leq24h) 

Bostads uteplats 
(Lmax) 

Buller från väg 55 dBA ~ 55 dBA ** 70 dBA* 

Buller från spår 60 dBA 55 dBA 70 dBA* 
* Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06 - 22)1.  
** Varken propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänk-
bar nivå för att nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h.  

Planerad bostadsbebyggelse 

Riktvärden för buller utomhus från vägar, spårtrafik och flygplatser vid bostadsbyggnader är fastställda 
i förordning ”Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, vilken ska tillämpas för bo-
stadshus, såväl vid detaljplanering som i bygglovsärenden. Grundläggande riktvärden är att buller från 
vägar och spårtrafik inte bör överskrida ekvivalent ljudnivå 60 dBA vid en bostadsbyggnads fasad. Om 
en uteplats ska anordnas i anslutning till bostadsbyggnaden bör inte ekvivalent ljudnivå 50 dBA och 
maximal ljudnivå 70 dBA överskridas. För en bostad om högst 35 m2 gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA i ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA överskrids krävs en utformning av lägenheterna så att 
minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal ljud-
nivå 70 dBA vid fasad klaras. 
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Riktvärden för inomhusnivåer redovisas i BBR BSF 2011:6 med ändringar t o m BFS 2015:3 och 
SS 25267. Riktvärden för ljudnivåer från trafik och andra yttre källor som inte får överstigas inomhus 
redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Ljudnivåkrav inomhus. 

Rumstyp Ekvivalent ljudnivå (dBA) Maximal ljudnivå nattetid 
(dBA) 

Sovrum, vila och daglig samvaro 30 45 

Matlagning och hygien 35 - 

 Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse 

Ingen samlad kartläggning av nuvarande ljudnivåer för befintliga hus finns framtaget.  

För att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 dBA, från tågtrafik för tvåvåningshus krävs ett 
skyddsavstånd (avstånd mellan närmaste fasad och järnvägen) på mer än 20 m förutsatt mjuk mark 
mellan järnväg och fasad. Om ljudet skärmas av terräng, byggnad, bullerskärm etc. klaras riktvärdena 
på kortare avstånd.  

För att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 55 dBA, från vägtrafik krävs ett skyddsavstånd för två-
våningshus förutsatt mjuk mark mellan väg och fasad enligt tabell 7. Om ljudet skärmas av terräng, 
byggnad, bullerskärm etc. klaras riktvärdena på betydligt kortare avstånd än redovisade ljudnivåer i 
tabell 7. 

Tabell 7. Skyddsavstånd från vägtrafik i nuläget för befintlig bebyggelse 

Vägsträcka Skyddsavstånd som krävs 
för att klara riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå 55 dBA 
från vägtrafik* 

50 km/h 70 km/h 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan E6 och Ytterby  80 125 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan Ytterby och Sparråsvägen 60 90 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan Sparråsvägen och Ekelöv -- 75 

Väg 604 (Torsbyvägen), mellan väg 168 och Klevevägen 70 -- 

Väg 604 (Torsbyvägen), mellan Klevevägen och Kyrkbäcksgtan 55 -- 

Väg 604 (Torsbyvägen), väster om Sparråsvägen  -- 60 

Sparråsvägen 20 -- 

*Om ljudet skärmas av terräng, byggnad, bullerskärm etc. klaras riktvärdena på kortare avstånd.  

För att klargöra hur många bostadsfastigheter som i nuläget har ljudnivåer över riktvärdet krävs omfat-
tande bullerberäkningar. 
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 Konsekvenser av planförslaget 

Befintlig bebyggelse 

Förväntad förändring av trafiken på Bohusbanan mellan år 2018 och Trafikverkets prognos för 2040 är 
relativt stor. Godstågen förväntas inte öka men persontågen beräknas öka med 50 % från 46 till 69 
tåg/dygn. Totalt antal tåg prognostiseras till 49 st. Trafikökningen baserad på prognosen för år 2040 
ger en ökning av ekvivalenta ljudnivån från tågtrafik med 1 dBA.  

Trafikökningen i framtiden är baserad på redovisade trafikmängder i avsnitt 5.5.1 och beräknas ge en 
ökning av ekvivalenta ljudnivån från vägtrafik enligt tabell 8.  

Tabell 8. Beräknad förändring av ekvivalent ljudnivå i framtiden jämfört med nuläget. 

Vägsträcka Beräknad förändring av ek-
vivalent ljudnivå i framtiden 

(dBA) 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan E6 och Ytterby  +1,0 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan Ytterby och Sparråsvägen +0,9 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan Sparråsvägen och Ekelöv +1,0 

Väg 604 (Torsbyvägen), mellan väg 168 och Klevevägen +0,8 

Väg 604 (Torsbyvägen), mellan Klevevägen och Kyrkbäcksgatan +0,4 

Väg 604 (Torsbyvägen), väster om Sparråsvägen  +1,1 

Sparråsvägen +3,8 

Ny bebyggelse 

I planförslaget föreslås utbyggnad av bostäder främst inom brunmarkerade områden i figur 5.22. Inom 
dessa områden ska nybyggnation och förtätning med hög exploateringsgrad prioriteras. Utanför dessa 
områden föreslås ingen ny sammanhållen bostadsbebyggelse. 
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Figur 5.22 Utbyggnad av bostäder planeras främst inom brunmarkerade områden. 
 

Kommunen har tagits fram bullerutredningar för detaljplaner: Tega 2:5, Vena 1:3, Ytterby-Tunge 2:72 
och Kastellegården 1:380. Beräkning har även gjorts av ljudnivåer längs järnvägen. Områden för vilka 
bullerutredningar tagits fram i samband med detaljplaner är markerade som röda områden i figur 5.23. 
För resultat av ljudnivåberäkningar hänvisas till respektive detaljplan. 
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Figur 5.23 Områden för vilka kommunen tagit fram bullerutredningar. 

För ny bebyggelse bör inte ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad överskrida 60 dBA. På 
uteplats bör inte ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA överskridas. För mindre lä-
genheter (<35 m2) bör inte ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrida 65 dBA. 

För att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 dBA, från tågtrafik för tvåvåningshus krävs ett 
skyddsavstånd (avstånd mellan närmaste fasad och järnvägen) på mer än 22 m förutsatt mjuk mark 
mellan järnväg och fasad. Om ljudet skärmas av terräng, byggnad, bullerskärm etc. klaras riktvärdena 
på kortare avstånd.  

För att klara riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 60 dBA, från vägtrafik krävs ett skyddsavstånd för tvåvå-
ningshus förutsatt mjuk mark mellan väg och fasad enligt tabell 8. Om ljudet skärmas av terräng, 
byggnad, bullerskärm etc. klaras riktvärdena på betydligt kortare avstånd än redovisade ljudnivåer i 
tabell 9.av ed 
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 tt Karebymot (dBA)förändring av ekvivalent ljudnivå med nytt 

Tabell 9. Skyddsavstånd från vägtrafik i framtiden för ny bostadsbebyggelse 

Vägsträcka Skyddsavstånd som 
krävs för att klara riktvär-
det för ekvivalent ljudnivå 

60 dBA från vägtrafik* 

50 km/h 70 km/h 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan E6 och Ytterby  50 80 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan Ytterby och Sparråsvägen 40 55 

Väg 168 (Marstrandsvägen), mellan Sparråsvägen och Ekelöv -- 50 

Väg 604 (Torsbyvägen), mellan väg 168 och Klevevägen 45 -- 

Väg 604 (Torsbyvägen), mellan Klevevägen och Kyrkbäcksgatan 35 -- 

Väg 604 (Torsbyvägen), väster om Sparråsvägen  -- 40 

Sparråsvägen 15 -- 

*Om ljudet skärmas av terräng, byggnad, bullerskärm etc. klaras riktvärdena på kortare avstånd.  

 Förslag till åtgärder 

Befintlig bebyggelse 

• Möjliga åtgärder för att sänka ljudnivåerna för befintlig bostadsbebyggelse är t.ex. skärm längs 
järnvägen/vägarna och fasadåtgärder. Vid åtgärd ska enligt Prop1996/97:53 hänsyn tas till vad 
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Då förväntad ljudnivåförändring är relativt liten 
är åtgärder inte samhällsekonomiskt rimliga.  

• Trafikverket åtgärdar för bebyggelse längs statlig väg eller järnväg i enlighet med TDOK 
2014:1021 

Ny bebyggelse 

• Vid upprättande av detaljplan krävs bullerberäkningar för att säkerställa att riktvärden för buller 
från vägar och järnväg klaras. Detta bör göras i ett tidigt skede. 

• Om behov finns att lägga bostadshus nära väg/järnväg så att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 
60 dBA, överskrids krävs bullerskyddsåtgärder. Möjliga åtgärder är t.ex. skärm längs väg/järn-
väg och/eller utformning av lägenheterna så att minst hälften av bostadsrummen vänds mot en 
sida där ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA vid fasad klaras. 

 Luftmiljö 

 Allmänt och gränsvärden 

Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är skadliga för 
människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika ämnen, men vad avser trafikens utsläpp 
har följande ämnen störst betydelse: kvävedioxid (NO2), kolväten, inandningsbara partiklar (PM10 och 
PM2,5) samt bensen. Utsläppen av växthusgasen koldioxid (CO2) ger upphov till globala miljöproblem 
i form av växthuseffekt, och vägtrafiken står för ett betydande bidrag. Utsläpp sker även av svaveldi-
oxid, kolmonoxid m.m.  
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Miljökvalitetsnormer (MKN) är framtagna för utomhusluft och är reglerade i Luftkvalitetsförordningen. 
Dessa omfattar kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, kolmonoxid, bensen och 
ozon. Miljökvalitetsnormerna överskrids i vissa områden för kvävedioxid och partiklar men sällan eller 
aldrig för övriga ämnen. En sammanställning av gränsvärdena för de kritiska luftföroreningarna åter-
ges i tabell 10. Här anges också miljökvalitetsmålen och aktuella halter. 

 Förutsättningar 

Uppgifter om bakgrundshalten av kvävedioxid inom området fås från genomförda mätningar på mät-
station Ytterby inom det nationella mätnätverket för marknära ozon där även halter av kvävedioxid 
mäts. Mätningarna visar på att årsmedelvärdet har varierat mellan 8,1 och 9,4 µg/m3 under åren 2014-
2018. I snitt var årsmedelvärdet av kvävedioxidhalten 8,7 µg/m3. 

Bidraget av kvävedioxid från vägen har beräknats enligt Trafikverkets handbok för vägtrafikens luft-
föroreningar (Trafikverket, 2015b). Översiktliga beräkningar av luftföroreningshalter har gjorts för ett 
hus beläget vid väg 168, öster om väg 604 (mest trafikerat avsnitt inom planområdet i framtiden). Vad 
gäller kvävedioxid beräknas bidraget från vägen till ca 8 µg/m³ uttryckt som årsmedelvärde.  

Årsmedelvärdet av luftföroreningshalten av kvävedioxid beräknas därför i nuläget inte överstiga 18 
µg/m³. Därmed underskrids såväl miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde, 40 µg/m³, som motsva-
rande miljökvalitetsmål, 20 µg/m³.  

Enligt Trafikverkets metod innebär beräknat årsmedelvärdet att dygnsmedelvärdet ligger kring 40 
µg/m3 och timmedelvärdet kring 42 µg/m3. Inget av dessa värden överskrider miljökvalitetsnormen. 
Miljökvalitetsmål för luft på 60 µg/m3 som timmedelvärde klaras också. 

Göteborgsregionens Luftvårdsförbund har uppdragit åt SMHI att genomföra en beräkning av partikel-
halten (PM10) på bl.a. Marstrandsvägen genom Ytterby. (SMHI 2012). Beräkningarna gäller för år 
2010 och visar på ett årsmedelvärde på 15,9 μg/m3 samt ett dygnsmedelvärde på 26,5 μg/m3. Miljö-
kvalitetsnormerna överskrids inte. Årsmedelvärdet överskrider dock miljökvalitetsmålet som är 15 
μg/m3. För dygnsmedelvärdet är miljökvalitetsmålet 30 μg/m3, vilket inte överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar (PM10) klaras. Erfarenhetsmässigt kan då slutsatsen 
dras att även övriga miljökvalitetsnormer klaras med stor marginal.  

Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet av partiklar (PM10) överskrids, andra miljökvalitetsmål för kvä-
vedioxid och partiklar (PM10) klaras.  

Tabell 10. Miljökvalitetsnormer, miljömål och aktuella halter för utomhusluft. 

 Årsmedelvärde 
(µg/m3) 

Dygnsmedel-
värde (µg/m3) 

Timmedelvärde 
(µg/m3) 

MKN Kvävedioxid 40 60* 90* 

Miljömål 20 - 60 

Beräknat värde 18 40* 42 

MKN Partiklar (PM10) 40 50** - 

Miljömål 15 30** - 

Beräknat värde 15,9 26,5** - 

* 98-percentilvärde             ** 90-percentilvärde 
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 Konsekvenser av planförslaget 

Med prognostiserade trafikökningar beräknas halten av kvävedioxid öka med mindre än 1 µg/m³. På 
motsvarande sätt ökar partikelhalten något. De minskningar som över tiden sker av utsläppen av kvä-
vedioxiden per fordonskilometer från fordonen till följd av andra drivmedel och förbättrad fordonstek-
nik, beräknas kompensera för den beräknade haltökningen för kvävedioxid.  

För partiklar (PM10) är vägslitage på grund av dubbdäcksanvändningen en viktig källa till utsläppen. 
Användningen av dubbdäck har visserligen minskat från 69% år 2010 till 62% år 2016 i Trafikverkets 
region Väst (Trafikverket 2016) men det är osäkert om detta räcker för att klara miljökvalitetsmålen.  

Sammanlagt bedöms att miljökvalitetsnormerna kommer att klaras med stor marginal även i framtiden, 
och även att miljökvalitetsmålen för kvävedioxid kommer att underskridas. När det gäller miljökvalitets-
målen för partiklar är situationen mera osäker. 

 Förslag till åtgärder 

Luftmiljösituationen i centrala Ytterby kan behöva uppmärksammas i kommande utredningar av kvä-
vedioxid och partiklar (PM10) för att bedöma om miljökvalitetsmålen klaras. 
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Inom FÖP-området finns det två områden som är MIFO-klassade. Ett järngjuteri med maskinbearbet-
ning av metallkopplingar som har inventerats med riskklass 3. Ytterligare har en bilvårdsanlägg-
ning/bilverkstad placerats inom riskklass 4. Verksamheten bedöms haft en begränsad kemikaliean-
vändning. Båda MIFO-inventeringarna är avslutade utan åtgärder. 

I kommunens underlag finns det en sammanställning av de fastigheter som ingår i planområdet. Av 
1612 stycken fastigheter finns det registrerade miljöskyddsärenden inom trettiofyra stycken. Av dessa 
trettiofyra ingår tretton av dessa i EBH-portalen. Utanför planområdet har det även identifierats en de-
poni som är riskklassad. 

Det har identifierats ett antal olika verksamheter som har funnits inom planområdet som kan innebära 
potentiella föroreningar i mark och vatten. Verksamhetstyper och potentiella föroreningar som bedöms 
kunna påvisas inom området påvisas i tabell 11. Information om potentiella föroreningar per 
bransch/verksamhet har inhämtats från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 1995). 

 

Tabell 11. Identifierade verksamheter inom området med potentiella föroreningar. 

Verksamhet Potentiella föroreningar 

Bensinstation Petroleumkolväten, MTBE 

Bilvårdsanläggning åkeri samt biltvätt Lösningsmedel/smörjmedel (klorerade kolväten), 
petroleumkolväten, metaller (bly), färg, färgbort-
tagningsmedel samt rostskyddsmedel 

Cisterner Petroleumkolväten 

Deponi, riskklassad (Utanför planområdet) Beroende på deponi 

Fjärrvärmecentral Beroende på fjärrvärmecentral 

Fyllnadsmaterial Metaller, petroleumkolväten 

Förorenad mark vid: ABC, brand, PCB, PAH, 
tjärasfalt 

PFAS, PAH m.m. 

Järn- och lättmetallgjuteri Fenoler, furaner, metaller, klorfenoler, lösnings-
medel (klorerade kolväten) och petroleumkolvä-
ten 

Järnväg Metaller, petroleumkolväten, kreosot, pesticider, 
PCB 

Lantbruk Pesticider, metaller, kväve 

Mellanlagring av farligt avfall  Beroende på avfall 

Oljespill och olyckor av petroleumprodukter Petroleumkolväten 

Organisk kemisk industri Beroende på industri 

Ridhus - 

Tandläkare - 
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 Konsekvenser av planförslaget 

Geotekniska förhållanden 

De geotekniska förhållandena varierar inom FÖP-området. Detta medför att det inte går att generali-
sera vilka konsekvenser FÖP-förslaget ger upphov till.  

Generellt behöver de geotekniska förhållandena undersökas i samband med detaljplanering eller i 
bygglovsprocessen. Oftast hanteras därmed grundläggnings- och stabilitetsfrågor samt hur byggnads-
ytor bör fördelas inom ett område efter att utförda geotekniska undersökningar tagits fram för respek-
tive utbyggnadsområde. Allmänt gäller att ytterligare utredningar av grundläggningsåtgärder ofta krävs 
i områden med lösare jordarter, t.ex. kan grundläggning på pålar bli aktuellt på vissa lerjordar. I vissa 
lerområden behöver även hänsyn tas till risken för sättningar i samband med markarbeten, och utfyll-
nader bör då begränsas. Riskerna för markvibrationer behöver även beaktas vid planerade utbyggna-
der i närheten av Bohusbanan, Marstrandsvägen eller i kombination av lokalgator med farthinder. Vid 
detaljplanering kan även utredningar av risker gällande erosion, skred, blocknedfall och markradon bli 
aktuella beroende på förutsättningarna i de olika utbyggnadsområdena.   

Även för enstaka utbyggnader inom områden med särskilda bygglovskriterier måste de geotekniska 
förhållandena klarläggas i samband med bygglovsprövningen för att undvika problem med grundlägg-
ning, stabilitet, skred, erosion etc. Det är även viktigt att i samband med framtagandet av lämpliga 
grundläggnings- och stabilitetsåtgärder i detaljplaneskedet och i bygglovsprövningar bedöma vilken 
miljöpåverkan dessa åtgärder kan ha på aktuellt utbyggnadsområde och dess omgivning. Detta för att 
undvika åtgärder som t.ex. medför att värdefulla natur- och kulturvärden påverkas negativt eller för-
svinner.  

Vibrationer 

Befintlig bebyggelse  

Vibrationsnivåerna bedöms inte förändras för befintlig bebyggelse, då järnvägen förutsätts trafikeras 
av samma tågtyper som idag och hastigheterna i stort sett inte kommer att förändras.  

Ny bebyggelse  

Inom FÖP-området fokuseras den planerad bebyggelse i närheten av Ytterby station och Bohusba-
nan. Områden som är placerade på lös mark kan bli påverkade av vibrationer från järnvägen. Detta 
gäller främst i byggskedet vid öppna schakt. Vibrationerna kan ge upphov till utflytningar av materialet. 
Ny bebyggelse ska ta hänsyn till framtida dubbelspårsutbyggnad av järnvägen.  

Markföroreningar 

Inom planområdet har ett stort antal potentiellt förorenade områden identifierats. Flera av dessa ligger 
inom områden för förtätning och ny bebyggelse. Dessutom kan det inte uteslutas att ytterligare poten-
tiellt förorenande verksamheter kan ha bedrivits inom FÖP-området. Vid fortsatt planering är det därför 
viktigt att utreda förekomsten av eventuella markföroreningar i föreslagna utbyggnadsområden, och 
vid misstanke om föroreningar behöver markmiljötekniska utredningar utföras. I de områden där för-
oreningar påträffas kan det även krävas saneringsåtgärder innan utbyggnader kan genomföras. Där-
med kommer vissa föreslagna utbyggnader inom FÖP-området att medföra att förorenade områden 
saneras, vilket är positivt från miljösynpunkt. 

 Förslag till åtgärder 

• Vid detaljplanering och bygglovsprövningar behöver geotekniska undersökningar utföras. Vid 
eventuell planering bör det på grund av kvicklera tas hänsyn till områden med skredrisk och 
utredas vidare vid kommande detaljplanearbeten.  
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• Vid exploatering i närheten av järnvägen och Marstrandsvägen krävs djupare analys av vibrat-
ioner vid kommande planläggning. Detta för att bedöma möjligheten att klara riktvärden samt 
att säkerställa vilken typ av grundläggning och byggstommar som krävs. 

• Vid fortsatt planering är det därför viktigt att utreda förekomsten av eventuella markförore-
ningar i föreslagna utbyggnadsområden, och vid misstanke om föroreningar behöver markmil-
jötekniska utredningar utföras. Främst bör järn och lättmetallgjuteriet undersökas som har risk-
klass 3 där det bedöms finnas potentiella klorerade kolväten.  

 Vattenförhållanden 

En översiktlig dagvattenutredning till grönstrukturplan för planområdet har utarbetats av Norconsult i 
samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (Norconsult, 2018). I dagvat-
tenutredningen ges en mer utförlig beskrivning av beskrivna dagvattenförhållanden i föreliggande ka-
pitel. Som underlag för utredningen har även en skyfallskartering från WSP nyttjats. 

 Förutsättningar 

Dagvattenavvattning 

Majoriteten av planområdet avvattnar till recipienten Nordre älv genom en kombination av öppna diken 
och ledningar. Även områden utanför planområdet avvattnar till dessa dagvattenstråk varför relativt 
stora flöden passerar genom Ytterby. Ett flertal markavvattningsföretag finns även som reglerar av-
vattningen inom planområdet. 

Spill- och dricksvatten 

Spill- och dricksvatten har inte ingått i uppdraget för MKB respektive dagvattenutredning. Emellertid 
har det erhållits ett utlåtande från 2017-10-23 gällande befintligt och framtida spill- och dricksvatten 
vilket summeras här. Ytterligare utredningar och bedömningar kan behövas. 

Spill- och dricksvattensystem finns utbyggt i planområdet. Två pumpstationer för spillvatten finns i Val-
näs samt Kastellegården i den södra delen av planområdet (Kungälv, 2017). Pumpstationerna avleder 
spillvatten söderut från planområdet och renas slutligen i Ryaverket i Göteborg. Dricksvatten förses 
via Kungälv från vattenverk i Dösebacka. Ett nytt vattenverk, benämnt Kungälvs vattenverk, har dess-
utom byggts nära det befintliga. Vattenverket innebär en avsevärd kapacitetsökning för dricksvatten-
försörjningen. 

Infiltration 

Underliggande mark inom området består till stor del av berg och lera, vilka har låg infiltrationska-
pacitet. Däremot kan bättre infiltration ske inom vissa höjdpunkter, dit dock inte dagvatten avrinner i 
större utsträckning. Områden för omhändertagande av stora mängder dagvatten för infiltration kan 
därför uteslutas inom FÖP-området. 

Inom området finns låga uttagsmöjligheter för grundvatten och endast grundvattenmagasin med låg 
kapacitet. Det finns alltså inga grundvattentäkter att ta hänsyn till inom FÖP-området. 

Miljökvalitetsnormer 

Nordre älv omfattas av MKN enligt vattendirektivet. Nordre älvs kemiska status klassad som uppnår ej 
god (VISS, 2017). Detta beror främst på för höga halter av kvicksilver samt polybromerade difenyletrar 
(PBDE). PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i bl.a. textil, möbler, 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : MKB FÖP Ytterby  2020

 Uppdragsnr: 105 25 44   Version: 3 
 Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Ytterby  |    

 

n:\105\25\1052544\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\2019-12-19 mkb_masterdok.docx 2019-12-20  |  57(70) 

plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial. Den sprids till miljön via läckage från va-
ror och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter.  

Dess ekologiska status är klassad som måttlig (VISS, 2017). Detta beror på att älvens vattennivåer 
regleras på ett sätt som påverkar den ekologiska statusen negativt. Vattenkvaliteten visar på god sta-
tus. Huvudsakliga påverkanskällor relaterat till MKN för att god ekologisk status ska uppnås till 2021 är 
enligt VISS jordbruk, atmosfärisk deposition, reglerat vattenflöde i älven som påverkar växter och djur 
och introducerade sjukdomar (vattenpest). 

Skyddsvärda intressen 

Inom planområdet återfinns naturreservat samt Natura 2000-område vilka ställer höga krav på exem-
pelvis dagvattenhantering, se kapitel 5.1. 

Klimatförändringar 

Höjda havsvattennivåer samt mer extrema skyfall förväntas i framtiden till följd av klimatförändringar. 
Flera av de öppna vattendragen i planområdet är redan idag överbelastade med risk för översväm-
ningar. Med mer extrema framtida skyfall ökar belastningen på dagvattenhanteringen inom planområ-
det med ökad översvämningsrisk.  

Ökade havsnivåer bedöms ha liten betydelse för planområdets dagvattenhantering i stort. Dock inne-
bär det en ökad risk för skador på befintlig bebyggelse utmed Nordre älv till följd av höjda nivåer i äl-
ven. 

 Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär en ökad hårdgörning av marken. Hårdgörningen innebär snabbare dagvattenflö-
den samt mindre infiltration. Flödesbelastningen på dagvattensystemet samt markavvattningsföretag 
ökar därmed utan ytterligare åtgärder. 

Koncentrationer av föroreningar i dagvattnet förväntas ändras av planförslaget. Dels innebär exploate-
ring av befintlig åkermark att koncentrationer av näringsämnen generellt minskar då belastningen är 
hög från jordbruk. Samtidigt så ökar halter av många andra ämnen på grund av tillförda föroreningar 
från exempelvis trafik samt som ett resultat av att mindre mängder vatten renas i mark vid hårdgör-
ning. Vidare kan nedläggning av befintliga verksamheter med hög föroreningsbelastning innebära 
minskade koncentrationer från specifika ytor, speciellt med hänsyn till efterföljande marksanering, se 
avsnitt 5.8.2. 

Planförslaget förväntas leda till en markant befolkningsökning vilket innebär ett ökat behov av dricks-
vatten samt avledning av spillvatten. För att avleda spillvatten från Kode/Aröd, utanför planområdet, 
samt för att hantera det ökade flödet från Ytterby planeras en ny huvudledning samt ytterligare tre 
pumpstationer i Björkås, Hollandsgatan och Lagvägen i Ytterby tätort (Kungälv, 2017). Det ökade be-
hovet av dricksvatten hanteras genom det nya vattenverket, se kapitel 5.9.1. 

Miljökvalitetsnormer 

Bedömningen är att genom att genomföra meandrande åtgärder i Kyrkebäcken kan ett långsammare 
vattenflöde uppnås i bäcken, vilket leder till ökad sedimentation och näringsupptag. Åtgärderna be-
döms bidra till att uppnå god ekologisk status i aktuell vattenförekomst Nordre älv. 

Åtgärderna med släckvattenhantering för Rollsbo och Valnäs industriområde bedöms höja den ke-
miska statusen i berört vattendrag och i förlängningen i Nordre älv. Även byggandet av ÅVC inom Yt-
terby kan med rätt utformning minimera läckage till recipient och därmed höja den kemiska statusen. 
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Den mer koncentrerade exploateringen i den fördjupade översiktsplanen bedöms ge bättre möjligheter 
att kunna uppnå eller förbättra den ekologiska respektive kemiska statusen än nollalternativet (utbygg-
nad enligt ÖP2021) då den bedöms generera mindre volymer vatten och mindre föroreningar. 

 Förslag till åtgärder 

• I framtagen dagvattenutredning till Grönstrukturplan ges förslag på dagvattenhantering för 
planområdet (Norconsult, 2018). Förslagen syftar till att framtida exploatering inte ska öka flö-
des- samt föroreningsbelastning till dagvattensystemet. Ytterligare åtgärder föreslås även för 
att öka naturvärden, förbättra förutsättningar för öring, hantera marköversvämning samt om-
händerta släckvatten.  

• Föreslagna åtgärder inkluderar exempelvis meandring av Kyrkebäcken, anlägga en multifunkt-
ionell yta för hantering av översvämning i Ytterby centrum samt utjämning av dagvattenflöden 
i dammar och diken. 

 Hälsa och säkerhet/risker 

Detta avsnitt behandlar översiktligt frågor rörande skyddsavstånd med avseende på transporter med 
farligt gods på järnväg, djurhållning, kraftledningar samt risken för värmeböljor i framtiden. Risker från 
översvämning, skred- och rasrisk, förorenad mark, buller, vibrationer vid järnväg etc., tas istället upp 
under respektive miljöfaktor. 

 Förutsättningar 

Farligt gods-transporter 

Bohusbanan som passerar genom Ytterbys centrum är en transportled för farligt gods där den största 
andelen av det farliga godset består av brandfarliga gaser som transporteras till den kemiska industrin 
i Stenungsund.  

Ett järnvägsreservat finns kring Bohusbanan som sträcker sig 8 meter på var sida av befintligt spår för 
framtida utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår. I stationsområdet utgörs reservatet av de två spår 
som redan finns där. 

Redan i dagsläget finns det bebyggelse nära Bohusbanan. Detta är såväl bostadsbebyggelse, handel 
som centrumfunktioner. 

Västra Götalands läns riskpolicy (LST, 2006) anger att riskfrågor alltid ska beaktas vid fysisk planering 
inom 150 meter från transportled för farligt gods. Mera exakta avståndsangivelser saknas i policyn då 
det beror på flera faktorer vilka avstånd som kan vara aktuella. En av de mest betydande faktorerna är 
vilka klasser av farligt gods som transporteras och i vilka mängder. 
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Figur 5.28 Markanvändning läng järnväg enligt riskpolicyn för Västra Götaland (LST, 2006). 

Kriterier för vad som kan bedömas vara en acceptabel risknivå i ett specifikt område som används ge-
nerellt vid riskanalyser för transport av farligt gods utgår från en övre och en undre gräns, se figur 
5.29. Om risknivån ligger under den undre gränsen är riskerna acceptabla och det krävs inga skydds-
åtgärder. Ligger risknivån mellan gränserna ska rimliga skyddsåtgärder vidtas innan risken kan tolere-
ras. Om risknivån ligger över den övre gränsen kan inte risken tolereras, skyddsåtgärder måste vidtas, 
oavsett kostnadsnivå, och dess riskreducerande förmåga måste verifieras.  

 

Figur 5.29 Risknivåer och gränserna mellan dem (RSGBG, 2004). 
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Djurhållning 

I och med Boverkets skrift ”Vägledning för planering för och invid djurhållning” (Boverket, 2011) har 
tidigare riktlinjer för allmänna skyddsavstånd mellan bostäder och djurhållning upphävts. Kungälvs 
kommun har inte tagit fram några centrala riktlinjer utan erforderliga skyddsavstånd måste bedömas 
från fall till fall. Hänsyn måste tas till avstånd mellan bebyggelse och djurhållning, verksamhetens stor-
lek och lokala förhållanden såsom topografi, förhärskande vindriktning och bebyggelsestruktur. En all-
män utgångspunkt vid prövning av olägenheter från djurhållning är att en viss påverkan på omgiv-
ningen måste accepteras på landsbygden. Intentionen är att värna om befintlig djurhållning (Kungälv, 
2010).  

Ridskolan ligger centralt i FÖP-området och är omgiven av naturmark mot omkringliggande bostads-
områden. 

Kraftledningar 

Kraftledningar avger magnetiska fält, vars styrka mäts i µT (mikrotesla) och där styrkans storlek främst 
beror på strömstyrkan i ledningen och avståndet till ledningen. En genomsnittlig normal magnetfälts-
nivå i områden där människor vistas under längre tid, t.ex. bostäder, ligger i Sverige på ca 0,1 µT i 
större städer och på 0,05 µT i mindre städer och på landsbygden. I industrimiljöer varierar värdena av-
sevärt. Mitt under en kraftledning kan magnetfältet vara 10–20 µT. Detta kan jämföras med magnetfäl-
tet nära hushållsapparater, t.ex. hårtorkar, dammsugare etc., som kan variera mellan 10 och 50 µT 
(SSM, 2017).  

Enligt forskningen kan man se en viss ökning av leukemirisken hos barn som exponeras för elektro-
magnetiska fält på 0,4 µT eller mer och bor i anslutning till kraftledningar, men ingen riskökning när 
värdena är lägre än 0,4 µT. Sambanden mellan magnetfält och cancerrisk är dock osäkra. Risken för 
det enskilda barnet bedöms som mycket liten, även om bostaden ligger nära en stor kraftledning 
(SSM, 2017).  

I dagsläget finns inga tvingande gränser för allmänhetens exponering av magnetiska fält då det veten-
skapliga underlaget inte anses tillräckligt. Dock har Strålsäkerhetsmyndigheten gjort studier på mag-
netfältsnivåer i svenska bostäder där de bedömer att magnetfält upp till 0,2 µT är att betrakta som nor-
mala för boendemiljön. Årsmedelvärden över 2 µT kan anses vara kraftigt förhöjda. Resultatet kan an-
vändas som vägledning vid utformning av försiktighetsstrategier avseende allmänhetens exponering 
för elektromagnetiska fält i bostäder (SSM, 2012). Kungälvs kommun följer dessa riktlinjer.  

 Konsekvenser av planförslaget  

Farligt gods-transporter  

Vid en genomgång av planeringen inom området för den fördjupade översiktsplanen framkommer föl-
jande möjliga konflikter mellan utbyggnadsplaner och skyddsbehov inom de områden som ligger inom 
150 m från Bohusbanan, se figur 5.30. 
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Område 2.  

 -Björkås Avstånd till från järnväg är ca 80 m som kortast. Området ska 
förtätas med i huvudsak nya bostäder. Området ligger högre än 
järnvägen vilket är gynnsamt. Medelstor hänsyn till risksituationen 
krävs vid fortsatt planering. 
 

 -Östra Porten Avstånd till järnvägen ca 40 m. Pendelparkering föreslås närmast 
järnvägen. Byggelse med blandade funktioner föreslås med en 
våningshöjd på upp till 5 våningar. Stor hänsyn till risksituationen 
krävs vid fortsatt planering. 
 

 -Porteberget Avstånd till järnvägen är ca 90 m. Byggnadshöjder upp mot 6-7 
våningar föreslås. Att området ligger högre än järnvägen är 
gynnsamt. Medelstor hänsyn till risksituationen krävs vid fortsatt 
planering. 
 

3 Västra Porten Området gränsar till järnvägen. Stor hänsyn till risksituationen krävs 
vid fortsatt planering. 
 
I den sydöstra delen av området föreslås att på sikt ersätta 
verksamheterna/ industrierna med kontor, bostäder och 
centrumverksamheter. Medelstor hänsyn till risksituationen krävs 
vid fortsatt planering. 
 
Bebyggelse längs Portebergets fot på ca 80-110 m från järnvägen 
föreslås på sikt kunna omvandlas mot flervåningshus 
innehållandes bostäder, kontor och handel.  

5 Västra Tunge Området gränsar till järnvägen. Stor hänsyn till risksituationen krävs 
vid fortsatt planering. 
 

Djurhållning 

I planområdet förekommer en del jordbruk med flera gårdar som har djurhållning. Djurhållningen kan 
ge upphov till störningar i form av lukt, buller, flugor och allergi. Samtidigt bidrar djurhållningen till att 
bibehålla välhävdade ängs- och betesmarker vars natur-, kultur- och landskapsvärden i högsta grad 
bidrar till att skapa goda förutsättningar till rekreation och vackra utblickar över havet och öppet od-
lingslandskap. 

Både nollalternativ och aktuellt planförslag innebär konflikter mellan djurhållning och bostäder. I aktu-
ellt planförslag behöver ridskolan flyttas för att ge plats till nya bostadsområden. Vid fortsatt planering 
av ridskolans nya lokalisering, samt övrig utveckling av bostadsområden nära gårdar med djurhållning 
bör frågan om skyddsavstånd utredas i samband med detaljplaneringen. Vad som är ett lämpligt 
skyddsavstånd varierar beroende på utbyggnadens omfattning, djurbesättningens storlek och djurslag, 
landskapet, vindriktning m.m. Man kan även ta hänsyn till att Ytterbys omnejd fortfarande utgör en del 
av en jordbruksbygd med djurbestånd, betesmarker och gårdar och att man i denna miljö bör kunna 
acceptera djurhållning i nära anslutning till bostäder. Även djurhållningens funktion för att bevara vär-
den för natur, kulturmiljö och landskapsbild måste vägas in i bedömningen. Genom att t.ex. kombinera 
skyddsavstånd med grönstråk kan störningar undvikas samtidigt som bostäder och djurhållning kan 
samexistera på ett bra sätt. Även vid bygglovsprövning bör en väl avvägd bedömning gällande djur-
hållning göras.  
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Kraftledningar 

Inom planområdet finns ett stort antal kraftledningar av varierande storlek, men eventuella risker med 
elektromagnetiska fält bedöms vara så små att dessa generellt kan hanteras vid detaljplanering. Dock 
går järnvägens matarledning genom Ytterby samhälle och kring denna bör man eventuellt redovisa ett 
generellt skyddsavstånd som vägledning i fortsatt planering. 

Värmebölja 

Till följd av framtida klimatförändringar kan värmeböljor förväntas bli vanligare samt även pågå under 
längre perioder och med högre temperaturer än idag. Vid värmeböljor är avkylningen nattetid viktig, 
den minskar i tätbebyggda områden där stora ytor med husväggar och asfalt lagrar värmen. Detta kan 
ge upphov till ett flertal konsekvenser, bl.a. att smittorisk, sjukdom och dödlighet ökar hos människor 
och djur samtidigt som risker för skador för såväl infrastruktur som skördar ökar. Städer och tätorter 
skapar ett eget mikroklimat där avkylningen inte sker lika effektivt som i öppna landskap. Temperatu-
ren mellan stads- och landsbygdsmiljö kan vara upp till 12o C och fenomenet kallas ”urban värmeef-
fekt” denna effekt gör städerna särskilt sårbara för temperaturförändringar till följd av ett förändrat kli-
mat.  

I aktuellt planförslag föreslås främst en förtätning och utbyggnad av centrala Ytterby. I fortsatt plane-
ring är det därför viktigt att tänka på hur urbana värmeeffekter kan uppstå och att grönområden, träd 
och vattenytor bevaras eller tillskapas för att bidra till avkylningen av tätortsmiljön under framtida vär-
meböljor. Att bibehålla och tillskapa en tydlig grönstruktur får även positiva konsekvenser för såväl na-
turmiljön som friluftslivet. Med en medvetenhet om problematiken vid framtida detaljplanering bedöms 
aktuellt planförslag inte i någon större utsträckning öka riskerna med framtida värmeböljor. 

 Förslag till åtgärder 

Farligt gods-transporter  

Riskfrågor och skyddsåtgärder ska alltid beaktas vid planering inom 150 m från järnvägen. I detta fall 
bör även hänsyn tas till att anläggning av eventuellt dubbelspår kan leda till att transporterna kommer 
några meter närmare planområden. 

Tidigare genomförda riskanalyser för Stenungssunds kommun (Norconsult, 2017) har visat att riskni-
våerna längs Bohusbanan är höga och att betydande skyddsåtgärder kan krävas vid en hög exploate-
ring av området inom 150 meter från järnvägen. Hur omfattande skyddsåtgärder som behövs beror på 
exploateringsgraden, användningsområdet och utformningen av detta område. Detta ska utredas när-
mare i detaljplanefasen. 

En viktig tidig åtgärd kan ske vid planering av hur planområdena ska disponeras. Nedan anges vad 
som kan påverka risknivåerna inom detaljplaneområdena. 

Användningsområden där det finns personer inom området nattetid (ex bostäder) leder till högre risk-
nivåer. Detta beror på att transporter av farligt gods i större utsträckning sker på natten. Dagtid an-
vänds järnvägen till stor del för persontransporter.  

Närmast järnvägen är det därför fördelaktigt om det etableras verksamheter eller sällanköpshandel där 
verksamheten huvudsakligen pågår dagtid och som inte har alltför hög persontäthet. Längre bort kan 
då i första hand annan handel och centrumverksamheter etableras och i andra hand bostäder. Bo-
stadsbebyggelse kan med fördel utformas som stängda kvarter som skyddas av bebyggelse närmare 
järnvägen. 

Det kan krävas omfattande skyddsåtgärder på byggnader närmast järnvägen för att skydda personer i 
bebyggelsen vid brand eller explosion på järnvägen. Vissa av dessa åtgärder är mindre lämpliga för 
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bostäder (exempelvis brandklassade fönster vilka inte får vara öppningsbara). Därför rekommenderas 
inte bostäder i första raden med byggnaderna närmast järnvägen. 

I området inom 50 meter från järnvägen bör ny bebyggelse undvikas. Inga åtgärder bör vidtas som 
kan leda till att personer samlas där utan någon direkt anknytning till transportsystemet.  

Med dessa åtgärder bör det vara möjligt att som lägst uppnå tolerabla risknivåer inom området. Miljö-
påverkan bedöms vara måttligt negativ. 

 Naturresurser 

 Förutsättningar 

Jordbruksmark utgör en viktig resurs för en trygg livsmedelsproduktion, och svensk jordbruksmark be-
döms bli än mer värdefull i framtiden till följd av att globala klimatförändringar gynnar Sveriges odlings-
förutsättningar. Vidare hyser jordbruksmarken höga natur-, kultur- och rekreationsvärden i form av 
t.ex. välhävdade naturbetesmarker. Av FÖP-områdets ca 12 km2 utgör ca 3 km2 (300 ha) jordbruks-
mark och drygt 4 km2 skogsmark.  

I anslutning till växande tätorter är tätortsexpansion största hotet mot bevarande av jordbruksmark. 
Även om ett mål är att värna om åkermark för att säkra framtida livsmedelsproduktion kan det i vissa 
fall finnas miljömässigt motiverade skäl att bebygga åkermark. Det gäller när man har skäl att tro att 
lokaliseringen av ny bebyggelse, såsom nära tätortscentrum och kollektivtrafiknoder, bidrar till ett 
minskat resande med bil.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har antagit ett regionalt miljömål (LST, 2015) som innebär att länets 
totala åkermarksyta inte ska minska med mer än 200 hektar fram till 2020. 

 Konsekvenser av planförslaget 

Att bebygga produktiv jordbruksmark är negativt ur ett resursperspektiv. Indirekt kan föreslagen explo-
atering av jordbruksmark medverka till att hävden upphör på kvarvarande jordbruksmark i angrän-
sande områden till följd av minskad lönsamhet. Därmed riskerar även betesdriften på vissa ängs- och 
betesmarker att upphöra, vilket i sin tur medför att höga natur- och kulturvärden på sikt går förlorade 
på grund av igenväxning. 

Att bebygga jordbruksmark är i konflikt med Länsstyrelsens mål för jordbruket. Dock mildras denna 
effekt då FÖP:ens intention är att bygga centralt, främst kring stationen medan i nollalternativet plane-
ras merparten av nya bostadsområden på jordbruksmark i de perifera områdena väster om Spar-
råsvägen, något som skulle riskera att fragmentera landskapet ytterligare. 

FÖP:ens intentioner är att undanhålla jordbruksmark från exploatering men i de centrala lägena väger 
behovet av att utveckla Ytterby och få ett befolkningsunderlag som kan bära en förbättrad service och 
kollektivtrafik inom planområdet högre än intresset av att bevara den brukningsvärda jordbruksmar-
ken. Detta gäller främst vid Norra Storängen och vid Åkerhörnet vid City Gross samt vid Östra Spar-
rås. Sammantaget tas mindre jordbruksmark i anspråk i aktuellt planförslag än i nollalternativet. Kom-
munen har även i planförslaget angett en yttre gräns för Ytterbys utbredning. Vidare har den fördju-
pade översiktsplanen en strategi som blickar bortom dess tidshorisont; Där stadens periferi (stadsran-
den) möter jordbruksmark ska staden under lång tid framöver inte växa och därmed inte ta jordbruks-
mark i anspråk, vilket bedöms som positivt för resurshanteringen.  

 

 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : MKB FÖP Ytterby  2020

 Uppdragsnr: 105 25 44   Version: 3 
 Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan för Ytterby  |    

 

n:\105\25\1052544\5 arbetsmaterial\01 dokument\n\2019-12-19 mkb_masterdok.docx 2019-12-20  |  65(70) 

 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 
Den fördjupade översiktsplanen har relaterats till de 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen be-
slutat ska utgöra en utgångspunkt för samhällets miljöarbete. De av Länsstyrelsen antagna regionala 
miljökvalitetsmålen för Västra Götalands län överensstämmer numera med de nationella målen. Läns-
styrelsen gör årligen en regional uppföljning av måluppfyllelsen för flertalet mål. 

Miljömålen och deras relevans för den fördjupade översiktsplanen redovisas i tabell 13. De miljömål 
som bedöms vara relevanta för planen är 1, 2, 8,13,15 och 16 (fetstilta). 

Tabell 131. De nationella miljömålen. Relevanta miljömål är fetmarkerade. 

De nationella miljömålen 

1 Begränsad klimatpåverkan 9 Grundvatten av god kvalitet 

2 Frisk luft 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

3 Bara naturlig försurning 11 Myllrande våtmarker 

4 Giftfri miljö 12 Levande skogar 

5 Skyddande ozonskikt 13 Ett rikt odlingslandskap 

6 Säker strålmiljö 14 Storslagen fjällmiljö 

7 Ingen övergödning 15 God bebyggd miljö 

8 Levande sjöar och vattendrag 16 Ett rikt växt- och djurliv 

 

Nedan görs bedömningar hur de relevanta miljömålen blir påverkade av ett genomförande av den för-
djupade översiktsplanen, inom planområdet och i dess närmaste omgivning. Bedömningarna har 
gjorts med förutsättningen att de skadeförebyggande åtgärder som omnämns i denna MKB vidtas. Hur 
planen bedöms påverka relevanta miljökvalitetsmål sammanfattas i tabell 14. 

Tabell 24. Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av den fördjupade översiktsplanen. 

Miljökvalitetsmål Planens lokala miljöpå-
verkan* 

Riktning mot (+) eller från (-) miljökva-
litetsmålet 

1 Begränsad klimatpåver-
kan 

Liten - 

2 Frisk luft Liten - 

8 Levande sjöar och vat-
tendrag 

Liten ± 

13 Ett rikt odlingslandskap Liten - 

15 God bebyggd miljö Liten ± 

16 Ett rikt växt- och djurliv Liten - (+) 
* Bedömningen av miljöpåverkan är gjord i en tregradig skala: liten, medelstor, stor. 

Bedömningen gäller främst det lokalt begränsade planområdet och dess närmaste omgivning. Vad 
gäller planens effekter i relation till respektive miljökvalitetsmål innebär minustecken att planens ge-
nomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir lättare. Följande kom-
mentarer görs i anslutning till bedömningarna i tabell 13: 
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1. Begränsad klimatpåverkan – Planen bedöms ge upphov till en viss trafikökning i området, men ger 
också förutsättningar för ett bilfritt boende p.g.a. goda kollektivtrafikförbindelser. Miljökvalitetsnor-
merna för luftmiljö klaras med god marginal. 

2. Frisk luft – Planen bedöms ge upphov till en viss trafikökning i området. Miljökvalitetsnormerna för 
luftmiljö klaras dock med god marginal även vid genomförande av planen. Även miljökvalitetsmålet 
klaras. 

8. Levande sjöar och vattendrag – Exploatering av natur- och åkermark påverkar hydromorfologin mot 
större, snabbare och kortare tillflöden till recipient utan ytterligare åtgärder. Föroreningsbilden förvän-
tas förändras både till högre och lägre koncentrationer av olika ämnen. Föreslagna åtgärder i dagvat-
tenutredningen till FÖP Ytterby bedöms dock översiktligt möjliggöra hög grad av dagvattenrening och 
ökade förutsättningar för ekosystemtjänster och friluftsliv. 

13. Ett rikt odlingslandskap - Ett utpekat värdefullt odlingslandskap vid området Smällen påverkas i 
västra delen av en planerad bebyggelse. Ingrepp i den värdefulla naturbetesmarken här undviks dock. 
Vidare tas åkermark i anspråk för bebyggelse inom delar av planområdet. 

15. En god bebyggd miljö – En inriktning på förtätning och utbyggnad av områden främst 500 meter 
från Ytterby station innebär bl.a. ökade möjligheter för energieffektivisering, hållbart resande och håll-
bara transporter, samt avlopps-, dagvatten- och avfallshantering. Samtidigt ökar riskerna för buller och 
andra störningar, men bedöms kunna hanteras med en omsorgsfull utformning av bebyggelsen. För-
tätning innebär också risk för att vissa närnaturområden med lokal betydelse ianspråktas för bebyg-
gelse. 

16. Ett rikt växt- och djurliv – Utbyggnadsförslaget orsakar vissa ingrepp i lokala naturmiljöer som på 
dessa platser innebär en minskad biologisk mångfald på lokal nivå. Planen ger samtidigt utrymme att 
utveckla Kyrkebäcken som ett grönstråk och en spridningskorridor, dock innehåller inte planen något 
konkret förslag i det avseendet. 
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 Uppföljning och övervakning 
Uppföljning och övervakning med avseende på miljö- och riskfrågor kommer att behövas i flera olika 
avseenden beroende på hur bebyggelsen i planområdet utformas. Frågor som behöver studeras när-
mare rör t.ex. buller, geotekniska förhållanden, markföroreningar och transport med farligt gods. Hur 
dessa uppföljningar i detalj ska se ut kommer att kunna bestämmas först i senare skeden av planpro-
cessen. 
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1 Sammanfattning 

Kungälvs kommun utför en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby med fokus 

att förtäta bebyggelsen inom Ytterbys centrum samt möjliggöra ett attraktivt 

boende med kvalitativa grönområden. 

Det aktuella området för FÖP Ytterby består generellt av kuperad terräng med 

höjdpartier som utgörs av fastmark och berg i dagen och mellanliggande 

dalgångar som utgörs av lösjordsmark. Inom områden med lösjordsmark utgörs 

jordlagerföljden i huvudsak av lera med varierande mäktighet ovan friktionsjord 

som vilar på berg. Lokalt förekommer organiska ytlager med torv, gyttja och dy 

inom området. 

Utförd stabilitetsbedömning visar att skredrisk föreligger i områden där 

markytan inte är flack. Störst skredrisk bedöms finnas i anslutning till befintliga 

vattendrag. Kvicklera förekommer inom området och kan vid ett eventuellt 

skred leda till stor omgivningspåverkan. Inom FÖP området finns inga ytor där 

exploatering ur en geoteknisk synvinkel inte rekommenderas. Dock kommer 

troligtvis exploatering i nära anslutning till befintliga vattendrag innebära 

stabilitetsförbättrande åtgärder. 

Utförd sättningsbedömning visar att leran huvudsakligen är normal- till svagt 

överkonsoliderad. Inom dessa områden förekommer risk för sättningar vid 

byggnation och uppfyllningar på markytan. 

I FÖP angivna fokusområden är det främst område 1 (östra centrum) och 

område 4 där de geotekniska förhållandena till stor del kommer att påverka och 

styra möjligheterna till framtida exploatering.  

Med avseende på berg bedöms inget av angivna fokusområden innehålla 

sammanhängande områden vars observerade bergkvalitet gör exploatering 

direkt olämplig. Inom området förekommer dock ett antal befintliga bergslänter 

som kan behöva åtgärdas och förstärkas. Dessa områden är dock antalsmässigt 

och geografiskt begränsade och ligger utanför fokusområdena. Bergslänterna 

kan påverkas av markvibrationer (exempelvis från sprängning) eller 

förändringar i släntlutning, varvid blockutfall och ras inte kan uteslutas om 

förstärkningsåtgärder inte vidtas.  
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I huvudsak förväntas låga till normala radontillskott från förekommande 

bergarter. Tidigare utförda flygmätningar av strålning påvisar dock ställvis 

förhöjda halter av uran. I dessa utpekade områden kan markradon ge negativa 

hälsoeffekter om området bebyggs på ett felaktigt sätt. 

Utförd utredning gällande geotekniska och bergtekniska frågeställningar är i 

nuvarande skede med fördjupad översiktsplan, allmänt hållna och behöver 

kompletteras i detaljplaneskede och eventuellt av exploatörer i byggskede. Nu 

presenterade resultat är ett första steg varav avvikelser mot framtida 

undersökningar kan förekomma. 
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3 Syfte  

Utredningen syftar till att beskriva geologiska, geotekniska och bergtekniska 

förhållanden för Ytterby. Utredningen ska även översiktligt bedöma 

stabilitetsförhållanden i jord, bergstabilitet med avseende på blockutfall och ras, 

sättningsförhållanden och geotekniska frågeställningar kopplade till 

klimatförändringar. 

Utförd utredning gällande geotekniska och bergtekniska frågeställningar är i 

nuvarande skede med fördjupad översiktsplan, allmänt hållna och behöver 

kompletteras i detaljplaneskede och eventuellt av exploatörer i byggskede. Nu 

presenterade resultat är ett första steg varav avvikelser mot framtida 

undersökningar kan förekomma. 
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4 Utförda undersökningar 

COWI AB utförde okulär fältbesiktning för enstaka observationspunkter inom 

rubricerat område under vecka 50 år 2019. Fältprotokoll från utförd besiktning 

finns sammanställda i bilaga, se bilageföreteckning. 

Nu utförd fältbesiktning har använts tillsammans med tidigare utförda 

undersökningar, se Kapitel 4.1 Arkivmaterial, samt kartmaterial erhållit från 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Lantmäteriet, se Kapitel 4.2 

Kartmaterial, för att översakligt bedöma de geotekniska och bergtekniska 

förhållandena för Ytterby.  

4.1 Arkivmaterial 

Geotekniska undersökningar och utredningar har tidigare utförts inom de 

markerade områdena i Figur 2. Handlingar har erhållits från Kungälvs kommun 

och ur COWI AB:s interna arkiv. En lista över använda handlingar finns 

sammanställd i bilaga, se bilageförteckning. 

 
Figur 2.  Områden i vilka tidigare geotekniska undersökningar och utredningar utförts är 

markerade med turkosa polygoner och numrerade från 1 till 15 (Kungälvs 

kommun, 2019) 
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4.2 Kartmaterial 

Tillgängliga nationella dataset från Lantmäteriet och Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) har tillhandahållits genom Kungälvs kommun och använts 

för att utföra en översiktlig stabilitetsklassning för området med hjälp av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) metod (jämför Hedfors 

och Rodhe, 2018), resultaten redovisas i bilaga, se bilageföreteckning. 

Använt dataunderlag för stabilitetsklassning av områden med jordtäcke: 

› Lantmäteriets nationella höjdmodell, GRID 2+ 

› SGU:s digitala jordartsdata framtagen för presentation i skala 1:50 000 

› SGU:s kartvisare för skred och raviner 

Använt dataunderlag för stabilitetsklassning av risker för ras och blockutfall i 

berg: 

› Lantmäteriets nationella höjdmodell, GRID 2+ 

› Strukturgeologisk information från SGU:s digitala berggrundskarta 

framtagen för presentation i skala 1:50 000 
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Inom fokusområde 4 till 7 föreslås i huvudsak bostadsbebyggelse. Inom område 

4 föreslås nya byggnader ha våningshöjder mellan 2 och 4 våningar, inom 

område 5 till 7 föreslås våningshöjder mellan 2 och 5 våningar. Inom område 5 

och 6 föreslås även anläggning av dagvattendammar. 

Inom fokusområde 8 föreslås byggnation av en multiarena som i huvudsak ska 

utgöra en anläggning för is-sporter. 

Inom fokusområde 9 föreslås byggnation av ny förskolebyggnad, bostäder samt 

anläggning av en översvämningsyta. Nya byggnader planeras att ha 

våningshöjder mellan 2 och 5 våningar. 
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sonderingar, som utfördes i samband med ombyggnad av Kastellegården, 

varierar lerdjupet mellan ca 20 och 25 m. 

Inom hela området för FÖP är lerans skjuvhållfasthet huvudsakligen mycket låg 

till låg. Lerans sensitivitet är mellan- till högsensitiv och kvicklera förekommer. 

Leran är i huvudsak mellan- till högplastisk. Leran är generellt normal- till svagt 

överkonsoliderad. 

Kvicklera förekommer ställvis inom området. Att leran är kvick innebär att den 

förlorar en stor del (>98%) av sin ursprungliga skjuvhållfasthet vid omrörning 

och att den resulterande skjuvhållfastheten blir mycket låg. Vid störning, 

exempelvis vid mindre naturliga skred vid vattendrag eller vid oförsiktiga, ej 

genomtänkta markarbeten, kan leran således bli flytande vilket bidrar till att 

små ursprungliga skred inom loppet av några få timmar kan utvecklas till 

mycket större skred som stannar av först när vattendragen fördäms och inte 

kan ta emot mer massor eller då skredets bakkant når berg eller fastmark.  

7.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Tidigare utförda undersökningar visar att grundvattenytan inom 

lösmarkspartierna varierar mellan att vara belägen i markytan och vid underkant 

torrskorpelera på ca 1 till 2 m djup under markytan. I flertalet undersökningar 

har en artesisk portrycksfördelning erhållits med motsvarande vattentryck med 

en fri grundvattenyta ca 1 till 1,5 m över markytan. Vid platsbesök informerade 

fastighetsägare om säsongsvisa översvämningar. 

Förekommande uttagsbrunnars kapacitet och förekomst beskrivs i SGU:s 

brunnsarkiv. Ett utdrag ur arkivet visar att majoriteten av brunnar i området 

används för energiutvinning (främst bergvärme) och att antalet brunnar för 

dricksvattenuttag är få. 
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Figur 9. Utdrag ur SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2020) 
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9 Stabilitetsbedömning 

En översiktlig stabilitetsbedömning har utförts utifrån topografiska förhållanden, 

kartmaterial från SGU, arkivmaterial samt okulärbesiktning.  

9.1 Stabilitetsklassning 

9.1.1 Geoteknik 

En översiktlig stabilitetsklassning har utförts utifrån kartmaterial beskrivet i 

Kapitel 4.2 Kartmaterial. Syftet med studien har varit att översiktligt 

sammanställa områden med förhöjd sannolikhet för stabilitetsproblem.  

Utförd stabilitetsklassning utgår från Figur 11 där, 

› Klass III (fastmark, berg) som i ett översiktligt skede antas vara stabilt, se 

avsnitt 9.1.2  

› Klass II (flacka ytor <1:10) med finsediment (lera, silt och jordarter som 

kan överlagra finsediment), kan mestadels förväntas vara stabila 

› Klass I där geotekniska fält- och laboratorieundersökningar krävs 

tillsammans med utredningsarbete för att klarlägga stabilitetsförhållanden. I 

analysen av klass I har även närhet till vattendrag (<200 m – Klass Ia; 

>200m – Klass IB) tagits i beaktning som förutsättning för stabilitetsrisker.  

 
Figur 11. Indelning i stabilitetklasser för översiktlig stabilitetsbedömning (SGI, 2005) 

 

Resultatet från utförd stabilitetsklassning framgår ur Figur 13 och bilaga, se 

bilageförteckning.  

9.1.2 Bergteknik 

I Sverige finns ingen allmänt accepterad metod för att rutinmässigt och 

översiktligt beskriva stabilitet i bergskärningar och bergslänter. Bedömningen av 

lokalstabiliteten för berg i området vilar istället på antagandet att denna styrs av 

bergets regionala struktur samt att friktionsvinkeln mellan block och glidplan 

som kan antas understiga 38° inte innebär en förhöjd risk för blockutfall. I Figur 

12 visas en konceptuell skiss som illustrerar berggrundens tendens att utveckla 
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sprick- och glidplan längs foliationen vilket i kombination med andra sprickplan 

och en ogynnsam foliationsstupning kraftigt kan förhöja risken för blockutfall. 

Detta tankesätt och regional geologisk kunskap har utnyttjats för att i GIS 

översiktligt bedöma stabilitet i nu undersökt område. 

Med hänsyn till befintlig information om de regionala strukturerna (SGU, 2019) 

har även en släntorientering med stupningsriktning mellan 280o och 340o 

(motsvarande strykning 190o och 250o) bedömts innebära att block kan falla ut. 

Om släntlutningen (dip) är över friktionsvinkeln (38o) kan block röra sig.  

Denna information, tillsammans med Lantmäteriets Höjddatamodell (2019) och 

SGU:s jordardskarta (2019) har använts för att ta fram områden med berg i 

dagen som uppfyller ovan kriterier och således bedöms som potentiella 

riskområden. Där dessa områden bedöms som sammanhängande har de 

markerats som "Sammanhängande områden med utökat bergtekniskt och 

geologiskt undersökningsbehov" i Figur 35.  

 
Figur 12.  Konceptuell skiss som illustrerar berggrundens tendens att utveckla sprick- och 

glidplan vilket kraftigt kan förhöja risken för blockutfall (COWI AB, 2020) 

9.1.3 Resultat stabilitetsklassning 

Utfallet av beräkningarna beskrivna under 9.1.1 och 9.1.2 presenteras 

gemensamt i Figur 13. Endast området inom vitstreckad linje har analyserats. 

Klass II är färglös för att lättare orientera sig inom området, för ökad läsbarhet 

se bilaga i bilageförteckning.  
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Kartutklipp med översiktligt bedömda stabilitetsförhållanden från Flygfältsbyråns 

skredriskkartering visas i Figur 15, i Figur 18 visas tillhörande teckenförklaring. 

Utredningen visar att beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott är 

tillfredställande i anslutning till vattendraget längs Sparråsvägen (sektion T27 

och T31) dock är området markerat som otillfredsställande alternativt ej 

tillräckligt utrett.  

 
Figur 15. Bedömda stabilitetsförhållanden, se teckenförklaring i Figur 18 (Flygfältsbyrån, 

2001) 

Dalgången i centrala Ytterby (delområde B) 

I handlingen benämnd Omr. 1 GF 280.pdf har stabilitetsberäkningar utförts i en 

sektion för då befintliga förhållanden i samband med geoteknisk undersökning 

för nybyggnad av sjukhem och vårdcentral i Kastellegården år 1979. 

Stabilitetsberäkningen visade att totalstabiliteten var tillfredställande med en 

säkerhetsfaktor på 2,9 för befintliga förhållanden för slänten ner mot 

Kyrkebäcksravinen inom det avsedda undersökningsområdet.  

Kartutklipp med översiktligt bedömda stabilitetsförhållanden från Flygfältsbyråns 

skredriskkartering visas i Figur 16, i Figur 18 visas tillhörande teckenförklaring. 

Utredningen visar att beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott är 

tillfredställande i anslutning till Kyrkebäcken dock är området markerat som 

otillfredsställande alternativt ej tillräckligt utrett. 
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Figur 16.  Bedömda stabilitetsförhållanden längs med Kyrkebäcken i den södra delen av 

FÖP området, se teckenförklaring i Figur 18 (Flygfältsbyrån, 2001) 

Dalgången i sydost (delområde C) 

Kartutklipp med översiktligt bedömda stabilitetsförhållanden från Flygfältsbyråns 

skredriskkartering visas i Figur 17, i Figur 18 visas tillhörande teckenförklaring. 

Utredningen visar att stabilitetsförhållandena invid Nordre älv är 

tillfredsställande i utförda stabilitetsberäkningar, dock är området markerat som 

otillfredsställande alternativt ej tillräckligt utrett.  

 



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

 

 

     

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY 

PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK 

 23  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A130637-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Text/A130637_PME-001-REVA.docx  

 

Figur 17. Bedömda stabilitetsförhållanden vid Nordre älv, se teckenförklaring i Figur 18 

(Flygfältsbyrån, 2001) 

 

väg E6 
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Figur 18. Teckenförklaring för ovanstående kartor (Flygfältsbyrån, 2001) 

9.2.2 Bergteknik 

Stabilitetsberäkningar av enskilda blocks säkerhet mot utfall har inte utförts 

tidigare. Längs Väg 168 Marstrandsvägen har bergsäkrande åtgärder utförts. 

9.3 Okulärbesiktning 

9.3.1 Geoteknik 

I samband med okulärbesiktning har befintlig erosion, tecken på rörelser i mark, 

vegetation och vattenflöden undersökts vid representativa observationspunkter, 

se Figur 19. Platsbesöket utfördes 2019-12-12. För varje observationspunkt har 

fältprotokoll med tillhörande fotografi sammanställts. Fältprotokoll bifogas denna 

PM, se bilageförteckning.  
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Figur 19.  Observationspunkter CW1 till CW12 vid vilka fältbesiktning utförts. Rosa punkter 

avser plats vid vilka fotografier tagits. 

 

Övergripande består det aktuella området av en relativt flack markyta där 

brantare lutningar av markytan förekommer i anslutning till fastmarkspartier och 

vattendrag. 

Vid observationspunkt CW1 utgörs marken i huvudsak av åkermark där 

markytan sluttar svagt ner mot Nordre älv. Vid Nordre älvs strandkant är 

marken främst bevuxen med vass, se Figur 20. Vid tidpunkten för platsbesöket 

observerades vattenansamlingar på åkermarken vilket kan indikera på artesiskt 

porvattentryck i jorden. Ett läkt skredärr observerades i åkermarken, se Figur 

21.  
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Figur 32. I stereonätet redovisas förekommande sprickgrupper (1 m och 2 m). De 

huvudsakliga sprickgrupperna redovisas också i text ovan. 

 

9.4 Slutsats stabilitetsbedömning 

9.4.1 Geoteknik 

Området för FÖP är omfattande med flertalet lokala variationer. I områden där 

markytan ej är plan och jordlagerföljden utgörs av lera föreligger skredrisk. 

Kvicklera förekommer inom området och kan vid ett eventuellt skred leda till 

stor omgivningspåverkan.  

Nedanstående kapitel redovisar övergripande slutsatser och 

områdesbeskrivningar. 

Dalgången i nordväst (delområde A) 

Tidigare utförda stabilitetsanalyser visar att befintliga stabilitetsförhållanden till 

stor del är tillfredställande. Vid okulärbesiktningen observerades inga spår av 

pågående markrörelser. Vid eventuell exploatering som medför ökad belastning 

av markytan ska skredrisken utredas. 

I samband med vidare utredningar ska geotekniska stabilitetsförhållanden 

utredas mer i detalj för utbyggda förhållanden och beroende på placering av 
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t.ex. byggnader kan stabilitetsförbättrande åtgärder erfordras i anslutning till 

vattendrag längs Sparråsvägen och Väg 168 Marstrandsvägen. 

Dalgången i centrala Ytterby (delområde B) 

Tidigare utförda stabilitetsanalyser visar att stabiliteten ej är tillfredsställande 

inom delområde B för befintliga förhållanden i anslutning till Kyrkebäcken och 

Ormobäcken samt deras utlopp mot Nordre älv. Vid okulärbesiktningen 

observerades flertalet spår av pågående markrörelser, läkta skredärr, erosion 

och vattenansamlingar.  

I samband med vidare utredningar ska geotekniska stabilitetsförhållanden 

utredas mer i detalj för både befintliga- och utbyggda förhållanden. Skred kan 

inträffa i området på grund av exploatering, men även som en följd av ett ökat 

vattenflöde i vattendragen och ökade porvattentryck i marken, vilket kan ske 

som en följd av t.ex. skyfall. 

Området längs Nordre älv och Oromobäcken utgörs av naturreservat och i FÖP 

föreslås ingen ny exploatering för dessa områden. Ormobäcken meandrar 

genom landskapet, vilket visar att erosion pågår. I Ormobäcken leker havsöring, 

vilket påverkar möjligheterna att lägga ut erosionsskydd. Vid ökade vattenflöden 

finns risk för ökad erosion, vilket kan leda till skred. Ett eventuellt skred kan få 

stor påverkan på befintliga anläggningar i området.  

Längs Kyrkebäcken lutar markytan relativt svagt ner mot bäcken. Kyrkebäcken 

meandrar genom landskapet vilket visar att erosion pågår. Vid framtida 

exploatering bedöms stabilitetsförbättrande åtgärder samt erosionsskydd 

erfordras. Vid en omgestaltning av Kyrkebäcken inom Ytterby östra centrum till 

ett mer slingrande lopp föreligger risk för ökad erosion. Även vid ökade 

vattenflöden finns risk för ökad erosion, vilket kan leda till skred. Ett eventuellt 

skred kan få stor påverkan på både befintliga anläggningar och föreslagen ny 

exploatering i området. 

Av de i FÖP angivna fokusområden, se Figur 4, är det inom delområde B främst 

område 1 (den sydöstra delen) och område 4 där de geotekniska förhållandena 

till stor del kommer att påverka och styra möjligheterna till framtida 

exploatering. Vid ombyggnad av plankorsningen vid Bohusbanan, inom 

fokusområde 3, till en planskild korsning med bro eller tunnel bedöms 

stabilitetsförbättrande åtgärder erfordras. Inom delområde B finns inga ytor där 

exploatering ur en geoteknisk synvinkel inte rekommenderas. Vid exploatering i 

nära anslutning till vattendragen bedöms stabilitetsförbättrande åtgärder 

erfordras. 

Dalgången i sydost (delområde C) 

Tidigare utförda stabilitetsanalyser visar att stabiliteten ej är tillfredsställande 

inom delområde C för befintliga förhållanden till största delen i anslutning till 

Nordre älv. Stabilitetsförhållandena bekräftas även av okulärbesiktningen där 

flertalet spår av pågående markrörelser, tidigare läkta skred, erosion och 

vattenansamlingar observerats.  
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I samband med vidare utredningar ska de geotekniska stabilitetsförhållanden 

utredas mer i detalj för både befintliga- och utbyggda förhållanden. Skred kan 

inträffa i området på grund av exploatering, men även som en följd av ett ökat 

vattenflöde i vattendragen och ökade porvattentryck i marken, vilket kan ske 

som en följd av t.ex. skyfall. 

Området längs Nordre älv utgörs av naturreservat och i FÖP föreslås ingen ny 

exploatering för detta område. Vid ökade vattenflöden finns risk för ökad 

erosion, vilket kan leda till skred. Ett eventuellt skred vid Nordre älv kan få stor 

påverkan på befintliga anläggningar i området, men bedöms inte påverka 

Ytterby tätort.  

9.4.2 Bergteknik 

Fältbesök har gjorts i de områden som pekades ut i skrivbordsstudien (se avsnitt 

9.1.2) som problematiska med avseende på ras och blockutfall. Inget av dessa 

möjliga problemområden ligger inom fokusområdena varför det i 

fokusområdena ej bedöms föreligga någon förhöjd risk för blockutfall 

och ras.  

Dock förekommer inom flera av fokusområdena lokalt slänter med en geometri 

och sprickmönster som skulle kunna bidra till att block faller ut, särskilt i 

samband med markvibrationer eller ändringar i släntgeometrier. Detta gäller 

även exploatering generellt i områden med berg i dagen alternativt begränsat 

jordtäcke där t.ex. eventuella sprängningsarbeten kan innebära förändrade 

förutsättningar. Nya utvärderingar ska då utföras av bergsakkunnig.   
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10 Sättningsbedömning 

Leran inom området för FÖP är huvudsakligen normal- till svagt 

överkonsoliderad enligt tidigare utförda undersökningar. Detta innebär att det 

förekommer risk för sättningar vid byggnation och uppfyllnader som uppförs 

inom områden där jordlagerföljden utgörs av lera. Risken för differenssättningar 

vid varierande jorddjup ska beaktas vid projektering av byggnader och 

anläggningar.  

Sättningsproblematiken bör hanteras i vidare skeden men bedöms inte påverka 

möjligheterna till framtida exploatering. Pålgrundläggning bedöms erfordras 

inom områden med lera. 
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11 Radon 

11.1 Allmänt 

Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas vid radioaktivt sönderfall av radium, 

vilket i sin tur är en sönderfallsprodukt av uran. Radon från marken (berg och 

jord) är den vanligaste källan till förhöjda radonhalter i inomhusmiljöer. Radon 

sprids lätt och har en halveringstid på cirka fyra dagar. 

I berggrunden och i jordlagren finns de naturligt radioaktiva ämnena uran och 

torium samt den radioaktiva isotopen kalium-40. Halten kalium, uran och torium 

varierar i olika typer av bergarter på grund av olika bildningssätt och 

mineralogisk sammansättning. Alla byggnadsmaterial som innehåller 

bergråvaror från krossat berg eller från mineraljord (främst grus och sand) 

innehåller också en viss mängd naturligt radioaktiva ämnen. Eftersom 

byggnadsmaterial som innehåller bergmaterial naturligt avger gammastrålning 

finns gränsvärden för hur mycket gammastrålning en ny bostad får avge och 

vilken radonhalt som inomhusluften får ha (BFS 2011:6).  

Tabell 1.  Riktvärden för gammastrålning och radon ("Markradon, riktlinjer för markradon-

undersökningar”, BRF T20:1989) 

Gammastrålning (µSv/h) Radium-226 

(Bq/m³) 

Risk 

klassificering 

Byggnadskonstruktion 

<0,08 à 0,12 (berg)  

>0,05 à 0,8 (sprängsten) 

<60 (berg)  

<25 (sprängsten) 

Lågradonmark Ingen åtgärd 

0,08 à 0,12 – 0,20 à 0,30 

(berg) 0,05 à 0,08 – 0,15 à 

0,25 (sprängsten) 

60–200 (berg) 

25–125 (sprängsten) 

Normalradonmark Byggnadskonstruktion 

ska vara 

radonskyddande 

>0,20 à 0,30 (berg)  

>0,15 à 0,25 (sprängsten) 

>200 (berg)  

>25 (sprängsten) 

Högradonmark Byggnadskonstruktion 

ska vara radonsäker 

 

Byggnader har i allmänhet ett svagt undertryck mot jordluften och är benägna 

att dra in markradon. Genom att känna till markförhållanden och fyllnadsmassor 

kan hälsorisker med radon begränsas genom att anpassa byggnadstekniken och 

därmed förhindra inläckage av markradon. 

I nybyggda utrymmen där personer kommer vistas mer än tillfälligt får 

radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³. Denna halt är även ett riktvärde för 

radonhalten i skolor och allmänna lokaler. Boverkets författningssamling BFS 

2006:12 säger även att gammastrålningsdosen i bostäder, där människor vistas 

mer än tillfälligt inte får överskrida 0,3 μSv/h.  
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12 Konsekvenser klimatförändringar 

SMHI:s länsvisa scenarioanalyser (Berglöv et al., 2015) visar en situation för år 

2069–2098 med generellt torrare sommarhalvår och blötare vinterhalvår (mer 

nederbörd och ökade flöden i vattendrag). För Västra Götalands län ses en 

ökning av totala årstillrinningen med 5–15 % vid mitten av seklet, se Figur 34. 

 

Figur 34. Förändrad (%) total 10-årstillrinning (SMHI, 2019) 

 

Framtida klimatförändringar medför ökad sannolikhet för översvämningar i 

anslutning till större och mindre vattendrag. Konsekvenser av översvämningar 

och större vattenflöden omfattar bland annat ökad erosion vilken i sin tur 

påverkar stabilitetsförhållandena inom lösmarksområden. Kraftigare och/eller 

mer ihållande regn (och snö) och tidvis effektiv grundvattenbildning kan bidra 

till sämre stabilitet genom förhöjda portryck. 

Hantering av framtida översvämningar kan också medföra behov av höjning av 

befintlig markyta. Detta innebär en tillkommande belastning som i tur kan 

erfordra stabilitetsförbättrande åtgärder. 

Torka orsakar förutom problem för vattenförsörjningen en minskad mothållande 

kraft i vattendrag. Vatten i älv- och bäckfåror bidrar med en mothållande last 

som i princip motsvarar en tryckbank (geoteknisk stabilitetsförbättrande 

åtgärd).  

För ytterligare detaljer angående klimatförändringar och dess effekt på 

släntstabilitet, se vidare i exempelvis Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 

2007:60) eller SMHI:s beskrivning (Berglöv et al., 2015). 
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13 Slutsatser och rekommendationer 

Utförd utredning har sammanställts grafiskt i karta över identifierade 

riskområden, Figur 35 eller i bilaga, se bilageförteckning.  

 

Figur 35. Karta över identifierade riskområden 

 

13.1 Stabilitet 

13.1.1 Geoteknik 

Inom området för FÖP, där markytan ej är plan och jordlagerföljden utgörs av 

lera, föreligger skredrisk. Störst skredrisk bedöms finnas i anslutning till 

befintliga vattendrag. Kvicklera förekommer inom området och kan vid ett 

eventuellt skred leda till stor omgivningspåverkan.  

De geotekniska förhållandena så som jordlagerföljd, förekommande kvicklera, 

spår av tidigare jordskred och närbelägna färska skred gör att geotekniska fält-, 

laboratorie- och utredningsarbeten ska föregå all framtida exploatering och 

detaljplaneläggande av området.  

Inom FÖP fokusområden är det främst område 1 (den sydöstra delen) och 

område 4 där de geotekniska förhållandena till stor del kommer att påverka och 
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styra möjligheterna till framtida exploatering. Inom FÖP finns det dock inga ytor 

där exploatering ur en geoteknisk synvinkel inte rekommenderas, dock kommer 

troligtvis exploatering i nära anslutning till vattendragen medföra 

stabilitetsförbättrande åtgärder. 

Stabilitetsförbättrande åtgärder i vattendrag ska hanteras tillståndsmässigt samt 

projekteras och utföras så att naturvärden inte går förlorade. 

Om Kyrkebäcken ska ges en mer meandrande karaktär ska den då bildade 

erosionssituationen beaktas och utredas geotekniskt. 

Vid höjning av befintliga markytor i samband med klimat- och 

översvämningssäkrande åtgärder ska områdets nya lastsituation och geometri 

utredas för att säkerställa erforderlig stabilitet. 

Dagvattendammar och andra anläggningar som potentiellt utförs under 

grundvattenytan ska föregås av hydrogeologiska utredningar. 

13.1.2 Bergteknik 

Baserat på skrivbordsstudien samt fältbesök har en samlad bedömning av den 

bergtekniska stabiliteten gjorts. De områden som i skrivbordsstudien 

identifierats som riskområden beträffande ras- och blockutfall ligger inte inom 

de nio tilltänkta fokusområdena, se Figur 35. Exploatering av områden med låg 

risk för ras eller blockutfall (fokusområdena) kan dock vid aktiviteter så som 

sprängning, vägskärning etc. innebära förändrade förutsättningar och då måste 

nya utvärderingar utföras av bergsakkunnig.  

I nuläget har inga bergslänter bedömts vara av sådan art att de inte senare, i 

samband med detaljplanens upprättande, kan förstärkas eller skrotas så att en 

säker omgivning uppnås. Därigenom saknas helt direkt olämpliga områden 

för exploatering med avseende på bergteknisk beskaffenhet.    

13.2 Radon 

Med avseende på markradon betraktas detta i nuläget inte som ett stort 

problem även om förhöjda halter lokalt förekommer i fokusområde 1, se Figur 

33. I områden med en, från flygplan, uppmätt uranhalt över 4 ppm 

rekommenderas vidare undersökningar från marken i samband med utformning 

av detaljplaner. 

13.3 Sättningar 

Inom områden där jordlagerföljden utgörs av lera förekommer risk för att 

sättningar uppstår vid byggnation och uppfyllnader. Risken för 

differenssättningar vid varierande jorddjup ska beaktas vid projektering av 

byggnader och anläggningar. 
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Sättningsproblematiken bör hanteras i vidare skeden men bedöms inte påverka 

möjligheterna till framtida exploatering. 
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ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW1 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

X Bar jord (delvis bar åkermark) 

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

 Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

 Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

X Varierande (vid strandkanten) 
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

X Läkt skada 

 Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

X 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

X Sly 

 Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

X Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

 

 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

 Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

X Kaj (pålar för båtisättning) 

 Schaktning 

 Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

 Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

 Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:1(12)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW2 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

X 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

X Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

X Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

X Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

X Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

 Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

X 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

X Sly 

 Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

X Vattenkrävande växtlighet på land 

X Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

X 
Erosionsskydd av dålig kvalitet (hemmagjorda 

pålar) 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

 Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

 Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

 Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:2(12)
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ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW3 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

X 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

X Lutande träd 

X Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

X Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

X Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

X Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

 Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten X Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

 0-5 m  15-20 m 

X 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

X Sly 

X Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar (väg) 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

X Kulvertering av vattendrag 

X Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

 Utmynnande diken 

X Utmynnande rörledningar 

 Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:3(12)
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ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW4 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

X Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

X Lutande träd 

X Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

X Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

X Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

X 
Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

X 
Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

(X) Läkt skada 

 Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand X Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

X Sly 

X Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

X Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

 Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

 Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

X Källflöden 

 Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

X Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:4(12)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW5 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

(X) Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

 Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

(X) 
Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

 Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand X Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

X Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

X Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

 Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

 Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

 Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

 Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:5(12)
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ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW6 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

 Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

 Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

X 
Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

 Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

X 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

X Sly 

 Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar (väg) 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

X Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

 Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

X Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:6(12)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW7 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

(X) Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

 Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 
Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

(X) Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

X Sly 

 Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

X Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

X Kulvertering av vattendrag 

X Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

 Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

X Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK
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13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW8 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

X Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

X Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

X Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 
Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

X 
Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 
Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

 Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand  Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten X Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

 Uppvuxen skog 

 Ungskog 

X Sly 

X Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

 Gräs och örter 

X Vattenkrävande växtlighet på land 

X Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

X Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

X Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

X Kulvertering av vattendrag 

X Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

 Utmynnande diken 

X Utmynnande rörledningar 

X Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:8(12)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW9 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

X Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

 Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

X Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

X Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 
Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 
Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 
Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

X Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

 Silt  Morän 

 Sand X Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

X 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

X Sly 

X Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

X Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

X Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

X Källflöden 

 Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

X Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK
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13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW10 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

 Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

 Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand)  Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 
Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

X Kan ej bedömas 
(X) Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand X Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

X Vattenkrävande växtlighet på land 

X Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

X Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

X Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

 Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:10(12)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW11 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

 Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

 Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 
Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

 Läkt skada 

X Kan ej bedömas 
(X) Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand X Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

X Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

X Vattenkrävande växtlighet på land 

X Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

 Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

 Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

X Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:11(12)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

ÖVERSIKTLIG KARTERING AV STABILITETSFÖRHÅLLANDENA 

BLANKETT FÖR FÄLTBESIKTNING 

Kommun, plats: Kungälv, Ytterby 

Observationspunkt: CW12 

Utförd av: Emma Jägryd 

Datum: 2019-12-12 
 

X Erosionsindikatorer 

 Bar jord  

 
Skadetyp - morfologi (t.ex. ursköljning i 

vattenlinjen, ytliga släntskred) 

 Lutande träd 

 Lutande träd med uppåtgående topp 

 Luckor i vegetationstäcket 

 Utsatt läge i terrängen (speciellt utsatt parti) 

 Nedfallna träd 
 

X Erosion - omfattning 

 Hela slänten 

 Endast nedre delen 

 Endast övre delen 

 Varierande  
 

X Erosionstyp X  

 Ras (sand) X Skred (lera) 

 Jordflytning (silt)  Svårbestämbar 
 

X Erosionsaktivitet 

 Stor aktivitet (stora vegetationsfria områden: 

många starkt lutande eller nedfallna träd) 

 Måttlig aktivitet (små vegetationsfria 

områden: lutande träd kan förekomma 

 
Ringa aktivitet (få vegetationsfria ytor: ev 

lutande träd kan ha uppåtväxande topp 

(X) Läkt skada 

X Kan ej bedömas 
 Obefintlig erosion 

 

X Jordart X  

X Lera  Block 

X Silt  Morän 

 Sand X Berg i dagen 

 Grus  Organisk jord 

 Sten  Fyllning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X Slänthöjd X  

X 0-5 m  15-20 m 

 5-10 m  20-30 m 

 10-15 m  > 30 m 
 

X Vegetationstyp 

X Uppvuxen skog 

 Ungskog 

 Sly 

 Enstaka grövre träd 

 Enstaka mindre träd 

 Buskar 

X Gräs och örter 

 Vattenkrävande växtlighet på land 

 Vass och näckrosor i vattendrag 

 Övrigt 
 

X Observerad "mänsklig aktivitet" 

 Erosionsskydd av hög kvalitet 

 Erosionsskydd av dålig kvalitet 

 Erosionsskydd av svårbestämbar kvalitet 

 Markförlagda ledningar 

 Avloppsbrunnar 

 Jordfyllning 

 Avfall 

 Stödmur, spont 

X Byggnation, anläggningar 

 Mänsklig aktivitet i allmänhet, slitage, spår 

 Större avverkning 

 Kaj  

 Schaktning 

 Kulvertering av vattendrag 

 Sprängstensfyllning 
 

X Grundvattenförhållanden 

 Källflöden 

X Utmynnande diken 

 Utmynnande rörledningar 

 Täckdiken 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 2:12(12)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

Arkivmaterial Ytterby
Filnamn Dokumenttitel Årtal Beställare Typ av handling

Omr 1 BGL 461.pdf

Projekteringsutlåtande över geotekniska 
förhållanden för planerad bebyggelse på 
kastellgården 1993 PROJEKTGARANTI AB Projekteringsutlåtande, Geoteknik

Omr 1 GF 145 B.pdf Utlåtande beträffande Kastellegårdsskolan 1972 Kungälvs kommun
Utlåtande (efter revidering av tidigare PM), 
Geoteknik

Omr 1 GF 161, KS 187.pdf
PM Gångtunnel vid skolvägen, kompletterande 
geoteknisk undersökning 1975 Kungälvs kommun PM Geoteknik

Omr 1 GF 280.pdf
Ytterby sjukhem och vårdcentral Utlåtande över 
geoteknisk undersökning 1979

Göteborgs och Bohus 
Läns Landsting Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 1 GF 323.pdf
Kastellgårdsskolan, idrottshall och matsal, 
Rapport över geoteknisk undersökning 1980 Kungälvs kommun

Rapport med dokumentation av utförda 
fältundersökningar

Omr 1 VBB 200.pdf

Ytterby Kastellegården Grundundersökning, PM 
angående grundförhållanden för delar av 
Kastellgården 1 1963

Ytterby Kommun (nu 
Kungälvs kommun) PM Geoteknik

Omr 2 VBB 201.pdf
PM angående grundförhållandena inom Östra och 
Västra Tunge i Ytterby 1964 Ytterby Planering PM Geoteknik

Omr 3 gf 507.pdf
ABC-området i Ytterby PM betr Geotekniska 
förutsättningar 1982 Kungälvs kommun PM Geotekniska förutsättningar

Omr 4 GF 156.pdf
Ytterby Kastellegården 1:277, projketerad 
villabebyggelse, geoteknisk utredning 1971 A-Byggnation Geoteknisk utredning

Omr 5 VBB 199.pdf

Ytterby Vattenförsöjning. Avlopp. PM över utförda 
grundvattenundersökningar under tiden april - 
aug 1947 jämte riktlinjer för vattenförsörjningens 
ordnande 1947 PM Grundvattenundersökningar

Omr 6 PM_jh_Tomter.pdf

Kungälv/BOKAB Nya Grinden, Småhustomter. 
Geoteknisk undersökning: PM beträffande 
grundläggning 2010

BOKAB (Bohusläns 
kommunala 
exploaterings AB) PM grundläggningsrekommendationer

Omr 6 Rgeo_jh_rev.pdf

Kungälv/BOKAB Nya Grinden, Småhustomter. 
Geoteknisk undersökning: Fält- och 
laboratorieresultat (Rgeo)

2010, 
rev 
2011 BOKAB Rgeo/MUR Geoteknik

Omr 6 Rit_Rgeo.pdf
Kungälvs kommun Nya grinden, gatu- och 
projketering, småhustomter 2010 BOKAB Planritning och sektionsritningar

Omr 7 GF 148.pdf
Björkås II, Planerad Gruppbebyggelse, översiktlig 
grundundersökning 1968 Ytterby kommun/BOKAB

Översiktlig grundundersökning, Geoteknik, 
ungefär PM 
grundläggningsrekommendationer inklusive 
plan- och sektionsritningar över utförda 
sonderingar

Omr 7 GF 150.pdf Gatu- och VA-anläggning inom Björkås II, Etapp 1 1969 Ytterby kommun/BOKAB PM Beträffande grundförhållandena

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 3:1(4)



13 Beslut om antagande Fördjupad översiktsplan Ytterby - KS2016/0329-138 Antagande av Fördjupad översiktsplan Ytterby : PM geoteknik och bergteknik FÖP Ytterby dec 2020

Arkivmaterial Ytterby
Filnamn Dokumenttitel Årtal Beställare Typ av handling

Omr 8 GF 186.pdf
Ytterby områdesplan, utlåtande över geoteknisk 
undersökning 1980 Kungälvs kommun Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 8 GF 282.pdf
Ytterby, teknisk utredning för anslutning mot väg 
610, utlåtande över geoteknisk undersökning 1980 Kungälvs kommun Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 8 GF 422.pdf
Ytterby, Stället, PM Beträffande geotekniska 
förhållanden 1991 BPA PM beträffande geotekniska förhållanden

Omr 8 GF 482.pdf
Koncept, Kungälvs kommun, Ytterby Björkås, 
Etapp 2 och 3, konsekvensbedömning 1995 Kungälvs kommun

PM Geoteknisk 
utredning/grundläggningsrekommendatione

Omr 9 GF 279.pdf
Klockarebolet, stadsplan, utlåtande över 
geoteknisk undersökning 1979 BOKAB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 9 GF 281.pdf Klockarebolet 1:1 m fl, gatu- och VA-anläggning 1980 BOKAB Geoteknisk undersökning

Omr 9 GF 297.pdf
Barnstuga på fast famnen 1, Klockarebolet, 
geoteknisk undersökning 1981 Kungälvs kommun

PM Grundläggningsrekommendationer 
inklusive undersökningsresultat

Omr 9 GF 324.pdf
Klockarebolet, energihusprojekt, utlåtande över 
geoteknisk undersökning 1983 BOKAB

Omr 9 GF 325.pdf
Klockarebolet energihus, utlåtande över 
kompletterande geoteknisk undersökning 1983 Platzer bygg AB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 9 GF 326.pdf
Klockarebolet etapp 1, 34 tomter, utlåtande över 
geoteknisk undersökning 1980 BOKAB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 9 GF 327.pdf
Klockarebolet, grupphusbebyggelse, utlåtande 
över geoteknisk undersökning 1982 Platzer bygg AB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 9 JH_PM.pdf

Kungälvs kommun, Skolan i Västra Ytterby, 
Detaljplan, Geoteknisk undersökning: PM 
beträffande geotekniska förhållanden 2007 Kungälvs kommun PM Geoteknik för detaljplan

Omr 9 jh-rgeo.pdf

Kungälvs kommun, Skolan i Västra Ytterby, 
Detaljplan, Geoteknisk undersökning: Fält- och 
laboratorieresultat (Rgeo) 2007 Kungälvs kommun Rgeo (MUR) Geoteknik

Omr 9 Rit skolan Västra 
Ytterby.pdf Kungälvs kommun, Skolan i västra ytterby 2007 Kungälvs kommun Plan- och sektionsritningar

Omr 10 GF 167.pdf Tega norra, översiktlig geoteknisk undersökning 1975 BOKAB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 10 GF 179.pdf

Norra tega III - IV (planerad villabebyggelse) 
utlåtande över översiktlig geoteknisk 
undersökning 1977 BOKAB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 10 Situations- och 
borrplan.pdf Norra tega III - IV, situations- och borrplan 1977 BOKAB Planritning

Omr 10 Sonderingsdiagram.pdf Norra tega III - IV, sonderingsdiagram 1977 BOKAB Sektionsritning enstaka borrhål

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK

Bilaga 3:2(4)
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Arkivmaterial Ytterby
Filnamn Dokumenttitel Årtal Beställare Typ av handling

Omr 11 GF 164 2.pdf
Tega etapp IV -V Planerad villabebyggelse, 
geoteknisk utredning 1974 BOKAB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 11 GF 283.pdf
Tega prästgård 1:123, 1:124 och kastellegården 
1:555 - 1:562, utlåtande över geoteknisk 1979 BOKAB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 11 GF 294.pdf
Gatu- och VA-anläggning inom tega prästgården 
1:1 mfl fast, geoteknisk utredning 1974 BOKAB PM Geoteknik

Omr 11 GF 344.pdf
Tega prästgård 1:1, Ytterby, Utlåtande över 
geoteknisk undersökning 1982 BOKAB Utlåtande över geoteknisk undersökning

Omr 12 VBB 202.pdf

PM angående grundförhållandena inom ett 
markområde vid Kastellegården 1:46 i Ytterby 
Kommun 1966 Ytterby kommun PM Geoteknik inklusive ritningsbilagor

skredriskkartering 1 a 
räddningsverket.pdf K-1_1 A:1 (5) 2001 kungälvs kommun Karta, stabilitetszoner
skredriskkartering 1 b 
räddningsverket.pdf K-1_1 B:1 (5) 2001 kungälvs kommun

Karta, översiktligt bedömda 
stabilitetsförhållanden

skredriskkartering 2 a 
räddningsverket.pdf K-1_1 A:2 (5) 2001 kungälvs kommun Karta, stabilitetszoner

skredriskkartering 2 b 
räddningsverket.pdf K-1_1 B:2 (5) 2001 kungälvs kommun

Karta, översiktligt bedömda 
stabilitetsförhållanden

skredriskkartering 3 a 
räddningsverket.pdf K-1_1 A:3 (5) 2001 kungälvs kommun Karta, stabilitetszoner
skredriskkartering 3 b 
räddningsverket.pdf K-1_1 B:3 (5) 2001 kungälvs kommun

Karta, översiktligt bedömda 
stabilitetsförhållanden

K1-K2-d beräkning.pdf Dokumentnummer: 1650356-16-06-K1-K2-d 2001 kungälvs kommun Stabilitetsberäkning

K1-K2-u beräkning.pdf Dokumentnummer: 1650356-16-06-K1-K2-u 2001 kungälvs kommun Stabilitetsberäkning

K1-K4-d beräkning.pdf Dokumentnummer: 1650356-16-06-K1-K4-d 2001 kungälvs kommun Stabilitetsberäkning

K1-K4-u beräkning.pdf Dokumentnummer: 1650356-16-06-K1-K4-u 2001 kungälvs kommun Stabilitetsberäkning

K1-K6-d beräkning.pdf Dokumentnummer: 1650356-16-06-K1-K6-d 2001 kungälvs kommun Stabilitetsberäkning

K1-K6-u beräkning.pdf Dokumentnummer: 1650356-16-06-K1-K6-u 2001 kungälvs kommun Stabilitetsberäkning

K1-1 fältbesiktning.pdf
Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena 
blankett för fältbesiktning 2001 kungälvs kommun Blankett för fältbesiktning

K1-2 fältbesiktning.pdf
Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena 
blankett för fältbesiktning 2001 kungälvs kommun Blankett för fältbesiktning

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK
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Arkivmaterial Ytterby
Filnamn Dokumenttitel Årtal Beställare Typ av handling

K1-3 fältbesiktning.pdf
Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena 
blankett för fältbesiktning 2001 kungälvs kommun Blankett för fältbesiktning

K1-4 fältbesiktning.pdf
Översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena 
blankett för fältbesiktning 2001 kungälvs kommun Blankett för fältbesiktning

A118727-G-PME-001.pdf
Nordtag förskola, Ytterby, PM geoteknik för 
bygglov, grundläggningsrekommendationer 2019 Kungälvs kommun

PM Geoteknik för bygglov, 
grundläggningsrekommendationer

A118727-G-RAP-001.pdf
Nordtag förskola, Ytterby, Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) Geoteknik 2019 Kungälvs kommun MUR

Tekniskt PM Geoteknik.pdf
Översiktlig släntstabilitetsutredning, delområde: 
Kastellegården 1:41 mfl, Teknisk PM, Geoteknik 2003 Kungälvs kommun Tekniskt PM Geoteknik

A098080-RAP-
001_inkl_bilagor.pdf

Kastellegården, markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) Geoteknik 2017 Statens fastighetsverk MUR

A098080-PM-001.pdf Kastellegården, Teknisk PM, Geoteknik 2017 Statens fastighetsverk Tekniskt PM Geoteknik

A130140-B-PME-001
Detaljplan Baljan m.fl., Kungälvs kommun, PM 
Bergteknik 2019 Kungälvs kommun PM Bergteknik

A130140-G-PME-001
Detaljplan Baljan 1 m.fl., Ytterby, PM Geoteknik 
för detaljplan 2019 Kungälvs kommun PM Geoteknik

A130140-G-RAP-001
Detaljplan Baljan 1 m.fl., Ytterby, markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) Geoteknik 2019 Kungälvs kommun MUR

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN (FÖP) YTTERBY
PM GEOTEKNIK OCH BERGTEKNIK
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Bilaga 4 - Karta över
identifierade
riskområden

S 1/1 (A3)
SWEREF 99 1200
2020-01-27
Ritad av Martin Persson

Vattendrag/Strandkant

Vattendrag, Buffer á 100 m (möjliga stabilitetsproblem i förekommande lerområden)

Förhöjd sannolikhet för jordskred (MSBs topografiska kriterie uppfyllt )

Tolkade Skredärr, främst i lera (möjliga stabilitetsproblem)

Sammanhängande områden med utökat bergtekniskt och geologiskt undersökningsbehov (möjlig potential för ras och blockutfall)

Förhöjd uranhalt i förekommande berg (möjlig radonrisk - utökat undersökningsbehov)

Porteberget

Nordre Älv

Kyrkebäcken

Ormbäcken

0 750 1 500375 Meter
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Utökning av det statliga byggnadsminnet Kastellegården, Kungälvs och 
Göteborgs kommun (Dnr KS2020/1022-8) 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat att Kastellegårdens kungsgård, Kastellegården 1: 1, Kungälvs kommun 
och Gullö 1 :25, Göteborgs kommun ska vara statligt byggnadsminne enligt 3 § förordningen 
(2013:558) om statliga byggnadsminnen.  

Regeringen erinrar om att Riksantikvarieämbetet ska utfärda skyddsbestämmelser enligt 6 § 
förordningen om statliga byggnadsminnen. 
 
Beslutet utgår från Riksantikvarieämbetets förslag och bedömning att Kastellegårdens 
kungsgård i sin helhet ska förklaras för statligt byggnadsminne enligt förordningen (2013:558) 
om statliga byggnadsminnen. Den fastighetsstrategi som läggs fram i propositionen 
Kulturarvspolitik (2016/17:116) anger att statligt ägda kulturhistoriska fastigheter ska vara 
skyddade som statliga byggnadsminnen om de har synnerligen högt kulturhistoriskt värde. 
RAÄ har anfört i huvudsak följande. 
 
Kastellegårdens kungsgård representerar en viktig del av kulturarvet, sett ur ett såväl lokalt, 
regionalt, nationellt som skandinaviskt perspektiv. Fastigheten med gårdsbebyggelse, åkermark 
och hagmark utgör en välbevarad historisk enhet med lång hävd vars strategiska läge i historisk 
gränstrakt mellan Norge, Danmark och Sverige belyser den roll gården haft i det geopolitiska 
spelet länderna emellan. Berättelserna om de många kungamöten som ägt rum vid Kungahälla 
understryker platsens värde som utpost och den kungliga maktens utveckling i Norden, vilket 
slutligen mynnar ut i de nordiska stater vi har idag. 

 
I augusti 2020 fick kommunen möjlighet att svara på en remiss från RAÄ avseende detta 
förslag på byggnadsminnesförklaring. Kommunens bedömning var då ifrågasättande avseende 
om det fanns grund för att innefatta hela fastigheten Kastellegården 1:1 i en 
byggnadsminnesförklaring. Stora delar av fastigheten ingår idag i riksintresse för kulturmiljö. 
I arbetet med FÖP Ytterby gjordes bedömningen att delar av den aktuella fastigheten inte 
hade så höga kulturhistoriska värden och skulle kunna bebyggas, även om området sen togs 
bort som exploatering och nu anges som jordbruksmark. 
 
Kommunen efterfrågade i remissvaret en konsekvensbeskrivning av hur en utökad 
byggnadsminnesförklaring skulle påverka Ytterby som samhälle och dess möjligheter till 
utveckling. De aktuella områdena har en central placering i Ytterby vilket kan innebära både 
positiva och negativa konsekvenser. Även om bostadsbebyggelse inte föreslås längre på de 
aktuella områdena så är det viktiga för kommunens infrastruktur med bil-, gång- och 
cykelvägar, ledningsdragningar samt hantering av dagvatten och skyfall i Kyrkebäcken. 
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Dessutom ligger fastigheten kloss an Bohusbanan för vilken det kan ske förändringar avseende 
både dragning samt utbyggnad till dubbelspår på sikt. Marstrandsvägen går igenom fastigheten 
och norr om Marstrandsvägen finns flera kommunala ledningar. En utökad avgränsning av 
byggnadsminnet är välkommet då kulturmiljön är en viktig del av Ytterby och Kungälvs 
identitet, dock ifrågasattes den föreslagna omfattningen. 
 
I remissvaret lyftes även Kommunens frågor över kommande skyddsbestämmelser och dess 
påverkan på ovannämnda infrastruktur samt vikten av utvecklingsmöjligheter kopplat till 
besöksnäringen. 
 

Juridisk bedömning  

Ärendet har beslutats enligt 3 § förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen.  

 

Bakgrund 

Vissa byggnader på gården är sedan 1935 statligt byggnadsminne med av 
regeringen 1993 fastställda skyddsbestämmelser. Riksantikvarieämbetet bedömer att 
Kastellegårdens kungsgård i sin helhet ska utgöra statligt byggnadsminne. 
 

Verksamhetens bedömning 

Förvaltningen gör ingen bedömning i detta informationsärende. 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Inte aktuellt i detta informationsärende. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

                     Inte aktuellt i detta informationsärende. 
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
Inte aktuellt i detta informationsärende. 

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Inte aktuellt i detta informationsärende. 
 

Ekonomisk bedömning 

Inte aktuellt i detta informationsärende. 
 

Förslag till beslut 

Information avseende inkommen byggnadsminnesförklaring för Kastellegården 1:1. 
 

 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
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Expedieras till:   Linda Andreasson SoU 

För kännedom till: Henrik Johansson, Fredric Norrå SoU 
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Planbesked för verksamhetsområde Grokareby (Dnr KS2020/1432-2) 

Sammanfattning 

Ansökan avser genomförande av ett planprogram för ett cirka 300 000 kvm stort 
verksamhetsområde, mellan Kareby och E6. Bakom ansökan står Bokab. Området består till 
största del av jordbruksmark, men även antal bostäder ligger inom området. Då området inte 
är utpekat för exploatering i översiktsplanen, är ett positivt planbesked en förutsättning för att 
Bokab ska kunna förvärva fastigheterna i enlighet med jordförvärvslagen.  
 
Det aktuella området bedöms ligga på en strategiskt lämplig plats för verksamheter, i närheten 
av E6 och ett planerat framtida nytt motorvägsmot. Behovet av mark för 
verksamhetsetablering bedöms också vara stort. Området utgörs dock till största del av 
jordbruksmark, som bedöms vara brukningsvärd och bör därför ingå i en 
kommunövergripande lokaliseringsstudie för nya verksamhetsområden. Detta för att uppfylla 
lagstiftningens krav på att kunna visa att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt på en annan plats, utan att behöva ta jordbruksmark i anspråk. 
En planläggning av området bör inte heller påbörjas innan beslut finns om var en ny 
vägförbindelse Karebyvägen/väg 168 och ett framtida motorvägsmot placeras. 
 
Ett positivt planbesked ges.  
 

Juridisk bedömning  

Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen. 
 
Miljöbalkens 3 kap 4 § anger att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. En planläggning som syftar till att göra det möjligt att utveckla 
näringslivet i kommunen bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. För att kunna visa att 
behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt på en annan 
plats, behöver en lokaliseringsstudie genomföras. En studie för var nya verksamhetsområden 
lämpligast placeras bör omfatta hela kommunen.  
 

Bakgrund 

Ansökan avser genomförande av ett planprogram för ett cirka 300 000 kvm stort 
verksamhetsområde, mellan Kareby och E6. Bakom ansökan står Bokab, som även är ägare till 
vissa fastigheter inom det aktuella området. Övrig mark är privatägd. Området består till 
största del av flack jordbruksmark, men även antal bostäder ligger inom området. 
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Området omfattas inte av någon detaljplan. Gällande översiktsplan 2010 (ÖP), 
lagakraftvunnen 2012, pekar för stora delar av området ingen särskild markanvändning. En yta 
närmast Karebyvägen ingår i tätortsavgränsningen för Kungälv-Ytterby-Kareby. I norra delen 
av området ligger ett vägreservat för framtida förbindelse mellan Karebyvägen och väg 168. 
Exakt var framtida ny vägförbindelse kommer att placeras är i dagsläget inte beslutat, 
utredning pågår hos trafikverket. Ett stort område mellan väg 168 och E6 pekas i ÖP ut som 
ett område av utvecklingsstrategisk betydelse.   
 
Då området inte är utpekat för exploatering i översiktsplanen, är ett positivt planbesked en 
förutsättning för att Bokab ska kunna förvärva fastigheterna i enlighet med jordförvärvslagen.  
 
Inom området finns åkerholmar och stenmurar, vilka har ett generellt biotopskydd. På några 
av dessa åkerholmar finns även fornlämningar i form av hällristningar (skålgrop/älvkvarn). 
 
Området norr om aktuellt område, Kareby kyrkby, är en utpekad kulturmiljö i kommunens 
kulturmiljöprogram.   
 
Ett markavvattningsföretag ligger i anslutning till aktuellt område i sydöst.  
 

Verksamhetens bedömning 

Det aktuella området bedöms ligga på en strategiskt lämplig plats för verksamheter, i närheten 
av E6 och ett planerat framtida nytt motorvägsmot. Behovet av mark för 
verksamhetsetablering bedöms också vara stort. Området utgörs dock till största del av 
jordbruksmark, som bedöms vara brukningsvärd och bör därför ingå i en 
kommunövergripande lokaliseringsstudie för nya verksamhetsområden. Detta för att uppfylla 
lagstiftningens krav på att kunna visa att behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt på en annan plats, utan att behöva ta jordbruksmark i anspråk.   
 
En planläggning av området bör inte påbörjas innan beslut finns om var en ny vägförbindelse 
Karebyvägen/väg 168 och ett framtida motorvägsmot placeras.    
 
Om en lokaliseringsstudie genomförs i samband med att en ny översiktsplan tas fram och det 
aktuella området bedöms som lämpligt för verksamheter, kan en detaljplaneläggning kunna 
påbörjas utan att föregås av ett planprogram.  
 
Ett planprogram eller en fördjupad översiktsplan skulle vara lämpligt att ta fram för det 
aktuella området och det område som i gällande ÖP benämns som ”område av 
utvecklingsstrategisk betydelse”. 
 
VA-nätet kan behöva byggas ut för att kunna försörja den föreslagna exploateringen. I 
dagsläget anläggs nya överföringsledningar till Kareby för att försörja det nya bostadsområdet i 
Rishammar med vatten och avlopp. När dessa ledningar dimensionerades var det ej känt att 
det fanns planer för nytt verksamhetsområde i Grokareby. Det finns även redan idag kända 
flaskhalsar i VA-systemet mellan Kareby och Kungälvs tätort, både i pumpstationer och 
ledningsnät. Dagvattenhanteringen är också viktigt att utreda i samband med en framtida 
planläggning, då en stor yta kommer att hårdgöras. 
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Föreslagen åtgärd bedöms gå i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål om att samordna 
infrastruktur och byggnation, samt att nå Sveriges lägsta arbetslöshet.  
 
Föreslagen åtgärd bedöms gå i linje med kommunstyrelsens resultatmål om att planberedskap 
ska finnas för bl.a. verksamhetsmark och handel.  
 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Hållbara städer och samhällen – Att bygga ett verksamhetsområde i anslutning till en stor 
transportled, nära befintliga bebyggda områden kan bedömas gå i linje med målet. Att bebygga 
stora ytor jordbruksmark kan samtidigt bedömas motverka målet, då möjligheterna till lokal 
livsmedelsproduktion minskar.  
 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  

Vid eventuellt planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten 
i första hand ska fördröjas på respektive fastighet.  
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

En planläggning för verksamheter kommer att innebära att företag kan expandera eller växa i 
kommunen, vilket innebär fler arbetstillfällen. Bebyggs området påverkas landskapsbilden 
kraftigt, vilket förändrar den lantliga känslan i Karebyområdet, vilket av många boende i 
området sannolikt kommer att uppfatta negativt.  
 

Ekonomisk bedömning 

Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas. 
 
Det kan komma att krävas investeringar i VA-nätet för att klara VA-försörjningen till det 
föreslagna verksamhetsområdet. 
 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. En planläggning av området ska föregås av en kommunövergripande 
lokaliseringsstudie för verksamhetsmark eller liknande, för att säkerställa att kraven i 
miljöbalkens 3 kap 4 § uppfylls.  
3. Planläggning kan påbörjas först efter att vägplanen för Grokarebylänken är 
fastställd.  

 

Avgift: 19 040 kr 

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
  

Övriga upplysningar  

Detta beslut kan inte överklagas.   
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Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Bokab, Trädgårdsgärdet 9, 442 30 Kungälv (lars.pettersson@bokab.se daniel.ahman@kungalv.se) 

Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling 

För kännedom till: Henrik Johanson, Plan/Samhälle och Utveckling 
Fredric Norrå, Plan/Samhälle och Utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling 
Viktor Heineson, Plan/Samhälle och Utveckling 
Pernilla Esping, Projektenheten/Samhälle och Utveckling 
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Handläggarens namn 
Erik Liedner  

2021-03-01 

 
 
 
 

Planbesked för bostäder m m på Rhodin 16 (Dnr KS2021/0041-3) 

Sammanfattning 

Ansökan avser att på fastigheten Rhodin 16 planlägga för bostäder, kontor samt 
lager/industri/hantverk.  
 
Befintlig detaljplan medger kontor. Befintlig byggnad har en byggnadsarea på cirka 1050 kvm 
och varav den södra delen har platt tak och har en byggnadsarea på cirka 730 kvm. Sökanden 
önskar bygga 3-5 våningar ovanpå den platta delen av den befintliga byggnaden. Som 
bruttoarea bostäder anges 1500-2500 kvm. 
 
Den sökta planändringen överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan och 
planprogram. 
 
En eventuell detaljplanering av aktuell fastighet sker lämpligen i en gemensam detaljplan 
tillsammans med Rhodin 19 och Gärdet 1:15 samt del av Gärdet 1:1. 
 
Ett positivt planbesked föreslås. 

 

Juridisk bedömning  

Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen. 

Miljöbalkens 2 kap 6 § anger att en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 
placeras utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Bakgrund 

Ansökan avser bostäder, kontor samt lager/industri/hantverk.  
 
Lagfaren ägare till fastigheten är Fastighets AB Trekungen. Sökande är densamma. 
 
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger ”Centrumområde” för aktuellt 
område. 
 
Aktuell fastighet ligger inom planprogrammet för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal (antaget 
2017). Programmet säger ”Liljedal kan förtätas och omvandlas genom att man bebygger de 
öppna parkeringsytorna och river eller bygger på befintliga handelsbyggnader med ett antal 
våningar.” I en kartbild i planprogrammet ligger Rhodin 16 i en zon där bebyggelse med 3-5 
våningar rekommenderas. 
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Aktuell fastighet omfattas av detaljplan nr. 1795, lagakraftvunnen 2004 (se bilaga ”Kartor”). 
Planen medger kvartersmark Kontor, högst två våningar och högsta byggnadshöjd 14,4 meter. 
Östligaste delen samt en liten yta i sydväst medger kvartersmark Trafikområde.  
 
Fastigheterna i öster och söder ligger inom samma detaljplan medan fastigheten angränsar till 
andra detaljplaner i väster och norr. I öster ligger fastigheten Rhodin 19 som ägs av Fastighets 
AB Balder. Mellan Rhodin 16 och 19 finns en remsa av fastigheten Gärdet 1:1 som ägs av 
kommunen och i söder ligger den kommunala fastigheten Gärdet 1:15 som utgör p-yta. 
 
Fastighetens areal är 1909 kvm. På tomten finns idag en tegelbyggnad som har en byggnads-
area på ca 1050 kvm. Den södra delen av byggnaden har platt tak och mäter ca 730 kvm. 
Sökanden önskar bygga 3-5 våningar ovanpå den platta delen av byggnaden. Som bruttoarea 
bostäder anges 1500-2500 kvm. 
 
Det finns ett positivt planbesked för Rhodin 19. Ägarna för Rhodin 19 vill bygga bostäder 
med kommersiella lokaler i bottenvåningen. Enligt uppgift från ägarna till Rhodin 19 är ägarna 
för Rhodin 16 och Rhodin 19 överens om det lämpliga i att båda fastigheterna detaljplaneras i 
en gemensam detaljplan. 

 
Merparten av Rhodin 16 utgörs av befintlig byggnad (se bilaga ”Kartor”). Övrig mark är 
asfalterad. Den asfalterade marken utgörs till största delen av p-ytor men asfaltsytan längs 
byggnadens västra fasad utgör en länk i ett gångstråk mellan Ytterbyvägen och Gamla 
Gärdesgatan. I byggnaden har Odd Fellow sina lokaler och här finns även kontorslokaler. 
 
Det finns en geoteknisk utredning från 1986 som täcker området där befintlig byggnad ligger 
men den östliga, asfalterade delen av fastigheten ligger just utanför det undersökta området. 
 
VA-kapaciteten är förhållandevis god i området och vissa ledningar kommer dessutom att 
förstärkas. 
 
Av kommunens kartdatabas framgår att aktuellt område  
- inte hyser några kända fornminnen eller naturvärden 
- inte är utsatt för störande buller 
- inte har känd risk för förorenad mark 
- inte är utpekat som potentiellt problemområde i skyfallskarteringen 
 
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen, på begäran av någon som avser 
att bl.a. vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs, i ett 
planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning.   

 
Enligt 5 kap. 5 § PBL ska kommunen, om den avser att inleda en planläggning, i planbeskedet 
ange bl.a. den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett 
fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. 
 

Verksamhetens bedömning 

Aktuell ansökan överensstämmer väl med gällande översiktsplan och den möjliga utveckling 
som presenteras i planprogrammet för aktuellt område. 
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Ansökan avser planläggning för bostäder, kontor samt lager/industri/hantverk. Planläggning 
för lager och industri är dock inte lämplig inom området som utgörs av bostäder och centrum. 
 
Vid en eventuell detaljplanering framstår det som lämpligt att Rhodin 16 ingår i en gemensam 
detaljplan tillsammans med Rhodin 19, Gärdet 1:15 (p-ytan) och den del av Gärdet 1:1 som 
ligger mellan Rhodin 16 och 19. Alla dessa fastigheter ingår i planprogrammet för Kungälvs 
stadskärna, delen Liljedal. Planprogrammet utgör utgångspunkt för detaljplaneringen. 
 
Erforderliga utredningar krävs i detaljplanearbetet, för att utröna bl.a. hur bebyggelse, 
trafiklösning och parkering bäst förläggs och utformas, och i vilken omfattning 
byggnadsvolym kan tillkomma. Känt i nuläget är att särskilt parkeringsfrågan kommer att 
behöva utredas under planarbetet. 

 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
Detaljplanering av aktuell fastighet, särskilt om det sker i en gemensam detaljplan med Rhodin 
19 samt Gärdet 1:15 och 1:1, svarar det mot det strategiska målet ”En ökad samordning 
mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen”.  
 
En detaljplan för aktuellt område skulle möjliggöra en förtätning av bostadsbebyggelsen i 
centrala Kungälv vilket underlättar ett boende utan behov av bil. Det skulle i sin tur svara mot 
det strategiska målet ”Att underlätta för invånare och företag som vill reducera 
klimatutsläppen”. 

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Detaljplanering av aktuell fastighet, särskilt om det sker i en gemensam detaljplan med Rhodin 
19 samt Gärdet 1:15 och 1:1, är i linje med målet ”Hållbara städer och samhällen”. En 
förtätning av bostadsbebyggelsen i centrala Kungälv främjar ett boende utan bilinnehav.  

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Nedan listas ett antal av de politiskt beslutade styrdokument m.m. som ska följas när nya 
områden planeras och bebyggs. 
 
Parkeringsnorm – anger hur många parkeringsplatser i relation till bebyggelsens funktion och 
bruttoarea som ska anläggas i olika delar av kommunen. 
 
Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 - Innehåller beskrivningar om hur 
kollektivtrafiken bör utvecklas för att nå målen i Trafikplan 2017. 
 
Attraktiva miljöer och stråk för gång och cykel – Innehåller strategier och planeringsprinciper för ett 
bättre gång- och cykelvägnät i kommunen för att få fler att gå och cykla. 
 
Avfallsföreskrifter – Innehåller regler kring hur avfall ska hanteras. 
 
Dagvattenplan – Innehåller policys och strategier för att hantera dagvatten så att t.ex. risken för 
översvämningar minskar och att förorenat dagvatten inte ska rinna ut i naturen. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

De boende kommer att få nära till service och kommunikationer. För näringsidkare i området 
kring Västra gatan/Liljedal kommer kundunderlaget att öka.  
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Ur ett barnperspektiv kan lyftas att området erbjuder ett centralt boende nära grönstråk, skola 
och andra fritidsaktiviteter i centrum. Tillgången till större sammanhängande naturområden är 
dock sämre, närmsta område är Fontinskogen. Viktigt att trygga stråk skapas och kopplar 
samman området med resten av centrum. Området är också välförsörjt med kollektivtrafik, 
vilket gör det möjligt för äldre barn att förflytta sig längre sträckor på egen hand. Läget för 
Rhodin 16 mitt i ett kvarter, på visst avstånd från gatutrafik, skapar förutsättningar för en 
barnsäker utemiljö. Men hantering av trafik till och från p-platser kan innebära viss utmaning 
när barnsäkra miljöer ska skapas. 

Ekonomisk bedömning 

Nya bostäder kommer att innebära ökat behov av platser i skola och förskola. En ny 
grundskola kommer att behöva byggas för att täcka behovet av kommande bostadsprojekt i 
centrala Kungälv. Vad gäller förskola finns ledig kapacitet i centrum, men centrum fungerar 
samtidigt som buffert för ytterområden där kapaciteten är fullt utnyttjad. Hur stort behov av 
platser i skola och förskola beror på bostadstyp (bostadsrätt, hyresrätt, storlek) och läge. I 
kommande planläggning får frågan utredas i detalj.  
 
Åtgärder i VA- och dagvattensystem kommer behöva genomföras till följd av nybyggnation 
inom det aktuella området. 
 
Planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas med exploatören. 
 
 

Förslag till beslut 

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan enligt ansökan. 
3. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 2021 
och detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras. 
 

Avgift: 14.280 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
  
Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas.   

 
 
Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling 
 
 
Expedieras till:   Fastighets AB Trekungen, Gamla Gärdesgatan 10B, 442 30 Kungälv (FABT@telia.com )   

Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling 

För kännedom till: Henrik Johansson, Plan/Samhälle och Utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling 
Anders Holm, Samhälle och utveckling 
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och Utveckling 
Pernilla Esping, projektledning/Samhälle och Utveckling 
Erik Liedner, Plan/Samhälle och Utveckling 
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Hej! 
 
Se bifogat för protokollsutdrag från senaste utskottssammanträdet för samhälle och utveckling. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Karin Ek Thorbjörnsson 

Nämndsekreterare 
utskottet för samhälle och utveckling 
utskottet för trygghet och stöd 
beredningen för samhälle och utveckling 
beredningen för trygghet och stöd 
______________________________________ 
Kungälvs kommun 
Kommunkansliet  
442 81 Kungälv 

 
tel. 0303-23 92 98 
mobil. 0702-46 92 44 
e-post. karin.ekthorbjornsson@kungalv.se 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-08 
Sida  1 (2) 
 

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

 § 176/2020 

Sjöhåla 2:40 m fl, alternativ utbyggnadsmodell för VA (Dnr KS2020/1663) 

Kommunen har sedan ett flertal år uppmärksammat att det föreligger stora problem med 
framför allt vattentillgången i Nordkroken/Kovikshamn. Kommunen har även genomfört 
utredningar som visar hur en slutlösning för hela området ska ske samt gjort 
kostnads/intäktsuppskattningar för hela området. Området har sedan några år prioriterats ner 
av ekonomiska skäl. 
 
Eftersom anslutning av området till kommunalt vatten och avlopp inte kommer att kunna vara 
slutfört förrän tidigast 2030 har Miljöenheten påbörjat arbete med tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar. 
 
Möjligheterna till vattendistribution är starkt begränsade fram till 2024, då 
överföringsledningar till Ytterby är planerade att vara genomförda. 
 
Ansökan avser en liten del av Kovikshamnsområdet samt avser en utbyggnad som inte till 
fullo är anpassad för den slutlösning som erfordras för helheten.  
 
Verksamheten föreslår följande; 
 

1. Kommunen avslår ”Ansökan om förhandsbesked från kommunstyrelsen 
gällande utbyggnad i egen regi för inkoppling av kommunalt VA för området 
Sjöhåla och anslutningspunkt för Kovikshamn”. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Sjöhåla 2:40 m fl, alternativ utbyggnadsmodell för VA 
Bilaga KS2020-1663-1 ansökan 935461_1_1 
Bilaga KS2020-1749-1 Ansökan 940655_1_1 
 

Yrkande  

Ove Wiktorsson (C): Ärende Sjöhåla 2:40 m fl. alternativ utbyggnadsmodell återremitteras för 
en positiv dialog, om en snabbare lösning av utbyggnaden av VA i Kovikhamsområdet, med 
den sökande föreningen. 
 

Proposition 

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot avgörande idag och finner att Utskottet för 
samhälle och utveckling beslutar att återremittera ärendet. 
 
Omröstning begärs inte. 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2020-12-08 
Sida  2 (2) 
 

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING 

 

Justeras sign 

 

Beslut 
 

1. Ärende Sjöhåla 2:40 m fl. alternativ utbyggnadsmodell återremitteras för en 
positiv dialog, om en snabbare lösning av utbyggnaden av VA i Kovikhams 
området, med den sökande föreningen. 

 
__________ 
 
Expedieras till:  
Sjöhåla – Holmvägen 
VA Intresseförening 
c/o Lars Larsson 
Sjöhåla 560 442 71 
Kärna 
Sten-Ove Dahllöf/SoU 
För kännedom till: 
Anders Holm/SoU 
Martin Hollertz/SoU 
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1. Samtliga fastigheter inom Aröd ska ha förbindelsepunkt för vatten, dag- och 
spillvatten 31/12 2025.

2. Kode avloppsverk måste vara bortkopplat senast aug 2023. 
3. Vattenförsörjningen till Kode/Stenungsund måste vara klart senast sept 2022.
4. Vattenförsörjningen från Guddeby till Ytterby måste senast vara klar senast mitten 

av 2023. Spillvattnet på samma sträcka måste vara klart aug 2023
5. Ny pumpstation Kastellegården klar senast mitten av 2023

6. Vävra-Tjuvkil, Vatten
7. Reservoar Lycke, Kovikshamn
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Samtliga fastigheter inom Aröd 
ska ha förbindelsepunkt för 
vatten, dag- och spillvatten 31/12 
2025.

Vite på 15 milj/år tills hela 
området är klart.

Några ytterligare inkopplingar 
utöver etapp 1 är omöjligt innan 
Kode ARV kan kopplas bort.



18 Information VA-utbyggnad - 2021-78 VA-utbyggnad beroenden : VA-utbyggnad beroenden 2021-03-01

Kode avloppsverk måste vara bortkopplat 
senast aug 2023. 
Kostnader för avveckling budgeterat senare.

Om inte:
Sannolik åtalsanmälan på grund av otillåtna 
bräddningar. Ytterst känslig recipient som 
länsstyrelsen har bevakning på.
Innebär att alla ÖFL från 

Kastellegården Hollandsgatan
Hollandsgatan - Björkås 
Björkås Vävra
Vävra Ödsmål 
Ödsmål Solberga 

Måste vara i drift senast augusti 2023.
Innebär att alla dessa delar måste ha byggstart 
från våren 2021till april 2023. Aktualisering 
okt 2021 Kontrakt tidigast mitten okt.
Fördyringar på Etapp 4, på grund av 
återställning av bef anläggningar. 10 milj.
Pressad idrifttagandetid kan innebära 
merkostnader i form av forcering av 
entreprenader i slutskedet.
Stora risker i genomförandet av rörtryckning.
Ökade kostnader 2021/22

Tyckstegring
Rävsal
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Vattenförsörjningen till 
Kode/Stenungsund måste vara 
klart senast augusti 2023

Stenungsund är i starkt behov av 
vatten. Helst före 2023. 
Denna leverans kan inte ske med 
mindre än att vattenledningar 
sträcka E och F, Guddeby-Vävra-
Ödsmål- Solberga samt Solberga 
kommungränsen är i drift. 

Solberga Kommungränsen bör 
inte byggas innan avtal är klart 
med Stenungsund.
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Vattenförsörjningen från 
Guddeby till Ytterby måste senast 
vara klar senast mitten av 2023.

Spillvattnet i denna sträckning 
måste vara klar augusti 2023.

Vattenledningen måste vara i drift 
innan planområde Ytterby, Tunge 
och Björkås kopplas in.

Om inte, blir Kärna/Marstrand 
periodvis utan vatten. 
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Ny pumpstation Kastellegården
klar senast mitten av 2023

Om denna inte är klar 2023 när 
Kode kopplas hit kommer 
bräddningarna i nuvarande pstn
alternativt Valnäs pstn att öka 
markant.
Om pstn dröjer: 
Byggs sträckan Hollandsgatan 
Kastellegården och klar augusti 
2023 blir bräddningen i Nordre 
Älv, klar entreprenad senare än 
2023 sker bräddning i Valnäs.
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Pressad entreprenadtid = Högre anbud

Många entreprenader parallellt = Större konsekvenser av oförutsedda 
händelser, kostnadsdrivande, större krav på styrning (Byggledning), 
Utrymme för förseningar ytterst små.

Rörtryckning = Få entreprenörer, Risker för upptryckning i närhet av 
känsliga miljöer
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Vävra-Tjuvkil-Marstrand, 
Vatten/spillvatten

Behövs för att säkerställ att 
Tjuvkil/Marstrand ska kunna 
försörjas med vatten och 
avloppshantering.
Byggnation kan inte påbörjas innan 
vatten och avlopp är i drift i Vävra. 
2023
Innebär ytterst få anslutningar till 
vatten i Tjuvkil innan cirka 2025. 
Tidigast.
Inga ytterligare exploateringar i 
Marstrand innan cirka 2030
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Reservoar Lycke, Kovikshamn Behövs för att säkerställa vatten till 
Kärna, Marstrand och Kovikshamn. 
För Kovikshamn gäller dessutom att 
ytterligare en reservoar erfordras 
inom Kovikshamnområdet.

Reservoaren i sig löser inget innan 
ledningarna till Ytterby är klara 
2023/24.

Byggnation tidigast 2023/24. Resurs 
och budgetbegränsning.
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Mycket stora problem med 
vatten.
Prel. Kostnader 400 milj

(Kostnader bör ses över, 
dagvatten ej med i 
kostnaderna) 
Kostnadstäckning <45%
Byggtid 5-15 År
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Förprojektering klar. 
Kostnad cirka 450 milj. 
Intäkt cirka 180 milj.

Kan inte utföras i sin helhet innan 
ytterligare förstärkningar i vattenätet 
i Kungälv. 

Ledning till Ytterbyreservoaren, E6-an,  
Ytternvägen, upp till reservoaren
Vattenledning Lasarettet - Rollsbo 
Hollandsgatan
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Vattenproblem Hålta skola
Exploateringsintresse

Nettokostnad cirka 35 milj. 
(Kostnadstäckning < 50 %)
Projektering cirka 4 milj. Drygt ett 
års projekteringstid
Byggtid minst 2-3 år
Projektering/byggnation prioriterar 
att lösa Hålta skolas vattenproblem

Kostnadskalkylen behöver 
uppdateras efter senaste anbud på 
liknande projekt.
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Nettokostnad cirka 45 milj. 
(Kostnadstäckning < 45 %)
Projektering cirka 6 milj. Nästan två 
års projekteringstid
Byggtid minst 3-4 år

Kostnadskalkylen behöver 
uppdateras efter senaste anbud på 
liknande projekt.

Främst miljömässiga behov, dvs 
status på enskilda anläggningar.
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Prel. Kostnader (Ej kvalitetssäkrat)
Kostnad ÖFL 175 milj
Interna nät 500 milj,  Kostnadstäckning <45%

TV1 TV3 prioriteras av 
vattenförsörjningsskäl



18 Information VA-utbyggnad - 2021-78 VA-utbyggnad beroenden : VA-utbyggnad beroenden 2021-03-01

Kostnad 175-200 milj. Drygt 32 etapper 
med inbördes beroende.  
Intäkter inte kontrollerat
Kostnader för övertagande av föringsnät 
svårdefinierat. Utbyggda föreningsnät 
fungerar ofta inte i erforderliga etapper.

Dessa befintliga nät som måste vara i drift 
samtidigt som ombyggnation sker och 
problem med utrymme försvårar (fördyrar) 
utförandet. Dessa kostnader är ej med i 
kalkylen ännu.

Antagen kostnadstäckning < 45%



18 Information VA-utbyggnad - 2021-78 VA-utbyggnad beroenden : VA-utbyggnad beroenden 2021-03-01



18 Information VA-utbyggnad - 2021-78 VA-utbyggnad beroenden : VA-utbyggnad beroenden 2021-03-01

Mallen innehåller fler olika layout-
mallar. Vill du byta så välj Layout 
under fliken Start. 
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