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§ 69/2022 

Val av justerare 
 Till justerare föreslås Morgan Carlsson (SD). 

Beslut 
  Till justerare utses Morgan Carlsson (SD). 

__________ 
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§ 70/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden anmäls till sammanträdet. 

Beslut 
  Dagordningen fastställs. 

__________ 
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 § 71/2022 

Information från sektorchefen 
 Sektorchef Anders Holm presenterar tertial 1; 
 

• Informerar om de uppdrag som sektorn arbetar med; 
o Nytt uppdrag 2022: Ta fram VA-resursplan 
o Nytt uppdrag 2022: Prioritera VA-stamledningarnas kapacitet och säkerställ 

anslutningen av Stenungssund enligt plan 
o Nytt uppdrag 2022: Översyn av serviceutbudet på Marstrand och se vad 

kommunen måste göra själv, t. ex fasta båtplatser och gästhamn.  
o Nytt uppdrag 2022: Marstrandsfärjan: omställning till förnyelsebart drivmedel 

när avtal och budget så medger samt utred framtida elektrifiering 
• Uppföljning verksamhetsbudgetar investering  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 72/2022 

Information enligt årshjul 
 Volymer 
  

• Bygglov – minskat tryck 
• Plan – högt tryck 
• Byggnader och fritidsanläggningar 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 73/2022 

Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2021 (Dnr KS2022/0598) 

Sammanfattning 
En remiss har inkommit från Västra Götalandsregionen via Göteborgsregionens 
kommunalförbund.  
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska Västra 
Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de mål som satts upp. 
Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala kollektivtrafikråden lämna yttranden på 
arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 
 
Förslag till beslut kommer att beredas via GR:s kollektivtrafiknätverk inför beslut i 
förbundsstyrelsen/ delregionala kollektivtrafikrådet 30 september 2022. Kommunernas 
synpunkter lämnas till GR via kollektivtrafiknätverket senast 30 juni 2022. Inspelet från 
Kungälvs kommun kommer tillsammans med de andra GR-kommunernas svar bearbetas till 
ett gemensamt svar till Västra Götalandsregionen.  
 
Svar på frågorna i remissen ges i Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021.  
 
Förslag till beslut 
Upprättat förslag till svar i bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland 2021 antas som Kungälv kommuns svar på 
remissen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra 
Götaland 2021 
Bilaga 1 Kungälv kommuns svar på årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för 
Västra Götaland 2022 
Bilaga Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland.msg 
Bilaga Remissbrev årlig avstämning om trafikförsörjningsprogrammet 2021.pdf 
Bilaga ~ KTN 2022-00032-2 Bilaga Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken i Väs 2981152_5_1.pdf 
Bilaga Uppföljning TFP 2021.PDF 
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på remiss - Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
för Västra Götaland 2021 - Beredningen för samhälle och utveckling 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Upprättat förslag till svar i bilaga 1 antas som Kungälv kommuns svar på remissen.  
 

__________ 
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Expedieras till:   

För kännedom till: 
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 § 74/2022 

Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen 2022-2025 (Dnr KS2022/0172) 

Sammanfattning 
Ett regionalt åtgärdsprogram kopplat till de regionala miljömålen har antagits av Länsstyrelsen, 
Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen. Programmet har reviderats och nu startar en ny 
programperiod för perioden 2022 – 2025. Kommunerna erbjuds i en remiss möjlighet att åta 
sig åtgärder att arbeta med för att vi gemensamt ska nå miljömålen. Alla åtaganden har lagts 
upp på en nationell åtgärdswebb. Här blir det synligt vilka aktörer som arbetar med vilka 
åtgärder och hur det går. Åtgärdswebben är också ett verktyg för årlig uppföljning. 
 
Efter förankring inom förvaltningen har ett förslag till enkätsvar fyllts i rörande vilka åtgärder 
som förvaltningen föreslår att åta i åtgärdsprogrammet. Ifylld svarsenkät framgår i bilaga 1. 
Förvaltningens beslutsunderlag och förslag framgår i bilaga 2. 

 
Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Antagande av åtgärder i det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 
2022-2025 
Bilaga Bilaga 1 Enkätsvar åtaganden KUNGÄLV Åtgärdsprogrammet 2022 - 2025 
Bilaga Bilaga 2 Beslutsunderlag åtaganden KUNGÄLV Åtgärdsprogrammet 2022-2025 

Förslag till kommunstyrelsen 
Kungälvs kommun antar åtgärder enligt svarsblankett (bilaga 1). 

__________ 
 
Expedieras till: 
  

Skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som 
bekräftar beslutet, exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns. 

För kännedom 
till: 

Amanda Stenbom amanda.stenbom@kungalv.se  

 
 

  

mailto:amanda.stenbom@kungalv.se
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 § 75/2022 

Samhällsbetalda resor 
  
 Kollektivtrafik – Västtrafik – GR – Internt 
 

• Seniorkort – avses för de som är 65 år. Får lapp hem och sedan legitimerar man sig på 
Västtrafiks hemsida. Kan ansökas om tre månader innan 65 års ålder. 

• Kostar ca 3 mkr varje år 
• Utredning pausad enligt GR, fram tills hösten. 

 
Frågor från vice ordförande Martin Högstedt (UP); 
 

• Industriområden med busstrafik 
• Parkeringsappar – trepartsförsäljning 
• Skolkort 

 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 76/2022 

Planbesked för industri, Kondensatorn 6 (Dnr KS2021/1629) 

Sammanfattning 
Ansökan avser planläggning för att möjliggöra ökad byggrätt inom fastigheten Kondensatorn 6 
i Rollsbo, Kungälv. Sökanden föreslår även fastighetsbildningsåtgärder mellan Kondensatorn 6 
och 8 samt att en ny utfart anläggs. Sökande är Koppernas Eiendom AB.  

För att möjliggöra ökad byggrätt inom fastigheten krävs ny eller ändrad detaljplan. Ansökan 
bedöms ligga i linje med kommunens gällande översiktsplan med avseende på föreslagen 
förtätning av befintligt verksamhetsområde. Ansökan bedöms vara förenlig med gällande 
planprogram. Föreslagna åtgärder strider delvis mot gällande intilliggande detaljplan vilken har 
en genomförandetid som går ut 2030.  

Föreslagen utfart innebär ianspråktagande av område planlagt som allmän platsmark natur. 
Ianspråktagande av berörd naturmark har i tidigare beviljat marklov bedömts vara förenligt med 
gällande plans syfte. Utfartsområdet ligger utanför fastigheten Kondensatorn 6 och för att 
sökanden ska kunna nyttja marken för privat utfart behövs rättighet till marken. I dagsläget 
saknas juridisk möjlighet att upplåta marken till en privat fastighetsägare eftersom det berörda 
området är planlagt som allmän plats. För fastighetsägaren ska få rätt att nyttja marken för utfart 
krävs en planändring av den berörda ytan och därefter ett fastighetsförvärv. Vid utformning av 
ett nytt utfartsområde ska utfart byggas vinkelrätt mot anslutande gata och kringliggande 
naturmark bör återställas.  

Vid planläggning bör planområdets avgränsning undersökas mot bakgrund av att det bedöms 
finnas ett generellt behov av utökade byggrätter inom Rollsbo verksamhetsområde. Det kan 
vara lämpligt att inkludera fler fastigheter i planområdet för att därigenom möjliggöra för 
ytterligare förtätning. 

Sammantaget bedöms förslaget enligt ansökan kunna prövas i en detaljplaneprocess och ett 
positivt planbesked föreslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planbesked för industri, Kondensatorn 6 
Bilaga Planbeskedsrapport - Kondensatorn 6 

Beslut 
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL)  
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
tidigast 2023 och detaljplan antas 2025. Denna uppskattning kan ändras. 
 

Avgift: 19 320 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Övriga upplysningar 
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Detta beslut kan inte överklagas. 
 

__________ 
 
Expedieras till:   Koppernaes Eiendom AB, elisabet.yman@nfgab.se 

Gunilla Carlsson Gremner/Plan, Samhälle och utveckling  
Anna Hedlin/Plan, Samhälle och utveckling 
Amanda Staf/Pop, Samhälle och utveckling 
Ida Brogren/Plan, Samhälle och utveckling 

För kännedom till: - 
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 § 77/2022 

Information inför samråd i ärende KS2018/0924 Detaljplan för bostäder, 
Gaffelkremlan 1 
Hanna Hedlin informerar inför samråd och ger lägesuppdatering om vad som hänt sedan förra 
gången ärendet föredrogs för utskottet. 
 

• Områdets användning ändras från industri till bostäder. 
• Medskick från utskottet förra gången: Ändringar i utformningen 
• Nytt förslag: ca 40 lägenheter – minskad bta men större byggarea 
• Parkeringsvåning 

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 78/2022 

Planbesked för verksamhet, Kärna 67:1 och Kärna 18:1 (Dnr KS2021/2171) 

Sammanfattning 
Ansökan avser ny detaljplan för att göra ett cirka 4,2 hektar stort verksamhetsområde inom 
delar av fastigheterna Kärna 67:1 samt Kärna 18:1. Förslaget innebär en omvandling från 
naturmark till område för lager/industri/hantverk. Lagfaren ägare till fastigheterna är 
Kungälvs Kommun respektive Bokab AB. Sökanden är Bokab. Planområdet kommer att 
preciseras i detaljplaneläggning. Efter sammanställning av förvaltningens olika inriktningar kan 
det sammanfattas att ett flertal olika planeringsförutsättningar bör utredas i detaljplaneskede. 
Vattenfrågan kommer behöva utredas då delar av området tillhör lågvattenpunkter och är 
känsligt för skyfall. Utöver detta finns det verksamhetsområden nära platsen samt en 
skytteklubb vilket kan innebära metaller eller föroreningar i marken. Det finns även bostäder 
och skola ca 200 meter bort från området, samt en fotbollsplan med tillhörande förening 
precis söder om planområdet vilka inte ska påverkas negativt av ett verksamhetsområde. Infart 
kan lösas från Lyckevägen. Slutligen föreslås ett positivt planbesked.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planbesked för verksamhet, Kärna 67:1 och Kärna 18:1 

Beslut 
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).  
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 

2026 efter att VA-arbetet är färdigställt. Denna uppskattning kan ändras.  
 

Avgift 
19 320 kr. Avgift fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
 
Övriga upplysningar 
Detta beslut kan inte överklagas. 

 
__________ 
 

Expedieras till:   
Sökande, bokab@kungalv.se 
 
Gunilla Carlsson Gremner/Plan, Samhälle och utveckling  
Anna Hedlin/Plan, Samhälle och utveckling 
Amanda Staf/Pop, Samhälle och utveckling 
Ida Brogren/Plan, Samhälle och utveckling 
 
 
För kännedom till: 

 
 

 

mailto:bokab@kungalv.se
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 § 79/2022 

Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde (Dnr KS2019/1283) 

Sammanfattning 

Exploatören har fått positivt planbesked 2020-05-13 §150/2020 där även beslutet att planen 
ska vara med byggherredriven planprocess. Exploatören har i och med detta tagit fram 
samrådshandlingar och utredning. 

Ändringen av detaljplanen görs väsentligen inom ett naturområde utmed E6:an som omgärdas 
av industriområde. Förslaget har inte bedömts som av principiell betydelse eftersom endast en 
mindre del av naturområdet klassas som naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.  

Ändringen av detaljplan har varit på samråd under tiden 3 mars 2021 till 21 april 2021 och 
granskning under tiden 31 mars 2022 till 21 april 2022. Inkomna synpunkter har föranlett 
följande förändringar av planförslaget: nya utredningar/revideringar för geoteknik, dagvatten 
och riskanalys har gjorts. Utifrån dessa har nya planbestämmelser för friskluftsintag, 
evakueringsmöjligheter och dagvattenhantering tillkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - Antagande av detaljplan för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke 
verksamhetsområde 
Bilaga Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande 
Bilaga Granskningsutlåtande 
Bilaga Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande 
Bilaga Detaljplan för Solbräcke verksamhetsområde antagande 
Bilaga Planbeskrivning ändring Solbräcke verksamhetsområde antagande 

Förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplanen för industri, Arntorp 2:12, Solbräcke Verksamhetsområde i Kungälvs 
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27. 

__________ 
 
Expedieras till:   BOKAB 

För kännedom till: Gunilla Carlsson Gremner, registrator Plan 
Anna Hedlin, administratör Plan 
Ida Brogren, enhetschef Plan 
Fredric Norrå, verksamhetschef planering & myndighet 
Johan Hellborg, planarkitekt plan 
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 § 80/2022 

Planbesked för Kastellegården 1:569 (Dnr KS2022/0430) 

Sammanfattning 
Ansökan avser bostäder inom fastigheten Kastellegården 1:569. Området är inte 
detaljplanelagt. Området ingår i ett större område som i fördjupad översiktsplan för Ytterby 
(FÖP Ytterby), antagen 2021, benämns som nr. 6 Lilla Smällen. Lilla Smällen avses bebyggas 
med blandad bebyggelse främst bostäder men även skolor, förskolor och mindre störande 
verksamheter och service samt natur och rekreation och gång- och cykelhuvudstråk. Aktuell 
ansökan överensstämmer med FÖP Ytterby. 
 
Innan eventuell detaljplan påbörjas bör ett planprogram för Lilla Smällen tas fram där ny gatu-, 
bebyggelse- och grönstruktur beskrivs. 
Känt i nuläget är att arkeologi, naturvärden, groddjur och fåglar, förorenad mark, trafik, 
dagvatten och VA kommer att behöva utredas under planarbetet.  
Antalet bostäder behöver prövas i detaljplanen för att se hur många bostäder som är lämpligt 
på platsen bland annat utifrån ett trafikperspektiv. 

 
Befintlig vändslinga som utgör angöringsväg till området väster ifrån, är smal och ej anpassad 
för att hantera ett större tillskott av bostäder. Delar av befintlig cykelväg (Västra Porten) 
kommer därför att behöva breddas och göras om till gata för att få till en gatuanslutning i norr.  
En ny gång- och cykelväg genom området bör byggas vilken kopplas på det befintliga 
huvudstråket för gång- och cykel öster ut mot Ytterby centrum och järnvägsstationen.  

 
Öster om området för planansökan ligger fornlämningsområdet Smällen vilket är riksintresse 
för kulturmiljövården. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande för FÖP Ytterby daterat 
2020-10-16, gjort bedömningen att byggnation inom området för planansökan kan innebära 
påtaglig skada på riksintresset och är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Om Länsstyrelsen 
bedömer att framtida detaljplan orsakar påtaglig skada på riksintresset har Länsstyrelsen 
möjlighet att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanens utformning behöver därför 
anpassas efter riksintresset. Av ovanstående anledning bör detaljplanen handläggas med utökat 
förfarande. 
 
Luftledningar finns öster om området vilka avger strålning. För att frigöra mark för byggnation 
inom angränsande kommunal mark i enlighet med FÖP Ytterby behöver kraftledningarna 
grävas ner. En förstudie för att undersöka möjligheten och kostnaden att gräva ner ledningarna 
har gjorts våren 2022 vilken visar att det är möjligt att gräva ner ledningarna.  
Ett positivt planbesked föreslås för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, enligt 5 
kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planbesked för Kastellegården 1:569 
Bilaga Komplettering KG_220419_sitplaner_A_B 
Bilaga Begäran om planbesked Kungälv Kastellegården 1_569.msg 
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Bilaga Begäran om planbesked Kungälv Kastellegården 1.569 inkl bilaga.pdf 
Bilaga Fullmakt - ansökan om planbesked (Kungälv Kastellegården 1.569)  - # 101756 
v1.DOCX - signerat.pdf 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Ett positivt planbesked ges för byggnation inom fastigheten Kastellegården 1:569, 
enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas 
2028 och detaljplan antas 2030. Denna uppskattning kan ändras.  

 
Avgift: 19 320 kr 
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.  
   
 
Övriga upplysningar  
Detta beslut kan inte överklagas. 

 
__________ 
 
Expedieras till:  
Bonava, mikaela.ropel@bonava.com 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och Utveckling 
Anna Hedlin/Plan, Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Fredric Norrå, planering och myndighet/Samhälle och Utveckling 
Anders Holm, Samhälle och utveckling 
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling 
Sara Ekelund, Plan/Samhälle och Utveckling  
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 § 81/2022 

Information från samråd Västra Tunge KS2020/1532 
 Ida Andersson informerar om vad som inkommit under samrådet. 

•  Miljö och byggnadsnämnden vill ha ett skyddsavstånd från järnväg på 100 m. Krav är på 
50 m så nuvarande förslag är inom krav.  

o Trafikbuller 
• Länsstyrelsen 

o Trafikbuller vid förskola och uteplatser 
o Vibrationer  
o Arkeologi – fler undersökningar krävs 
o Förorenad mark 

• Sakägare och privatpersoner; 
o Avviker från FÖP 
o Exploateringsgrad 
o Ökning av trafik på Marstrandsvägen 
o Boendemiljön; skugga, trafikbuller samt insyn – något som planenheten försöker 

att ta hänsyn till i utformning av nya förslaget. 
• Beslut om granskning i slutet av året + granskning i början av nästa år. 

 
 

Ordförande Ove Wiktorsson (C): Inte önskvärt med 8-våningshus på grund av 
brandsäkerheten i trapphusen. 

  

Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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 § 82/2022 

Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr 
KS2015/2077) 

Sammanfattning 
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter 
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil. 
 
Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på 
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att 
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard. 
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs 
vägen. 
 
För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom 
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för 
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att 
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående 
planeringsprocess. De åtgärder vägplan och detaljplan som möjliggör är gång- och cykelväg, 
ståytor för busshållplatser, gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden 
och bullerskydd. 
 
Under 2021 antogs ett tilläggsavtal mellan Trafikverket, VGR och Kungälvs kommun gällande 
”Gång - och cykelväg, Väg 168 Kungälv Delen Tjuvkil”. I avtalet beskrivs att ny totalkostnad 
för objektet är 126 miljoner kronor och att Kungälvs kommun finansierar med ca 83 miljoner 
kronor. Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen 
av privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda 
men förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor. 
 
Detaljplanen har tidigare antagits av kommunfullmäktige (2021-01-28) men antagandet 
överklagades och i en dom (2021-09-23) beslöt mark- och miljödomstolen att antagandet av 
detaljplanen skulle upphävas. Kommunen beslöt därefter att göra ett omtag i planprocessen 
samt att omtaget skulle inledas med att ta fram granskningshandlingar. Den nya granskningen 
ägde rum 4-25 mars 2022. Nu har antagandehandlingar tagits fram. 
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beslut - antagande av detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil 
Bilaga Fastighetsförteckning Tjuvkil DP väg 168 
Bilaga Planbeskrivning antagande 
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 1 av 5 
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 2 av 5 
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 3 av 5 
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Bilaga 2022-05-24 Plankarta 4 av 5 
Bilaga 2022-05-24 Plankarta 5 av 5 
Bilaga Fastighetskonsekvenskarta Antagande 
Bilaga Granskningsutlåtande_Tjuvkil 

 
Förslag till Kommunfullmäktige 
 

Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente.  
 

__________ 
 
Expedieras till:   Gunilla Carlsson Gremner 

För kännedom till: Erik Liedner 
Ida Brogren 
Fredric Norrå 
Jenny Bjönness Bergdahl 
Boris Damljanovic 
Anna Hedlin 
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 § 83/2022 

Infrastrukturplan - Vision 2050 (Dnr KS2019/0191) 
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt beredningsarbete getts i 
uppdrag att ta fram en infrastrukturplan. Dokumentet infrastrukturplan kan ses som ett 
underlag till kommande uppdatering av översiktsplanen, där transportsystemet kommer att 
beskrivas mer ingående. PM:ets inriktning är att beskriva en ny vision om hur framtida 
transportsystem kan komma att se ut och med en uppskattad ekonomisk bedömning. 
Dokumentet redogör också för nuläget på kommunens objekt i regional 
transportinfrastrukturplan. Dokumentet har tagits fram i samarbete med sektor samhälle och 
utveckling. Förslaget till kommunfullmäktige är att upprättat dokument Infrastrukturplan – 
Vision 2050 antas, och att beredningsuppdraget därmed anses slutfört. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Infrastrukturplan - Vision 2050 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsuppdrag BSU- Kartlägga framtidens infrastrukturbehov, 
förslag till kommunal infrastrukturplan - Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Infrastrukturplan Vision 2050 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Dokument Infrastrukturplan – Vision 2050 antas. 
2. Beredningsuppdraget anses slutfört. 

__________ 
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 § 84/2022 

Beredningsskrivelse – Utvecklad kollektivtrafik för Kode (Dnr 
KS2021/2065) 

 Beredningen för samhälle och utveckling vill starta ett utvecklingsprogram för fungerande 
kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill starta vid Kode eftersom vi där ser akuta behov och 
möjligheter; Kode station behöver stärkas och trafiksituationen runt skolan behöver 
förbättras. Kode kommer växa med nya kommuninnevånare, så kommer även omlandet att 
göra. Behovet av kollektivtrafik ökar då fler bor långt från stationen i Kode. Att det är öppet 
för vem som helst måste informeras. Beredningen vill även öka turtätheten och antal turer på 
dessa linjer så det passar fler och vi avlastar vägar och ökar kollektivtrafikanvändandet. 

 
På längre sikt vill vi att kommunen tar kontakt med Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) och se om det finns intresse för att utveckla elektriska 
självkörande fordon. Då skulle det vara lätt att skapa en helt ny sorts kollektivtrafik, helt 
annorlunda mot dagens stora bussar med få turer och flera års framförhållning i planeringen. 
Utan förare så blir fordonen mindre, som dagens personbilar. Fordonen kommer på 10 
minuter när du beställer dem hela dygnet runt. I lågtrafik reser du bara med de som ingår i 
samma beställning. Fordonet kör dig hela vägen till slutmålet eller en station. I rusningstrafik 
går du till en ”hållplats”. Fordonet har bara enstaka stopp på vägen och du kan bara välja stora 
avstigningar som stationer, expressbuss hållplatser, skolor eller centrum. 
Människors behov styr inte planeringen. Det går snabbt och är billigt, som kollektivtrafik. Det 
blir lite dyrare när du beställer hela vägen till dörren. Beställer du ”Taxi” i högtrafik kostar det 
mycket och måste beställas. Det är bra att ha det långsiktiga målet klart för sig när 
utvecklingen sätts igång. Den här kollektivtrafiken har ju helt andra egenskaper än dagens 
kollektivtrafik. Det här är kollektivtrafiken för lågintensiva perioder och lågintensiva områden. 
Det här systemet är effektivare än att äga och köra bil själv. Transportbekvämligheten är hög. 

 
Vi i beredningen lämnar över till kommunstyrelsen att genomföra detta, eftersom vi ser att en 
utveckling runt Kode skulle vara bra då vi där behöver få upp trafiken på stationen och vi 
behöver förbättra vid trafiken vid skolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse – Utvecklad kollektivtrafik för Kode 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse – Utvecklad kollektivtrafik för Kode - 
Beredningen för samhälle och utveckling 
Bilaga Förvaltningens bedömning - Utvecklad kollektivtrafik för Kode 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att öka 

turtätheten och antal turer, samt informera för att få fler att åka med skolbuss i till 
exempel Rörtången och Åsebyberg 

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att kontakta VTI för framtida 
smarta kollektivtrafiklösningar 

__________ 
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 § 85/2022 

Beredningsskrivelse - Dubbelspår på Bohusbanan (Dnr KS2022/0308) 
 
 Idag går E6 full av fordon. På Marstrandsvägen genom Ytterby blir det trafikstockning vid 

rusningstrafik. Sker en olycka på E6 proppar det igen fullständigt i Kungälvs tätort. Genom de 
planer som finns i centralorten om utbyggnad av bostäder och expansion av den täta staden 
kommer behovet av transporter att ställa än högre krav på framkomlighet både inom tätorten 
samt till och från Kungälv. Dubbelspår mellan Kungälv och Göteborg/Stenungssund skulle 
innebära flerdubbelt med resande eftersom tågtrafiken blir mer attraktiv med kvartstrafik. Fler 
än dubbelt så många skulle välja tåget framför bilen när det känns möjligt att ta ”nästa tåg” 
om man skulle missa det man siktat på. 
 
Under många år har processen med dubbelspår mellan orterna diskuterats och Trafikverket 
har nu ingen plan alls på att bygga ut dubbelspår på sträckan. Ett alternativ har dykt upp om 
höghastighetståg mellan Oslo och Hamburg där höghastighetståg skulle kunna stanna i 
Kungälv. Men även om den satsningen går hem så kommer dubbelspår på Bohusbanan att 
fortfarande efterfrågas för pendeltrafik. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Dubbelspår på Bohusbanan 
Bilaga Förvaltningens bedömning – Dubbelspår på bohusbanan (002) 
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Dubbelspår på Bohusbanan - Beredningen för 
samhälle och utveckling 

Förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen påskyndar processen till dubbelspår genom påverkan i 

Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och Trafikverket  
2. Kommunstyrelsen återkopplar till beredningen för samhälle och utveckling våren 

2023 
__________ 
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 § 86/2022 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor anmäls till sammanträdet. 

 
 
 
 
 Beslut 
  Informationen antecknas till protokollet. 

__________ 
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