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1. Sammanfattning 

Trafikverket planerar tillsammans med Uddevalla kommun att bygga en gång- och cykelväg 

längs med väg 679 vid Ammenäs och Sundsstrand. Gång- och cykelvägen är planerad till 

cirka 2 700 meter och kommer sträcka sig mellan Ammenäsvägen i väst och Västra 

Sundskogsvägen i öst. Idag är gångtrafikanter och cyklister som färdas längs sträckan 

hänvisade till körbanan. Projektets ändamål är att öka framkomligheten och 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs sträckan.  

Gång- och cykelvägen planeras att förläggas på den norra sidan av vägen. En del mark i 

direkt anslutning till väg 679 kommer att tas i anspråk. Längs vissa delar av sträckan 

planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning till väg 679, där mer utrymme 

finns separeras från vägen med skiljeremsa. Detta för att öka trafiksäkerheten, då det skapar 

ett avstånd mellan de oskyddade trafikanterna och motortrafiken. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har utifrån tidigare upprättat samrådsunderlag beslutat 

(2019-09-17) att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Projektets 

miljökonsekvenser redovisas i en miljöbeskrivning som en del av denna planbeskrivning.  

Gång- och cykelvägen ligger inom riksintresse för högexploaterad kust och i närheten av 

riksintresse för friluftsliv och naturvård. Samtliga bedöms påverkas i positiv riktning då 

gång- och cykelvägen ger bättre förutsättningar för ett rörligt friluftsliv och förbättrar 

tillgängligheten till riksintressena.  

Ett antal naturvärdesobjekt med påtagligt och visst naturvärde, bland annat artrika 

vägkanter, ett vattendrag som rinner längs med vägen och en bokallé, kommer att påverkas 

av gång- och cykelvägen, men i de flesta fall i begränsad omfattning. I området förekommer 

de fridlysta och skyddade arterna vanlig groda och spillkråka. Exempel på åtgärder som 

kommer vidtas är bland annat en breddning av diket där vanlig groda leker för att ersätta 

den vattenyta som täcks över när en trumma anläggs, samt åtgärder för att återställa två 

artrika vägkantsmiljöer och för att minimera skada på bokallén.  

Det finns flera fornlämningar inom vägområdet. Vägplanen bedöms ur ett fornlämnings-

perspektiv medföra måttliga negativa konsekvenser för kulturmiljön, eftersom vägen 

passerar genom flertalet lämningar som behöver undersökas och tas bort helt eller delvis. 

Fornlämningsmiljön i området har dessutom starkt påverkats av tidigare exploateringar. 

Gång- och cykelvägen kommer därför att medverka till ytterligare fragmentisering av 

lämningarna.  

Trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister kommer att öka. Även 

möjligheterna för arbetspendling förbättras eftersom åtgärden ger ett längre 

sammanhängande gång- och cykelvägnät.  

Arbetet med vägplanen kommer att fortsätta fram till hösten 2021 då den skickas in för 

fastställelse. Efter att vägplanen skickats in för fastställelse ska en bygghandling tas fram. 

Detta planeras ske under våren 2022. Under förutsättning att planen har vunnit laga kraft 

planerar Trafikverket att påbörja utbyggnaden under år 2022–2023. Byggtiden förväntas 

vara 6–8 månader. Beräknad kostnad för projektet är cirka 20 miljoner och är en 

samfinansiering mellan Uddevalla kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. 
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2. Beskrivning av projektet, dess bakgrund, 
ändamål och projektmål 

2.1. Bakgrund  

Västra Götalandsregionen gör tillsammans med kommunerna i Västra Götaland en särskild 

satsning på gång- och cykelvägar mellan år 2016–2020. Trafikverket har i uppdrag att 

planera och genomföra denna satsning. Kommunerna i regionen har fått möjlighet att 

lämna in ansökningar för anläggning av nya gång- och cykelvägar. Trafikverket har valt ut 

cirka 70 åtgärder att arbeta vidare med tillsammans med kommunerna.  

Väg 679 går från Lerbomotet och norrut till Grohed. Väg 679 mellan Ammenäsvägen och 

Sundsstrand i Uddevalla kommun är en av de vägar som är utvald för utveckling av gång- 

och cykelstråk. Vägen är belägen cirka en mil sydväst om Uddevalla i Bohuslän. Längs väg 

679 finns flera bostadsområden, bland annat Ammenäs, Skäret och Sundsstrand. Idag kan 

inte oskyddade trafikanter ta sig mellan Ammenäs och Sundsstrand på ett trafiksäkert sätt. 

De är hänvisade till vägen där de måste samsas med övrig trafik. Från Sundsstrand finns en 

gång- och cykelförbindelse till Gustavsberg med vidare koppling till Uddevalla.  

För att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister har Trafikverket och Uddevalla 

kommun tillsammans startat ett projekt med att bygga en gång- och cykelväg. Gång- och 

cykelvägen är planerad till cirka 2 700 meter och kommer att sträcka sig mellan 

Ammenäsvägen i väst och Västra Sundskogsvägen vid Sundsstrand i öst, se Figur 1. 

 

Figur 1. Orienteringskarta. Gång- och cykelvägen är markerad med rött, busshållplatser med blått. 
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2.2. Tidigare utredningar 

Trafikverket har i en tidigare problemstudie från år 2017, undersökt trafiksituationen på väg 

679. I studien framgår det att oskyddade trafikanter som färdas längs väg 679 är hänvisade 

till vägrenen som ofta är smal, mellan 0,1–0,4 meter bred (Trafikverket 2017). 

2.3. Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2019-09-17 (diarienummer hos 

Länsstyrelsen 343-33369-2019) att projektet inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Detta beslut innebär att en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte 

behöver tas fram för aktuellt projekt. Istället hanteras miljöaspekter som en del av plan- och 

miljöbeskrivningen. 

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det är viktigt att skyfallsfrågan beaktas i det vidare 

arbetet. Konsekvenserna av minst ett 100-årsregn med klimatfaktor ska beaktas med 

speciellt fokus på gång- och cykelvägens påverkan på omgivningen och bäckens funktion. 

Länsstyrelsen påtalar även att vägplanen som utgångspunkt ska utformas så att den är 

förenlig med artskyddsbestämmelserna, det vill säga att lokalisering och utformning 

anpassas så att dispensplikten inte utlöses. Endast om det inte finns någon annan lämplig 

lösning föreligger ett av skälen för att dispens ska kunna medges. 

2.4. Ändamål och projektmål 

Ändamålet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter längs väg 679.  

Projektmålen är att: 

• Anlägga tydliga och säkra anslutningar till befintlig väg samt planerad gång- och  
cykelväg 

 

• Bibehålla och om möjligt förstärka befintliga naturvärden såsom artrika  
vägkanter, bokallé och lämpliga grodbiotoper 

2.5. Planläggningsprocessen 

En väg planeras enligt en särskild planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen 

leder fram till en vägplan. I planläggningsprocessen utreds var och hur vägen ska byggas. 

Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många 

undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns 

och vad de berörda tycker. En fastställd vägplan ger väghållaren rätt att anlägga vägen på 

det sätt som redovisas i vägplanen.  

Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena: samrådsunderlag, samrådshandling, 

granskningshandling och fastställelsehandling, se Figur 2. 
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Figur 2. Planläggningsprocessen för projekt som inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Röd pil 

visar var i planläggningsprocessen projektet befinner sig.  

 

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett samrådsunderlag som beskriver hur 

projektet kan påverka miljön. Utifrån samrådsunderlaget beslutar sedan Länsstyrelsen om 

projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram, där Trafikverket beskriver projektets miljöpåverkan 

och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. Miljökonsekvensbeskrivningen ska sedan 

godkännas av Länsstyrelsen. Om projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

tas istället en miljöbeskrivning fram, oftast som en del av planbeskrivningen.  

Samråd är viktigt under hela planläggningsprocessen. Det innebär att Trafikverket för dialog 

och inhämtar synpunkter från andra myndigheter, organisationer, allmänhet och enskilt 

berörda. Samråd kan ske via allmänna och enskilda möten, via e-post, brev samt via 

informationsmaterial. När allmänheten kallas till möten sker detta genom annonsering i 

dagspressen och särskilt berörda kallas via brev. Det finns möjligheter att lämna synpunkter 

under hela samrådsprocessen fram till att vägplanen fastställs. Synpunkter kan lämnas 

under samrådsmöten, genom att ringa, skicka e-post eller brev till Trafikverket. Alla 

inkomna synpunkter sammanfattas sedan i en samrådsredogörelse. 

När vägplanen varit på samråd och eventuellt justerats och kompletterats, blir planförslaget 

en granskningshandling. Denna ska finnas tillgänglig för granskning hos Trafikverket samt 

på lämplig plats i anslutning till projektet, så att de som berörs kan lämna synpunkter innan 

planen färdigställs.  

Slutligen lämnas vägplanen in för fastställelseprövning, vilket innebär att beslut tas om 

vägens placering och utformning, samt vilka eventuella villkor som ska gälla för 

genomförandet av projektet. Efter fastställelse följer en överklagandetid innan planen 

vinner laga kraft. Först efter detta kan byggnationen av gång- och cykelvägen påbörjas.  

Detta dokument utgör en plan- och miljöbeskrivning som befinner sig i fasen 

granskningshandling. I tidigare skede har planförslaget samråtts med enskilt berörda, 

Uddevalla kommun, Länsstyrelsen och kollektivtrafikmyndigheten. Planförslaget är nu 

uppdaterat efter samråden och ställs ut för granskning.   
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3. Miljöbeskrivning 

Eftersom Länsstyrelsen beslutat att projektet ej bedöms innebära betydande miljöpåverkan 

krävs inte någon separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Istället beskrivs projektets 

förutsebara påverkan på människors hälsa och miljö i en så kallad miljöbeskrivning, som en 

del av denna planbeskrivning. Nedan följer en förklaring till vilka delar av detta dokument 

som miljöbeskrivningen omfattar: 

• Kapitel 4.4 Landskapet beskriver de förutsättningar ur landskapsperspektiv som 

finns i omgivningen.  

• Kapitel 4.5 Miljö och hälsa beskriver de miljöförutsättningar som finns i 

omgivningen.  

• Kapitel 5.3 Miljöåtgärder redovisar vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 

fastställs i vägplanen och på plankartan, samt övriga skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som kommer att genomföras men inte kan fastställas.  

• Kapitel 6.3 Miljö och hälsa beskriver projektets miljöpåverkan och vilka förutsebara 

effekter och konsekvenser detta får för olika intressen och miljöaspekter.  

• Kapitel 6.5 Påverkan under byggskedet beskriver förutsebar påverkan och förslag 

till skyddsåtgärder och försiktighetsmått under byggskedet. 

• Kapitel 7. Samlad bedömning och Kapitel 8 Överensstämmelsen med miljöbalken 

allmänna hänsynsregler redovisar planens överensstämmelse med 

miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och redovisning av hur hänsynsreglerna 

efterlevs i projektet.  

• Kapitel 10. Fortsatt arbete redogör hur det fortsatta miljöarbetet kommer att 

fortskrida och vilka frågor som behöver hanteras formellt genom anmälan, tillstånd- 

eller dispensansökan hos prövning- och tillsynsmyndighet. 

3.1. Avgränsning  

Miljöbeskrivningens avgränsning har baserats på underlag som inhämtats från Uddevallas 

kommun, Länsstyrelsen och andra myndigheter, vilket gjort det möjligt att exempelvis 

identifiera var det finns skyddade områden, kända fornlämningar eller risk för att påträffa 

förorenad mark. Samråd med kommunen, Länsstyrelsen och särskilt berörda har också varit 

en viktig del i arbetet med avgränsningen. 

3.1.1. Sakmässig avgränsning 

Miljöbeskrivningen fokuserar på de effekter och konsekvenser som bedöms som väsentliga 

och som kan uppstå till följd av projektet under både byggskedet och driftskedet. I Tabell 1 

nedan redogörs för de miljöaspekter som tas upp under kapitel 4.4 och kapitel 4.5 samt 

aspekter som har avgränsats bort och inte behandlas vidare i aktuell miljöbeskrivning. I 

kapitel 4.5 redovisas också riksintressen, strandskydd samt biotopskyddade objekt och i 

kapitel 4.6.6 förekomsten av förorenad mark i området. I kapitel 5.2.7 görs en analys över 

masshanteringen i projektet.  
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Tabell 1. Miljöaspekter och avgränsning 

Miljöaspekt  Avgränsning Behandlas i plan- och 

miljöbeskrivningen 

Upplevelsen av 

landskapet 

Längs sträckan finns flera karaktärsdrag och enskilda 

objekt (till exempel en bokallé och vattendrag) med 

värde för landskapsbilden som kan påverkas av 

projektet.  

Ja 

Människors hälsa Projektet kan under byggtiden ge upphov till tillfälliga 

störningar i form av buller, vibrationer och damm, vilket 

kan påverka boendemiljön.   

Ja 

Naturmiljö Ett flertal naturvärdesobjekt bedöms påverkas av 

projektet. Gång- och cykelvägen kommer att korsa ett 

vattendrag som är leklokal för vanlig groda. Fridlysta 

arter (vanlig groda och spillkråka) förekommer i 

området. En bokallé och en bokskog finns längs med den 

norra sidan av sträckan. Det finns även några bokträd på 

den södra sidan av vägen.  

Ja 

Kulturmiljö Inom vägområdet finns ett antal fornlämningar, en 

möjlig fornlämning och ett antal stenmurar med 

kulturhistoriskt värde som kan påverkas av projektet. 

Projektet kommer innebära arkeologiska insatser. 

Ja 

Naturresurser Produktiv jordbruksmark, skogsmark, en 

dricksvattenbrunn och en energibrunn berörs av 

vägplanen.  

Ja 

Rekreation och 

friluftsliv 

I omgivningarna kring sträckan finns möjligheter att 

utöva fritidsaktiviteter som cykling, löpning och 

promenader. Området norr om vägen är populärt för 

bad och båtliv.   

Ja 

Risk och säkerhet 

samt transporter 

med farligt gods 

Väg 679 är varken primär eller sekundär transportväg för 

farligt gods.  

Nej 

Klimatpåverkan Projektet förväntas inte medföra någon negativ effekt på 

klimatet. Projektet förbättrar förutsättningarna för gång- 

och cykeltrafik vilket potentiellt skulle kunna medföra en 

minskning av trafikflödet och därigenom utsläppen av 

växthusgaser. 

Nej 

 

3.1.2. Geografisk avgränsning 

Utredningsområdet för vägplanen ska täcka in tänkbara lokaliseringar och utformningar av 

den planerade gång- och cykelvägen. I detta projekt innefattar det väg 679 och dess 

närområde, mellan korsningen med Ammenäsvägen i väst och Västra Sundskogsvägen i öst.  

Vägområdet utgörs av den mark som tas i anspråk för väganordningen, det vill säga de 

anordningar som behövs för vägens bestånd, drift eller brukande. Förutom själva vägbanan 

räknas bland annat även dike, slänt, vägmärke och trumma som väganordning. Förutom 

vägområde kommer mark även att behöva nyttjas tillfälligt under byggtiden, så kallad 

tillfällig nyttjanderätt. Vägområde och tillfällig nyttjanderätt utgör tillsammans under 

byggtiden entreprenadens arbetsområde.  
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Influensområdet täcker in det område där miljöeffekter kan uppstå. Dess storlek varierar 

beroende på vilken miljöaspekt som studeras. För de aspekter som är fysiskt knutna till 

vägens närmaste miljö sammanfaller influensområdet med arbetsområdet. För andra 

aspekter är influensområdet större, till exempel kan buller från byggskedet färdas längre ut i 

landskapet. Beskrivning av projektets effekter begränsas geografiskt till arbetsområdet och 

influensområdet. 

3.1.3. Tidsmässig avgränsning 

Byggstart planeras till tidigast år 2021 och byggnationen väntas vara klart senast år 2023. 

Redovisning av byggskedets konsekvenser baseras på denna period. Byggtiden förväntas 

vara 6–8 månader. Bedömningar som görs för driftskedet har en tidshorisont fram till år 

2040 då effekter och konsekvenser av projektet förväntas ha slagit igenom. 

3.2. Underlag till miljöbeskrivningen samt miljökompetens 

I arbetet med vägplanen har ett flertal PM och rapporter tagits fram. Arbetet med dessa PM 

och rapporter samt miljöbeskrivningen har utförts av miljövetare, biolog, ekolog, 

kulturmiljöspecialist, landskapsarkitekt, geotekniker, bergtekniker, VA-ingenjör, 

vägingenjör samt sakkunniga inom risk och markmiljö. I Tabell 2 listas de PM och rapporter 

som utöver det underlag som inhämtats från Uddevallas kommun, Länsstyrelsen och andra 

myndigheter utgjort underlag till miljöbeskrivningen. Samtliga PM och rapporter har tagits 

fram av WSP, med undantag för naturvärdesinventeringen som tagits fram av Svensk 

Naturförvaltning AB samt att rapportena från den arkeologiska förundersökningen och 

utredningen är gjorda av Bohusläns Museum. 

Tabell 2. Förteckning över de PM och rapporter som utgjort underlag till miljöbeskrivningen 

PM/Rapport Dokumentnummer Arbetsmetod  

Groddjursinventering GC-vägar i Västra 

Götalands län, PM 

Groddjursinventering.  

1N14GI01 Inventering 

Landskapsanalys  1L14LA01 Fältstudier, kartstudier, insamling av 

tidigare dokumenterad information, 

karaktärisering av landskapet och tematiska 

analyser  

PM Markmiljöinventering och 

Provtagningsprogram för 

markmiljöundersökning 

1N14PM01 Arkivstudier och arbetsmetodik för 

provtagning 

MUR, Markteknisk 

undersökningsrapport för markmiljö 

1N14MUR1 Sammanställning av resultat från fältarbete 

PM Markmiljöundersökning 1N14PM02 Utvärdering av resultat från fältarbete 

PM Avvattning 1W14PM01 Fältstudier, insamling och tolkning av 

höjddata och data från VISS, SGU, SMHI och 

Ledningskollen, beräkningar av dagvatten- 

och naturflöden 

Naturvärdesinventering (NVI) 

Uddevalla, väg 679. Delen 

Ammenäsvägen-Sundsstrand, gång 

och cykelväg 

- 

 

Fältstudier, dokumentation och 

naturvärdesklassning 

 

Tekniskt PM geoteknik 1G14PM01 Utvärdering av resultat från fältarbete 

Projekterings PM geoteknik 1G14PM02 Beräkningar och utvärdering av fältarbete 
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Tabell 2. Fortsättning.  

PM/Rapport Dokumentnummer Arbetsmetod  

PM Risk 1C14RI01 Inventering och insamling av information 

Samrådsunderlag, Väg 679, delen 

Ammenäsvägen-Sundsstrand, 

gång- och cykelväg  

1C14SU01 Sammanställning av fältstudier, inventering av 

tidigare dokumenterad information, inhämtande 

av information från kommun och myndigheter 

med mera 

PM Trädinventering 1N14TI01 Fältstudier och dokumentation 

Redovisning av resultat från 

arkeologisk utredning 

- Fältstudier och dokumentation 

Redovisning av resultat från 

arkeologisk förundersökning 

- Fältstudier och dokumentation 

 

3.3. Bedömningsmetodik 

För att kunna beskriva projektets miljökonsekvenser har det utretts vilka intressen och 

värden som finns i omgivningen och hur projektet bedöms påverka dessa. Påverkan, det vill 

säga den fysiska förändring som projektet orsakar, får effekter i omgivningen. Det kan till 

exempel vara att landskapsbilden förändras eller att ett spridningsstråk för en viss art 

försvinner. Effekterna får konsekvenser för olika intressen, till exempel att landskapet 

upplevs på ett annat sätt eller att levnadsförutsättningarna för en viss art förändras.  

Effekternas betydelse för olika intressen beskrivs med hjälp av en konsekvensbedömning 

som motiveras i text. Konsekvenser kan vara både positiva och negativa. Bedömningen av 

de negativa miljökonsekvenserna redovisas i en fyrgradig skala; Ingen eller försumbar, 

liten, måttlig eller stor negativ konsekvens. Konsekvenserna bedöms utifrån de 

identifierade intressenas värde och känslighet (hur sårbart intresset är) samt omfattningen 

av påverkan och förväntad effekt. I bedömningen beaktas också föreslagna skyddsåtgärder 

och försiktighetsmått som förebygger eller motverkar negativ påverkan.  

Eftersom miljöbeskrivningen avser konsekvenser som kan uppstå i framtiden finns det ett 

mått av osäkerhet i bedömningarna. 
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4. Förutsättningar 

4.1. Vägens funktion och standard 

Vägplanen berör väg 679 på sträckan mellan Ammenäs och Sundsstrand. Den studerade 

vägsträckan har en längd på cirka 2 700 meter. 

Väg 679 går från Lerbomotet och norrut via Berg, Sund och Hova till Grohed. Vägen är 

belägen cirka en mil sydväst om Uddevalla i Bohuslän. Vägen är i huvudsak anpassad för 

motortrafik och innehar karaktären av en landsväg för både lokal trafik och tyngre fordon.  

På sträckan mellan Ammenäsvägen och Västra Sundskogsvägen är vägbredden cirka sex 

meter och skyltad hastighet 70 km/h. Vägbelysning saknas längs hela sträckan förutom vid 

hållplatsläget vid Sundsstrand. Det finns fem enskilda väganslutningar, ett flertal 

åkeranslutningar och en skogsanslutning längs sträckan.  

4.2. Trafik och användargrupper 

4.2.1. Trafikflöde 

Trafikflödet uppmättes år 2015 till cirka 500 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) varav andelen 

tung trafik var cirka 8,5 procent (Trafikverket, NVDB på webb).  

4.2.2. Kollektivtrafik 

Längs sträckan för planerad gång- och cykelväg finns fem busshållplatser med två 

hållplatslägen vardera, se Figur 3. Hållplatserna är följande: 

• Ammenäs. Båda hållplatslägena är belägna strax norr om korsningen med 

Ammenäsvägen. I anslutning till hållplatsen på den norra sidan finns en 

pendelparkering och en cykelparkering. Hållplatsläget på norra sidan har en 

bussficka och busskur. På den södra sidan av vägen har hållplatsen en bussficka och 

en busskur.  

• Skäret. Hållplatsläget på den norra sidan av väg 679 ligger strax söder om 

anslutningsvägen Skärets bryggväg. Hållplatsen har en bussficka och två busskurer. 

Hållplatsläget på den södra sidan ligger strax norr om Skärets bryggväg och har en 

bussficka och en busskur. 

• Sund. Båda hållplatslägena är belägna strax öster om anslutningsvägen till 

Sundsvik. Hållplatsen på den norra sidan har en bussficka och busskur. 

Hållplatsläget på den södra sidan har en stolpe, men ingen bussficka. 

• Sund övre. Båda hållplatslägena är belägna strax öster om anslutningsvägen till 

Sunds herrgård. Båda hållplatserna har en stolpe, men ingen bussficka.  

• Sundsstrand. Hållplatsen på den norra sidan av väg 679 ligger strax nordväst om 

korsningen med anslutningsvägen Västra Sundskogsvägen. Hållplatsen har en 

bussficka och en busskur och är tillgänglighetsanpassad. Hållplatsen på den södra 

sidan av väg 679 ligger strax sydost om Västra Sundskogsvägen. Hållplatsen har en 

stolpe och en bussficka.  
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Västtrafik är huvudman för kollektivtrafiken i regionen. Sträckan för gång- och cykelvägen 

trafikeras av tre busslinjer: 

• Linje 822 och 925 som går mellan Ljungskile och Uddevalla 

• Linje 919 som går mellan Sund och Uddevalla 

Samtliga linjer stannar vid fyra av hållplatserna. Ingen av busslinjerna angör vid hållplatsen 

Sund övre. Linje 822 har på vardagarna 17 bussturer om dagen i riktning mot Uddevalla och 

16 bussturer mot Ljungskile. På helgen går det åtta bussturer i vardera riktningen. Linje 919 

har på vardagarna två bussturer om dagen i riktningen mot Uddevalla och tre bussturer i 

riktning mot Sund. Linje 925 har på vardagarna en busstur om dagen i vardera riktningen. 

Skolskjutstrafiken sker med buss i linjetrafik. 

 

Figur 3. Karta med busshållplatser, målpunkter och rörelsestråk för oskyddade trafikanter i området. 
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4.2.3. Oskyddade trafikanter 

Väg 679 utgör ett viktigt stråk för oskyddade trafikanter mellan Ammenäs och Sundsstrand, 

se Figur 3. Från Sundsstrand finns en gång- och cykelförbindelse till Gustavsberg med 

vidare koppling till Uddevalla. Anslutningen till denna förbindelse är viktig då den 

tillsammans med projektets planerade gång- och cykelväg ger möjlighet för oskyddade 

trafikanter att på ett trafiksäkert sätt ta sig mellan Ammenäs och Uddevalla.  

Längs Skärets bryggväg och Ammenäsvägen finns befintliga rörelsestråk som leder vidare 

till bostadsområden, se Figur 3. Utmed Skärets bryggväg anläggs i nuläget en ny gång- och 

cykelväg av en vägförening. Ytterligare en ny gång- och cykelväg planeras att anläggas längs 

Ammenäsvägen av en annan vägförening. Anslutningen till dessa båda gång- och cykelvägar 

är viktiga då de ger möjlighet att fortsätta vidare mot Ammenäs och Skäret på ett 

trafiksäkert sätt. 

Det finns inga mätningar av gång- och cykeltrafik utmed sträckan men den är frekvent 

förekommande, främst under sommarhalvåret. Trafiksituationen utmed sträckan är 

otillfredsställande i och med den trafiksäkerhetsrisk som uppstår när oskyddade trafikanter 

blandas med fordonstrafik. 

4.2.4. Olycksdata 

Mellan år 2008 och år 2017 har det skett en olycka med personskada på sträckan. Olyckan 

klassades som måttlig och var en singelolycka med cykel. 

4.3. Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.3.1. Befolkning och bebyggelse 

Sträckan för planerad gång- och cykelväg är belägen längs väg 679, som förbinder Ammenäs 

med Sundsstrand. Ammenäs är ett bostadsområde i Uddevalla kommun, Västra Götaland, 

där Uddevalla fungerar som centralort. Ammenäs var från början ett sommarstugeområde. 

Enligt gällande översiktsplan ökar både antalet åretruntboende i fritidshus och 

nybyggnationer i området (Uddevalla kommun 2010). År 2017 var invånarantalet i 

Ammenäs 580 personer (Uddevalla kommun 2018). Sundsstrand är ett växande 

bostadsområde, strax öster om E6 med nybyggda bostäder och en förskola. I dagsläget finns 

ingen gång- och cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand.  

Utöver Ammenäs och Sundsstrand finns även bostadsområdet Skäret längs vägsträckan. 

Gemensamt för dessa tre bostadsområden är att ingen bebyggelse ligger i direkt anslutning 

till väg 679 utan på ett avstånd på cirka 100–400 meter från vägen. Strax öster om E6:an 

ligger Sunds herrgård med omgivande herrgårdsmiljö på den södra sidan av väg 679.  

Andra målpunkter längs sträckan ligger inte i direkt anslutning till vägen, men de vägar som 

leder fram till målpunkterna ansluter till väg 679. I Ammenäs finns exempelvis bryggor med 

flera båtplatser. En del av skärgårdsbåtarna från Uddevalla lägger även till i Ammenäs 

(Skärgårdsbåtarna 2019). Ungefär mitt på sträckan finns även en avtagsväg på norra sidan 

av väg 679 som går till en badplats och kursgården Sundsviksgården.  
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4.3.2. Kommunala planer 

Översiktsplan 2010 

Projektet ligger i linje med Uddevalla kommuns gällande översiktsplan från 2010 där det 

anges att utveckling av det befintliga gång- och cykelnätet och byggnation av nya gång- och 

cykelvägar bör ske i kommunen.   

Detaljplan 

Vid Västra Sundskogsvägen överlappar en liten del av vägområdet med planområdet för 

Forshälla-Sund 1:8, Sundskogen/Sundsstrand. Detaljplanen vann laga kraft 2018-01-10.  

4.4. Landskapet 

4.4.1. Landskapets karaktär 

En landskapsanalys har tagits fram i projektet där delar av dess innehåll presenteras i 

följande stycken. I analysen har en karaktärisering av landskapet gjorts där samspelet 

mellan ett områdes uppbyggnad, markanvändning, naturförhållanden, historiska och 

kulturella innehåll vägts samman. 

Aktuellt område ligger i Uddevalla kommun, sydväst om centralorten utmed kusten. I stort 

ingår landskapet i Västra Götalands kust- och skärgårdsområde, vilket karaktäriseras av 

breda sprickdalar som löper i dels nord-sydlig riktning och dels nordost-sydvästlig riktning. 

Dessa avgränsas av kala hällmarker, med inget eller tunt jordtäcke, vilket ger landskapet en 

kraftig relief med stora höjdvariationer. Sprickdalarna är sedimentfyllda och består av 

jordbruksmark. Ju längre ut mot havet man kommer desto mer övergår bergknallarna till 

stora och små öar samtidigt som sprickdalarna övergår i havsvikar och fjordar. 

Landskapet har utifrån lokalt särskiljande egenskaper delats in och avgränsats i mindre 

karaktärsområden, vilka kan urskiljas med nummer på kartan i Figur 4. Totalt har fyra 

karaktärsområden identifierats som berör området kring väg 679: 

1. Sammanhållen bebyggelse vid Norgård 

2. Flackt jordbrukslandskap i Sund 

3. Kuperat barrskogslandskap öster om Ammenäs 

4. Sunds lövskogslandskap 
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Figur 4. Karta över områdets landskapstyper och karaktärsområden 

 

Sammanhållen bebyggelse vid Norgård (karaktärsområde 1 i Figur 4) 

I väst är den nya gång- och cykelvägen planerad att ansluta till en befintlig pendelparkering 

och busshållplats som ligger vid bebyggelsen i Norgård, se Figur 5. Bebyggelsen ligger 

karaktäristiskt i kantzonen mellan jordbruksmarken och de skogsklädda höjderna. 

Bebyggelsen vid Norgård har en koppling till det närliggande bostadsområdet Ammenäs via 

Ammenäsvägen som ansluter till pendelparkeringen västerifrån. 

Bebyggelsen vid Norgård finns inte inritad på äldre historiskt kartmaterial. Platsen för 

bebyggelsen har under 1700–1800-talen brukats som odlings- och ängsmarker.  
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Figur 5. Pendelparkering och busshållplats vid vägsträckans västliga start. 

 

Flackt jordbrukslandskap i Sund (karaktärsområde 2 i Figur 4) 

Sunds jordbrukslandskap karaktäriseras av ett flackt och relativt storskaligt landskapsrum 

med åkermark, gräsmarker och vall, se Figur 6. Det odlingslandskap som kan upplevas idag 

är ett resultat främst av laga skiftesreformen under 1830-talet. Jorden är rationellt brukad 

med ett fåtal landskapselement och få välbevarade agrara historiska strukturer. I området 

finns stenmurar och odlingsrösen som troligen kan kopplas till laga skiftet. 

Det öppna landskapet i området erbjuder långa och fria siktlinjer, vilket gör att man ser 

Uddevallabron på långt håll. Vid karaktärsområdets ytterkanter möter jordbrukslandskapet 

skogslandskapet. I denna kantzon ligger en del småhusbebyggelse. Några få hus ligger även i 

mindre grupper ute i jordbrukslandskapet. Vidsträckta åkerarealer är generellt artfattiga 

och förutsättningar för biologisk mångfald i jordbrukslandskap förekommer främst i 

småbiotoper som småvatten, alléer och stenmurar. Inom karaktärsområde två utgörs de 

högsta naturvärdena av mindre gräsmarker och artrika vägrenar som erbjuder en 

tillflyktsort från åkrarnas monokulturer.  

Vid Sund i nivå med E6, finns ett äldre bebyggelseläge med lämningar efter den medeltida 

byn Sund. Området visar på ett karaktäristiskt äldre bebyggelseläge i kantzonen mellan 

jordbruksmark och skogsbruksmark, där bebyggelsen har legat på mindre bördig och torr 

mark. 

Genom jordbrukslandskapet rinner en bäck och i princip den enda högre vegetation som 

finns i detta karaktärsområde växer i anslutning till bäcken. Trädridåer längs med 

vattendrag fyller många viktiga funktioner, till exempel att motverka igenväxning i vattnet 

genom att minska ljusinsläppet och sänka temperaturen, samtidigt som rötterna stabiliserar 

strandkanten. I jordbrukslandskapet hjälper träden även till att ta upp överflödiga 

näringsämnen från åkrarna och motverkar därigenom övergödning i sjöar och hav. 
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Figur 6. Utblick över jordbruksmarken. I bakgrunden syns småhusbebyggelse i kantzonen mellan 

jordbruksmarken och skogen. 

 

Kuperat barrskogslandskap öster om Ammenäs (karaktärsområde 3 i Figur 4) 

Detta karaktärsområde består av tät produktionsskog där barrträd dominerar, men det finns 

även ett visst inslag av lövträd. Terrängen är kraftigt till måttligt kuperad och i kantzonen av 

karaktärsområdet växer yngre blandskog, se Figur 7. Eftersom skogen till största del är 

likartad produktionsskog har området låga naturvärden.   

Området har historiskt brukats som utmarker till byarna Röd och Stora Sund. På höjdlägen 

finns förhistoriska boplatser som tydligt visar på sammanhanget mellan ett kustnära boende 

och forntidens strandlinje. 

 

Figur 7. I kantzonen av karaktärsområdet syns den yngre blandskogen. 
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Sunds lövskogslandskap (karaktärsområde 4 i Figur 4) 

Detta karaktärsområde består av lövskog i måttligt kuperad terräng. Bok är det trädslag som 

dominerar i karaktärsområdet, men det finns även inslag av andra lövträd och barrträd. 

Ungefär halvvägs in i området kantas norra sidan av vägen av en bokallé, se Figur 8. Norr 

om allén finns en djup ravin. 

Bokskog är en ovanlig naturtyp för länet och gör den regionalt värdefull. Här finns en del 

grova träd och död ved. En del av dessa bokbestånd är utpekade som skyddsvärda i 

Uddevalla kommuns lövskogsinventering från 1988.  

Vid Sunds herrgård, på södra sidan av vägen, ligger en klassisk herrgårdsmiljö med ett antal 

närliggande ladugårdsbyggnader.  

Historiskt har marken kring Sund tillhört den medeltida byn Sund. Inom karaktärsområdet 

har byns åker-, ängs- och skogsmarker varit belägna. Agrarhistoriska strukturer som 

stenmurar utgör kulturhistoriska uttryck för den historiska markanvändningen i området. 

I karaktärsområde fyra finns ett förhistoriskt landskap med gravar och boplatslägen som 

tydligt visar på sammanhanget mellan ett kustnära boende och forntidens strandlinje. 

 

Figur 8. Till vänster i bild syns bokallén längs med vägen. 
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4.5. Miljö och hälsa 

4.5.1. Riksintressen och Natura 2000-områden 

Enligt 3 och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag 

eller andra ingrepp som påtagligt kan skada riksintressen. 

Natura 2000 

Det ligger inga Natura 2000-områden i närområdet till projektet. Natura 2000-områden 

kommer därför inte behandlas vidare i detta dokument. 

Naturvård 

Norr om utredningsområdet ligger Sund som är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 

§ miljöbalken, se Figur 9. Israndsbildningen i Sund anses av Sveriges Geologiska 

Undersökning vara den mäktigaste i landet, då den på en begränsad yta uppvisar ett stort 

antal oskadade strandlinjekaraktärer på skilda nivåer (Länsstyrelsen Västra Götalands län 

2008).  

Friluftsliv 

Strax norr om utredningsområdet ligger Havstensfjorden som är av riksintresse för 

friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 9. Riksintressets värden består av områden 

som har goda förutsättningar för friluftsaktiviteter samt berikade upplevelser i natur- och 

kulturmiljöer. Det finns rika möjligheter till bad, båtliv och vandring. Området har varit 

viktigt för rekreation under mer än hundra år (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016).   

Högexploaterad kust  

Utredningsområdet ingår i Kustområdet och skärgården i Bohuslän som är av riksintresse 

för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Värdet ligger i hela områdets samlade 

natur- och kulturmiljövärden, till exempel fjordar, skärgårdar, dalgångar, bergknallar, 

odlingslandskap, fiskelägen, äldre gårds- och vägstrukturer och fornlämningar. Dessa 

värden skapar tillsammans ett karaktäristiskt landskap och goda förutsättningar för turism 

och friluftsliv (Länsstyrelsen Västra Götalands län 2000). 

Kommunikationer 

E6:an som korsar väg 679 är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken. Genom Västra Götalands län är E6:an viktig för långväga resor och 

näringslivets transporter. 
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Figur 9. Riksintressen i anslutning till planerad gång- och cykelväg. Hela utredningsområdet ligger 

inom riksintresse för högexploaterad kust.  

4.5.2. Strandskydd 

Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vissa vattendrag. Syftet med strandskyddet är att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden och 

samtidigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från strandlinjen, Länsstyrelsen har möjlighet 

att utvidga området upp till 300 meter om det bedöms nödvändigt för att säkerställa något 

av strandskyddets syften. Strandskyddet regleras i 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken.  

Längs vägens norra sida vid Skärets bryggväg går ett vattendrag som omfattas av det 

generella strandskyddet, se Figur 10. 

Inom ett strandskyddat område får inte vissa åtgärder utföras enligt 7 kap. 15 § miljöbalken. 

I enlighet med 7 kap. 16 § miljöbalken behövs ingen separat dispens för intrång i 

strandskyddat område vid byggande av allmän väg i samband med en fastställd vägplan.  

Strandskyddets syfte ska tillgodoses inom ramen för planläggningsprocessen.  
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Figur 10. Strandskyddsområden i anslutning till planerad gång- och cykelväg.  

4.5.3. Biotopskyddade områden/objekt 

Småvatten och stenmurar i jordbruksmark är några av de små mark- och vattenområden 

som är viktiga att bevara för den biologiska mångfalden. De är därför skyddade i hela landet 

enligt det generella biotopskyddet som beskrivs i 7 kap. 11 § miljöbalken. 

Skyddsbestämmelserna innebär att man inom ett biotopskyddat område inte får bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl 

kan dispens från förbudet fås från Länsstyrelsen. I enlighet med 7 kap. 11a § miljöbalken 

behövs dock ingen separat dispens vid byggande av väg enligt en fastställd vägplan. 

Biotopskyddets syfte ska tillgodoses inom ramen för planläggningsprocessen. 

Längs sträckan finns totalt fem objekt som omfattas av generellt biotopskydd, se Figur 11. 

Fyra av objekten utgörs av delar av det vattendrag som rinner längs den västra delen av 

sträckan. Det femte objektet är en bokallé som ligger på den östra delen av sträckan.  
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Figur 11. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd längs sträckan. 

4.5.4. Upplevelsen av landskapet 

Området längs sträckan utgörs av ett relativt storskaligt landskap som växlar mellan flack 

jordbruksmark och kuperad skogsmark. Jordbrukslandskapet, som ligger längs sträckans 

västra del, är ett tydligt avgränsat landskapsrum tack vare de omgivande skogspartierna. De 

skogspartier som omger jordbrukslandskapet utgörs framförallt av barrskog med visst inslag 

av lövträd. Öster om jordbrukslandskapet ändrar skogen karaktär till lövskog där bok 

dominerar. Bokträden ger området en särskild karaktär då busk- och fältskikt i princip 

saknas. Detta gör att sikten blir betydligt längre än vad den är i exempelvis blandskogar. I 

lövskogsområdet ligger Sunds herrgård och strax öster om herrgården kantas vägen på 

norra sidan av en bokallé. Mitt emot allén, på den södra sidan av vägen, ligger ett cirka 20 

meter långt bergsparti nära vägen. Bergspartiet täcks delvis av skymmande vegetation och 

smälter därför in i landskapet. Öster om bergspartiet och bokallén övergår lövskogen 

successivt till barrskog med inslag av lövträd.  

Längs vägsträckan skapar skogspartiernas kanter tydliga gränser i landskapet, se Figur 12. 

Både där skogen angränsar direkt mot vägen men även i det öppna jordbrukslandskapet där 

kantzonerna syns på långt håll. Utöver skogspartiernas kantzoner utgör även E6:an, som 

skär genom landskapet ungefär mitt på sträckan, en stark gräns. E6:an skapar även en nord-

sydlig riktning som bryter den dominerande geografiska riktningen i området. Den 

geografiska riktningen är nordostlig-sydvästlig då sprickdalarna som bygger upp 

landskapets struktur i stor skala har den sträckningen, se Figur 12. 

  



 

Sida 26 (81) 
 

Från sträckans västra ände och fram till passagen under E6 bjuds det på långa siktlinjer över 

jordbrukslandskapet på vägens norra sida. Strax innan avtagsvägen mot Skäret, där 

landskapsrummet även öppnar upp sig på vägens södra sida, finns det långa siktlinjer även 

på den södra sidan av vägen, se Figur 12. Uddevallabron, som är ett betydelsefullt 

landmärke, syns tydligt längs vägsträckans västra del i det öppna jordbrukslandskapet. 

 

Figur 12. Strukturanalys över landskapsbilden. 

4.5.5. Människors hälsa 

Trafik på väg 679 alstrar buller, men omfattningen av påverkan på boende och omgivande 

miljö är ej känd.  

Det förekommer inga kända problem med luftkvalitet inom utredningsområdet. Befintliga 

trafikflöden på väg 679 (se kapitel 4.2.1) är så låga att miljökvalitetsnormerna för PM10 och 

kvävedioxid inte överskrids (Brydolf, M. & Lövenheim, B. 2012). 

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som färdas längs sträckan är låg eftersom de är 

hänvisade till körbanan där de samsas med övrig trafik.  
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4.5.6. Naturmiljö 

Utredningsområdet löper genom ett område som i ungefär lika stora delar domineras av 

skogs- och jordbruksmark. Jordbrukslandskapet, som framförallt ligger på den västra sidan 

E6, består till stor del av vidsträckta åkerarealer. Dessa är generellt artfattiga miljöer. I det 

här området utgörs de högsta naturvärdena av mindre gräsmarker och artrika vägrenar som 

erbjuder en tillflyktsort från åkrarnas monokulturer. Skogsmarken, som främst består av 

brukad gran- och tallskog har för det mesta lågt naturvärde. Runt Sunds herrgård finns dock 

områden med bokskog, vilket är en ovanlig naturtyp för länet och som gör den regionalt 

värdefull. Ur ett landskapsekologiskt perspektiv är det viktigt att man upprätthåller 

spridningskorridorer mellan mer värdefulla områden och därmed minskar fragmenteringen 

av landskapet. Till exempel kan vattendrag och slagna vägkanter bidra till att upprätthålla 

konnektiviteten i landskapet för både växter och insekter. 

Naturreservat och naturvårdsområde 

Inget naturreservat eller naturvårdsområde ligger inom utredningsområdet.  

Naturvärdesinventering  

En naturvärdesinventering har genomförts enligt metod beskriven i SIS-standard 

SS 199000:2014. Metoden innebär i korthet att geografiska områden klassificeras utifrån 

förekomst av arter och biotopkvaliteter och avgränsas som naturvärdesobjekt om de 

uppfyller vissa kriterier. De naturvärdesklasser som använts redovisas i Tabell 3. 

Inventeringsområdet ligger i direkt anslutning till väg 697 och omfattas av en 15 meter bred 

korridor på båda sidor av vägen. Nedströms vattendrag har inventeringsområdet utökats till 

50 meter. För mer information om resultaten finns en rapport. 

En trädinventering har genomförts vid bokallén i den östra delen av utredningsområdet. 

Syftet var främst att inventera allén för att få en uppfattning av de ingående trädens status, 

kondition och bevarandevärde och utifrån detta bedöma hur byggande av en gång- och 

cykelväg utmed väg 679, med de markarbeten som detta medför, skulle kunna påverka 

träden. 

Tabell 3. Naturvärdesklassning enligt SIS-standard SS 199000:2014 

Klass 1 

Högsta naturvärde 

Klass 2 

Högt naturvärde 

Klass 3 

Påtagligt naturvärde 

Klass 4 

Visst naturvärde 

 

Totalt identifierades 22 naturvärdesobjekt inom utredningsområdet. Av dessa har 18 visst 

naturvärde (klass 4) och fyra påtagligt naturvärde (klass 3). Inga objekt med högt eller 

högsta naturvärde har identifierats. Objekten med påtagligt naturvärde utgörs av två artrika 

vägkanter, ett vattendrag och en bokallé. Den bäck som ligger i den västra delen av 

utredningsområdet har konstaterats vara en leklokal för vanlig groda. 

I Tabell 4 nedan listas de objekt som identifierats i naturvärdesinventeringen och i Figur 13 

redovisas deras lägen på karta. 
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Tabell 4. Naturvärdesobjekt längs sträckan 

Objektsnr Naturvärdesobjekt Sida av väg 679 Naturvärdesklass 

1 Gräsmark Norra 4 

3 Artrik vägkant Norra 3 

4 Igenväxande högörtäng Norra 4 

5 Vattendrag Norra 3 

6 Artrik vägkant Norra 4 

7 Kultiverad gräsmark Norra 4 

8 Solitärträd, ek Södra 4 

9 Artrik vägkant Södra 3 

10 Vattendrag Norra 4 

11 Vattendrag Södra 4 

12 Artrik vägkant Södra 4 

13 Kultiverad gräsmark Södra 4 

14 Triviallövskog Norra 4 

15 Triviallövskog Södra 4 

17 Bokskog av ristyp Södra 4 

18 Granskog Södra 4 

19 Tallskog Norra 4 

20 Bokallé Norra 3 

21 Bokskog av ristyp Norra 4 

22 Bokskog av ristyp Södra 4 

23 Artrik vägkant Södra 4 

24 Igenväxande högörtäng Södra 4 
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Figur 13. Naturvärdesobjekt längs sträckan. 

 

Rödlistade och fridlysta arter 

Den svenska rödlistan innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. De 

arter som uppfyller kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad 

(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns 

rödlistade. Arter som bedömts enligt rödlistningskriterierna men ej uppfyller något av 

kriterierna, kategoriseras som Livskraftig (LC). Rödlistan är ett hjälpmedel för att kunna 

göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen juridisk status. 

De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen (2007:845). 

Fridlysningen ser olika ut för växter och djur. För ianspråktagande av miljöer där fridlysta 

arter finns, kan dispens krävas av Länsstyrelsen. Vad avser fåglar är alla i Sverige naturligt 

förekommande fågelarter fridlysta. Även om alla fågelarter omfattas bör dock arter 

upptagna i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv (79/409/EEG), rödlistade arter samt arter som 

uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.  

Ask (EN) förekommer inom inventeringsområdet. Asken är klassad som starkt hotad (EN) 

eftersom den är kraftigt drabbad av askskottsjukan, en vindburen svampsjukdom som hotar 

att slå ut hela den svenska populationen. Mänsklig exploatering är således inte en del av 

hotet mot arten. 

Under naturvärdesinventeringen observerades fjärilsarterna sexfläckig bastardsvärmare 

(NT) och mindre bastardsvärmare (NT). Båda dessa arter lever huvudsakligen på blomrika 

ängsmarker och hotas framförallt av att den traditionella hävden av slåttermarker har 

upphört och att dessa växer igen. Hela området väster om E6 bedöms utgöra lokal för de 

båda fjärilsarterna.  
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Under naturvärdesinventeringen observerades tre rödlistade fåglar; spillkråka (NT), 

tornseglare (VU) och gulsparv (VU). Spillkråka noterades i tallskogen (objekt 19) i den östra 

delen av inventeringsområdet, där det också finns träd med bohål, varav en grov tall med tre 

bohål. Tornseglare observerades när de födosökte över vägen och de öppna fälten, medan en 

gulsparv observerades i de östra delarna av inventeringsområdet. Ytterligare tre fågelarter 

som klassas som livskraftiga (grågås, kärrhök och grönfink) noterades vid 

naturvärdesinventeringen. Alla vilda fåglar är fridlysta i hela landet enligt 4 § 

artskyddsförordningen.  

En fördjupad groddjursinventering har genomförts för samtliga vattenmiljöer i 

inventeringsområdet. Lekplatser för vanlig groda (LC) konstaterades i den del av 

vattendraget som utgör objekt 5 och 10. Detta är troligen en lekmiljö som används 

återkommande, men med årsvariationer beroende på vattenståndet. Vid torr och varm 

väderlek under lekperioden riskerar delar av lekmiljön att torka ut innan yngelperioden är 

över. Lämpliga övervintringsområden finns i skogsområden på båda sidor om vägen. 

Vattendraget är viktig som spridningsstråk mellan övervintringsområden. Vanlig groda är 

fridlyst i hela landet enligt 6 § artskyddsförordningen (WSP Sverige AB 2019a). 

4.5.7. Kulturmiljö 

I samband med framtagandet av vägplanen har en kulturarvsanalys tagits fram i projektet, 

som en del av detta dokument. I kulturarvsanalysen nedan redogörs för de kulturhistoriska 

värdena inom det aktuella utredningsområdet och hur dessa värden påverkas eller kan 

påverka projektet. Inom ramen för projektet har en arkeologisk utredning samt en 

arkeologisk förundersökning utförts efter beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

För att ge en bättre förståelse för kulturlandskapet, och för att kunna göra korrekta 

bedömningar av kulturmiljön har karteringar och analyser av strukturer, karaktärer och 

värden i kulturlandskapet utförts. Det har skett med hjälp av bland annat GIS-analyser av 

historiska kartor. Vidare har landskapets naturgeografiska förhållanden redovisats, vilket är 

en viktig förutsättning för kulturlandskapets utveckling.   

4.5.7.1. Värdebärande karaktärsdrag och uttryck 

I det landskap som idag omger väg 679 finns avtryck av äldre bebyggelsemönster, agrara 

strukturer och försörjning. Karaktärsdragen är viktiga för förståelsen om varför 

kulturlandskapet ser ut som det gör idag. Följande karaktärsområden har identifierats i 

samband med arbetet med kulturarvsanalysen. Dessa är indelade efter landskapskaraktär 

eller historiska sammanhang. De har bedömts efter känslighet och hur de påverkas av 

vägplanen. Karaktärsområdena utgör grund till den bedömning av konsekvenser som 

genomförs i kapitel 6.3.6.  

Ett förhistoriskt landskap 

Det förhistoriska landskapet karaktäriseras av ett flertal större sammanhängande områden 

innehållandes fornlämningar efter förhistoriska boplatser. I trakten kring Uddevallasundet 

och i omgivningarna kring väg 679 finns en stor koncentration av boplatser från stenåldern, 

vilket tydligt framträder i fornlämningsbilden både i och i anslutning till vägplanen, se Figur 

20. Boplatserna är belägna på de bergskanter och bergshöjder som rest sig ovanför havsytan 

och ligger mellan 30 och 60 meter över nuvarande strandnivå. Det förhistoriska landskapet 

kring väg 679 utgör ett landskapsavsnitt som för cirka 9000–5000 år sedan låg mycket nära 

den tidens strandlinjer. De förhistoriska boplatsområden som ligger inom eller mycket nära 

utredningsområdet representerar denna tidiga mänskliga aktivitet i området, se Figur 14. 
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Landskapet som dessa människor levde i utgjorde ett skärgårdslandskap, där landytorna 

bestod av större eller mindre öar. Den goda tillgången till föda och goda förutsättningar till 

bra, skyddade boplatslägen i små, skyddade havsvikar utgjorde goda förutsättningar för 

människan att leva och verka.  

Förhistoriska boplatser inom utredningsområdet som utgör uttryck för karaktärsdraget 

förhistoriskt landskap är fornlämningarna L1970:5860, L1970:6358, L1970:6018 och 

L2019:6549, vilka är belägna i det fornlämningstäta området öster om Sund. I 

utredningsområdets södra del återfinns boplatslämningen L2019:6793, vilken är belägen 

inom ett fornlämningstätt område. Även läget för Sunds gamla bytomt var för cirka 6000 år 

sedan ett bra boplatsläge och utgjordes då av ett sammansatt och komplext boplatsområde. 

Lämningarna är nu undersökta och borttagna i samband med byggnation av E6:an, men bör 

omnämnas då området har en lång och ålderdomlig bosättningskontinuitet. Boplatslägena 

är lokaliserade på den strandlinjenivå som motsvarar strandlinjen för 6000 år sedan. 

  

Figur 14. Strandlinjer för 9000 respektive 5000 år sedan samt det nära sambandet mellan förhistoriska 

boplatser och historiska strandnivåer. 

 

Odlingslandskap – skifteslandskap och nya odlingar vid Sund 

Det odlingslandskap man möts av idag är ett resultat främst av reformen som möjliggjorde 

laga skifte under 1830-talet. Idag brukas odlingslandskapet rationellt och storskaligt, se 

Figur 15, och det finns få landskapselement som berättar om gångna tiders odlingslandskap. 

Historiskt har marken brukats av byarna Stora Sund och Röd-Norgård. Odlingsmarken har 

utgjorts av små tegar åkermark, samt större arealer av hag- och ängsmarker. Efter laga 

skiftet har andelen åkermark ökat på bekostnad av främst hagmarkerna. Under 1900-talet 

har nya odlingsmarker brutits upp i den mer höglänta skogsmarken öster om Sund. I 

området finns stenmurar och odlingsrösen som troligen kan kopplas till denna 

nyodlingsexpansion, se Figur 16.  
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Figur 15. Det mer storskaliga odlingslandskapet. 

 

 

Figur 16. Stenmur med koppling till 1900-talets nyodlingsexpansion. 

 

Äldre bebyggelseläge vid Stora Sund 

Landskapet som utredningsområdet passerar, går genom marker som tillhört Röd-Norgårds 

hemmans utmarker i söder, och går i öster genom ägor som tillhört Stora Sund. Väg 679 

passerar rakt över den gamla byns gårdstomter, inägor och utmarker. Sunds by har skriftliga 

belägg från slutet av 1300-talet. Den äldsta kartläggningen i området är en storskifteskarta 

från år 1787. I samband med laga skifte som förrättades för Stora Sund år 1826, flyttades två 

av de fem gårdarna ut från bytomten. Under 1900-talet har gårdarna efterhand flyttats ut 

från byn. Idag står inägorna till den gamla bytomten övergiven. Genom området passerar 

landfästen till Uddevallabron samt E6:an, se Figur 17. Området har nyttjats under lång 

tidsperiod. Under den sentida gårdsbebyggelsen har spår hittats i samband med de 

arkeologiska undersökningarna som utfördes i och med byggnationen av E6:an. Även ett 

stort antal hus från neolitikum (4 000–1 700 f.Kr.) till historisk tid har kunnat beläggas i 

området.  
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Figur 17. En av de bevarade husgrunderna efter Stora Sunds by. I bakgrunden skymtas E6:an.  

 

Herrgårdslandskapet vid Lilla Sund 

Herrgården Lilla Sund ligger på en platå i övergången mellan åker- och skogsmark i nära 

anslutning till utredningsområdet, se Figur 18. Gården omgavs tidigare av både park och 

personalbostäder. Huvudbyggnaden erhöll sin nuvarande form vid renovering år 1905, 

medan flygelbyggnaderna förändrats kraftigt under senare år. Herrgården har präglat det 

omgivande landskapet med lövträd och odlingsarealer. 

 

Figur 18. Infarten till Sunds Herrgård. 

 

Kommunikationsstråk 

Nuvarande sträckning av väg 679 är relativt sentida, men i den sydvästra delen av 
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utredningsområdet har vägen föregåtts av ett äldre rörelsestråk mellan Röd och Stora Sunds 

by och vidare mot Uddevalla stad, se Figur 19. Storskifteskartor över byarna från slutet av 

1700-talet visar det som får förmodas vara den gamla landsvägen mellan byarna. Vägen har 

rätats ut och flyttats under århundranden, men har ändå, med undantag för passagen 

genom det vidsträckta odlingslandskapet, en ålderdomlig karaktär. Vägen uppvisar tydliga 

karaktärsdrag för de äldre landfasta kommunikationsstråken i Bohuslän, med deras 

anpassning till topografin och småskalighet i spricklandskapet. I de delar där vägen 

fortfarande ligger i ursprungligt läge i kantzon mellan skogsmark och odlingslandskap, går 

det att uppleva denna ålderdomliga struktur.  

 

Figur 19. Historiskt kommunikationsstråk. 

  

4.5.7.2. Fornlämningar 

Området ligger i ett komplext och intressant förhistoriskt landskap som representerar en 

fornlämningsbild från äldre stenåldern fram till historisk tid. Flera arkeologiska utredningar 

och undersökningar har ägt rum i närområdet i samband med exploatering. År 2004 

utfördes en arkeologisk undersökning inom en mesolitisk boplats (10 000 - 4 000 f.Kr.) vid 

Ammenäs, nordväst om utredningsområdet (L1970:5791). År 1997 gjordes ett flertal 

undersökningar vid Sund med anledning av motorvägsbygget av E6. Några av de 

registrerade lämningarna som ligger inom utredningsområdet är undersökta och borttagna. 

I samband med undersökningarna framkom ett stort antal stolphål tillhörande ett flertal 

långhus, härdar och föremål av flinta. Resultaten från de arkeologiska insatserna ger 

tillsammans en bild över hur området kring väg 679 har brukats under en lång tidsperiod 

från yngre stenåldern (cirka 5000 år sedan), och fortsatt under historisk tid (cirka 1000 år 

sedan).  

I samband med projektering av föreliggande projekt har det efter Länsstyrelsen i Västra 

Götalands beslut utförts en arkeologisk utredning samt en efterföljande arkeologisk 
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förundersökning. Den arkeologiska utredningen omfattade båda sidor av väg 679 och totalt 

framkom 12 nya fornlämningar, i form av fyra förhistoriska boplatser, fyra lämningar i form 

av skogsbrukslämningar och fyra lämningar i form av kolningsanläggningar. Vid den 

efterföljande förundersökningen undersöktes nio lämningar varav två utgjorde lokaler för 

skogsbrukslämningar och nio utgjorde förhistoriska boplatser. En av lokalerna med 

skogsbrukslämningar visade sig vid förundersökningen utgöra en grav, L2019:6535 och kom 

därför att föras till grav- och boplatsområdet, L1970:6358. Fyra av de förhistoriska 

boplatserna gav anläggningar eller fynd vid förundersökningen (L1970:6018, L2019:6549, 

L1970:6358 samt L2019:6793). Två boplatser, L2019:6796 och L1970:5870, gav inga 

resultat vid förundersökningen varför de avses avgränsade mot exploateringsområdet. 

Boplatsen, L1970:6358, visade sig vid förundersökningen även innehålla gravar varför den 

antikvariska bedömningen ändrats till grav- och boplatsområde.  

Samtliga lämningar efter boplatser har ett tydligt samband med strandnivåer som motsvarar 

ett tidsspann för 9000 - 5000 år sedan, se Figur 20. Landskapet utgjordes då av ett 

skärgårdslandskap och var omgivet av havsvikar. Det är här man finner spår av 

boplatslämningar, återfunna på bergssidor och höjdlägen mellan 40 - 15 meter över havet. 

Fornlämningsområdet i nordväst kan utgöra de äldsta bebyggelselägena och ligger på en 

strandlinjenivå som motsvarar 9000 - 8000 år sedan. Medan bebyggelseläget på de tidigare 

arkeologiska undersökta områdena vid Sund motsvarar tiden för 6000 år sedan.  

Inom utredningsområdet finns fornlämningar som representerar historisk tid. Det gäller 

främst de historiska gårdstomterna som ligger inom Stora Sunds by (som sedan tidigare är 

undersöka och borttagna), men även området med skogsbrukslämningar i 

utredningsområdets södra och nordöstra del. 

Övriga enstaka objekt med visst värde 

En stenmur ligger belägen vid Lilla Sund, inom utredningsområdet och har inget större 

kulturhistoriskt värde. Den kan inte härledas till att utgöra en agrarhistorisk struktur med 

koppling till de äldre storskiftes- eller laga skifteskartorna. 

I samband med en inventering av vägtrummor, har två äldre vägtrummor i huggen sten 

noterats i utredningsområdets södra del. Vägtrummorna utgör ett bevarat uttryck för 1900-

talets vägbyggande. De representerar en mellanperiod då det blivit möjligt att bygga vägar 

oberoende av markens sammansättning, men innan de moderna vägtrummorna i betong 

eller aluminium gjort sitt intåg.  
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Figur 20. Fornlämningar och lämningar inom och strax utanför utredningsområdet samt känsliga 

områden. 

 

4.5.7.3. Kommunalt kulturmiljöprogram 

Vid Sund ligger utredningsområdet inom ett område som är utpekat i Uddevalla kommuns 

kulturmiljöprogram. Värdebärande karaktärsdrag är inte specificerade i 

kulturmiljöprogrammet, men det framgår att de beståndsdelar i kulturmiljön som kan 

komma att påverkas av vägdragningen utgörs av bebyggelseläget för Stora Sunds by, de 

förhistoriska boplatserna norr om Lilla Sund samt eventuellt trädgården tillhörande Lilla 

Sund.  

4.5.7.4. Känsliga lägen 

Under arbetet med kulturarvsanalysen har två lägen identifierats och bedömts som särskilt 

känsliga för påverkan i samband med anläggandet av gång- och cykelvägen.  

Fornlämningsmiljö, stenmur öster om Sund  

Längs väg 679 mellan Lilla Sund och Sundsstrand finns en förhistorisk kulturmiljö med 

sammanlagt åtta registrerade fornlämningar. Fyra av dessa utgörs av de tre förhistoriska 

boplatser och ett grav- och boplatsområde vid Sund (L2019:6796, L1970:6018, L2019:6549, 

L1970:6358). Övriga fornlämningar utgörs av två områden med skogsbrukslämningar 

(L2019:6533 och L2019:6797). Miljön är i sin helhet känslig för påverkan genom sin höga 

koncentration av lämningar.  

Norr om Lilla Sund ligger en stenmur i gränslandet mellan lövskog och odlingslandskap. 

Murens historiska samband med eventuella ägogränser är inte fastlagt, men den är av en, på 

västkusten, vanligt förekommande typ. Stenmuren ligger i ett visuellt framträdande läge. 

Det har inte kunnat fastställas huruvida muren representerar en historisk ägogräns.  
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Fornlämningsmiljö och äldre kommunikationsstråk vid Norgård 

Fornlämningsmiljön samt det äldre läget för vägsträckning för väg 679 utgör ett känsligt 

läge för förändringar. Inom dessa områden bör särskild hänsyn till kulturmiljön iakttas. För 

fornlämningsmiljön bör så små ingrepp som möjligt göras. 

4.5.8. Naturresurser 

Väster om bron vid E6:an omges väg 679 av jordbruksmark på båda sidor om vägen. Öster 

om bron vid E6 övergår jordbruksmarken till skogsmark. Skogsbruk och jordbruk är 

naturresurser som är av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB. Jordbruksmark och 

skogsmark får tas i anspråk om det tillgodoser väsentliga samhällsintressen.  

Det finns en enskild dricksvattenbrunn och en energibrunn inom 100 meter från 

utredningsområdet (Sveriges geologiska undersökning, Kartvisare).  

4.5.9. Rekreation och friluftsliv 

Hela utredningsområdet är en del av ett större område som är av riksintresse för 

högexploaterad kust (Kustområdet och skärgården i Bohuslän). Utredningsområdet ligger 

strax söder om ett riksintresse för friluftsliv (Havstensfjorden), se kapitel 4.5.1. Det finns 

goda förutsättningar för friluftsaktiviteter, upplevelser i natur- och kulturmiljöer samt rika 

möjligheter till bad, båtliv och vandring.  

4.6. Byggnadstekniska förutsättningar 

4.6.1. Ledningar 

Enligt Ledningskollen (2018) finns både längsgående och korsande ledningar på sträckan:  

• vatten- och avloppsledningar 

• elledningar, varav en högspänningsledning som ligger längs med vägens norra sida, 

strax öster om anslutningsvägen vid Sund fram till Västra Sundskogsvägen.  

• teleledningar 

4.6.2. Avvattning 

Den aktuella sträckan avvattnas i huvudsak mot två lågpunkter längs med väg 679. Större 

delen av vägområdet och omgivande mark avvattnas mot lågpartiet, cirka 15,5 meter över 

havet, som sträcker sig cirka 100 meter västerut från Skärets bryggväg och cirka 300 meter 

österut om Skärets bryggväg. Avvattningen sker mot naturflödet som korsar väg 679 via en 

trumma (med höjd 500 millimeter, bredd 1000 millimeter). Bäcken avrinner vidare via en 

trumma under Skärets bryggväg (med dimension 950 millimeter) och går parallellt med väg 

679 cirka 400 meter och vidare ut mot Havstensfjorden, som är en 54 km2 stor 

kustvattenförekomst, se Figur 21. Det ligger en äldre stenbro i bäcken, cirka 100 meter 

väster om Skärets Bryggväg. Stenbron är något förfallen och har en dämmande effekt på 

vattendraget.   

I den nordöstra delen av utredningsområdet, förbi Sund, ligger vägens andra lågpunkt på 

cirka 45,5 meter över havet. Väg 679 avvattnas ut på omgivande mark och i diken mot 

bäcken som ligger norr om vägen. Den avrinner sedan till den cirka 6 km2 stora 

kustvattenförekomsten Byfjorden, se Figur 21. I kapitel 8.2 redovisas mer information om 

miljökvalitetsnormerna för de båda vattenförekomsterna.  
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Det förekommer diken och rätade bäckar i området, vilka avrinner till Havstensfjorden och 

Byfjorden. Bäcken som korsar utredningsområdet är cirka 3,2 kilometer lång och sträcker 

sig från E6 i öster och västerut till Havstensfjorden, där den mynnar söder om Ammenäs. I 

höjd med Sund rinner ett biflöde samman med bäcken. Avrinningsområdet är cirka 254 

hektar och utgörs huvudsakligen av jordbruksmark och skogsmark, vilket troligen innebär 

att vattnet är näringsrikt. Vid korsningen med väg 679 är medelvattenföringen beräknad till 

cirka 16 liter per sekund och vid utloppet till cirka 40 liter per sekund. Bäcken rinner med 

litet till måttligt fall. Den övre delen av bäcken är uträtad längs med E6, men sista delen av 

sträckan, cirka 750 meter efter att bäcken korsat väg 679, har en naturlig, slingrande fåra. 

Vattenståndet i nedre delen av bäcken styrs av havets yta. Det är inte känt om bäcken är 

vattenförande året om, eller om den har något fiskbestånd.  

Bäcken öster om utredningsområdet är cirka 1,5 kilometer lång och sträcker sig från 

Gatorna i söder och norrut till Byfjorden, där den mynnar väster om Sunds hall. 

Avrinningsområdet är cirka 85 hektar och utgörs huvudsakligen av skogsmark och en del 

jordbruksmark, vilket troligen innebär att vattnet är näringsrikt. Vid utloppet är 

medelvattenföringen beräknad till cirka 14 liter per sekund. Bäcken rinner med litet till 

måttligt fall. Bäcken har mestadels en naturlig, slingrande fåra. Vattenståndet i nedre delen 

av bäcken styrs av havets yta. Det är inte känt om bäcken är vattenförande året om, eller om 

den har något fiskbestånd.  

Möjligheterna till infiltration av dagvatten längs sträckan förväntas vara goda med avseende 

på de geotekniska förhållanden som råder, förutom längs de delar av sträckan där berg 

förekommer och vid bron under E6.   

 

Figur 21. Vattenförekomster i området. Se mer information om statusklassificering i kapitel 8. (Källa: 

Sammanställt utifrån Vatteninformationssystem Sverige, Vattenkartan).  
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4.6.3. Översvämningsrisk 

För planerad gång- och cykelväg finns ingen översvämningsrisk med avseende på höga 

nivåer i recipienterna. Det föreligger dock en risk att bäcken mellan väg 679 och den 

planerade gång- och cykelvägen dämmer uppströms vid ett 100-årsregn eller ett 50-årsflöde 

i bäcken. Delar av gång- och cykelvägen kan därför i framtiden, precis som befintlig 

väganläggning, komma att påverkas av höga flöden i bäcken eller skyfall. Detta är på grund 

av att den befintliga trumman under Skärets Bryggväg (längdsektion 0/900) inte klarar det 

dimensionerande men också på grund av att en äldre stenbro i den skogsdunge som omger 

bäcken ca 100 meter väster om Skärets Bryggväg är något förfallen och har en dämmande 

effekt på vattendraget. Det ligger en pumpstation (längdsektion 0/920) som också riskerar 

att översvämmas vid höga flöden i bäcken även idag.    

4.6.4. Geoteknik  

Jorden längs sträckan inom grå markeringar i Figur 22 utgörs av vegetationsjord, silt och 

sand, som överlagrar siltig lera. Vegetationsjorden utgörs av mullhaltig, siltig sand och 

mulljord med växtdelar och har en mäktighet på i genomsnitt 0,4 meter. Silten och sanden 

har en mäktighet på cirka 1–3 meter. Den siltiga leran har en mäktighet mellan 1–18 meter. 

Störst mäktighet finns cirka 900 meter väster om väg E6. Leran har relativt låg 

skjuvhållfasthet som ökar med djupet, lerans deformationsegenskaper är relativt hög. Under 

leran finns friktionsjord.  

Jorden mellan de grå områdena i Figur 22 utgörs av vegetationsjord samt siltig och grusig 

sand. Vegetationsjorden utgörs av mullhaltig, grusig sand med cirka 0,1 meter mäktighet. 

Den siltiga och grusiga sanden under vegetationsjorden har en mäktighet som varierar 

mellan cirka 2–60 meter. I öster ligger en ravin på den norra sidan om vägen. 

Grundvattennivån bedöms vara belägen cirka 1,5–8 meter under markytan.  

 

Figur 22. Områden med siltig lera och berg i dagen.  
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4.6.5. Bergteknik 

På den södra sidan av väg 679, i den östra delen av utredningsområdet finns partier med 

berg i dagen på tre platser, se Figur 22. Det västligaste bergpartiet finns cirka 4 meter från 

befintlig vägkant och sträcker sig cirka 30 meter längs vägen. De två övriga bergpartierna 

finns i direkt anslutning till vägen, båda bergpartierna sträcker sig cirka 20 meter längs 

vägen. 

4.6.6. Förorenad mark 

Utifrån information om tidigare verksamheter på platsen och andra misstankar om 

föroreningar har en markundersökning genomförts. Riktvärden från Naturvårdsverket har 

använts för att bedöma risker med förorenad mark (Naturvårdsverket 2016).    

En provpunkt i befintlig väg, strax väster om bron vid E6, visar en förhöjd halt av alifater, 

över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). Detta är en 

påverkan från biltrafik och är vanligt förekommande intill trafikerade vägar. Det innebär att 

dessa jordmassor kan återanvändas inom vägområdet om det är möjligt ur 

anläggningstekniskt hänseende. Analysresultatet från asfaltsproverna visar inte på tjärasfalt 

(<70 mg/kg). 

5. Den planerade vägens lokalisering och 
utformning med motiv 

5.1. Val av lokalisering 

Vägplanen omfattar nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 679 på en sträcka av cirka 

2 700 meter. Gång- och cykelvägen kommer förläggas på den norra sidan av väg 679 från 

start vid Ammenäsvägen. Vid Ammenäsvägen anläggs gång- och cykelvägen bakom 

busshållplatsen. Strax norr om Sunds herrgård, kommer väg 679 att sidoförflyttas söderut 

för att kunna bevara en bokallé norr om vägen. Vid Sundsstrand, ansluter gång- och 

cykelvägen till befintlig gång- och cykelväg bakom busshållplatsen Sundsstrand. 

Anledningarna till att detta alternativ har valts är: 

• Fler målpunkter på den norra sidan av väg 679, som till exempel anslutande gång- 

och cykelväg till Uddevalla som ligger i Sundsstrand, samt flera anslutningsvägar till 

flera bostadsområden på den norra sidan. 

• Inga passager över väg 679 kommer att krävas. 

• Landskapsbilden kommer inte påverkas i lika stor utsträckning jämfört med om 

gång- och cykelvägen hade anlagts på den södra sidan av väg 679. Det beror främst 

på att en stor del av sträckan kommer att anläggas i det öppna jordbrukslandskapet 

vars storskalighet bedöms klara en ny gång- och cykelväg intill befintlig väg. Bokallén 

lyfts fram i landskapet och naturupplevelser möjliggörs längs sträckan. 

• Det krävs mindre bergschakt då inget berg förekommer på norra sidan av väg 679, 

där gång- och cykelvägen förläggs. Dock kommer den befintliga vägen sidoförflyttas, 

vilket leder till en mindre bergschakt på södra sidan av väg 679.  
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5.1.1. Bortvalda alternativ 

I ett tidigare skede av planläggningsprocessen har även förläggning av gång- och cykelvägen 

på enbart södra sidan och ett kombinationsalternativ som går på båda sidorna studerats;  

• Det södra alternativet valdes bort på grund av flera anledningar; färre målpunkter 

ligger på denna sida, en passage över väg 679 skulle krävas, bergschakt skulle krävas 

för en längre sträcka och landskapsbilden skulle påverkas i större utsträckning 

jämfört med den norra sidan. På den södra sidan ligger berg så pass nära vägen att 

risk föreligger för stort intrång i befintlig berghäll och bergschakt skulle krävas.  

• Kombinationsalternativet valdes bort på grund av att färre målpunkter skulle nås 

genom detta alternativ. Det skulle även krävas fler passager samt att påverkan på 

landskapsbilden skulle bli större än i det norra alternativet, eftersom 

kombinationsalternativet skulle kräva intrång i skogsområdet i den västra delen.  

• En annan lösning som har studerats är ett alternativ för att undvika påverkan på 

den bokallé som ligger på norra sidan av vägen. Lösningen studerades för att se om 

gång- och cykelvägen kunde anläggas norr om bokallén för att minimera påverkan 

på den. Förslaget valdes bort på grund av anläggningstekniska skäl. Då det går en 

ravin norr om bokallén skulle det krävas mycket uppfyllnad för att anlägga en gång- 

och cykelväg där. 

• Två alternativa utformningar vid Skärets bryggväg har studerats och valts bort. Det 

ena alternativet är ett där gång- och cykelvägen skulle anläggas längs väg 679, korsa 

Skärets bryggväg och sedan korsa vattendraget efter vägkorsningen. Detta alternativ 

valdes bort på grund av att det blev en för snäv radie på gång- och cykelvägen och 

för att det ligger ledningar vid vattendraget som är svåra att korsa i kombination 

med att anlägga en trumma. I det andra alternativet skulle gång- och cykelvägen 

anläggas längs väg 679 fram till korsningen med Skärets bryggväg för att sedan 

samutnyttja Skärets bryggväg cirka 50 meter norrut för att sedan svänga in och 

fortsätta på jordbruksmarken. Detta alternativ valdes bort på grund ur 

trafiksäkerhetssynpunkt då Skärets bryggväg är smal. 

5.2. Val av utformning 

Sveriges kommuner och landsting tar tillsammans med Trafikverket fram regler för vägar 

och gators utformning, VGU. Förutsättningar och val av standard på den nya gång- och 

cykelvägen har varit de kriterier och krav som finns i VGU, i Trafikverkets uppdrags-

beskrivning samt upprättat avtal mellan Trafikverket och Uddevalla kommun. 

Gång- och cykelvägen dimensioneras efter 30 km/h för oskyddade trafikanter. 

5.2.1. Övergripande utformning och gestaltningsprinciper 

De övergripande utformnings- och gestaltningsprinciperna gäller genomgående i projektet, 

om inget annat anges i kapitel 5.2.2 Platsspecifik utformning och gestaltningsprinciper. 
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5.2.1.1. Trafiksäkerhet 

En röd tråd i utformningen är att säkra en trygg miljö för oskyddade trafikanter. Exempel på 

en åtgärd för att öka trafiksäkerheten är att anlägga en skiljeremsa mellan befintlig väg och 

gång- och cykelvägen där det är möjligt, då det skapar ett avstånd mellan de oskyddade 

trafikanterna och motortrafiken. När det inte finns utrymme för skiljeremsa används GCM-

stöd eller kantstöd för att avskilja gång- och cykelvägen. Där GCM-stöd eller kantstöd 

används sätts reflexstolpar för att tydligare markera trafiksepareringen, se exempel i Figur 

23. 

 

Figur 23. Reflexstolpar används vid GCM-stöd för att markera trafiksepareringen och öka 
trafiksäkerheten. 
 

En annan viktig aspekt för att öka trafiksäkerheten är att utforma in- och utfarterna för de 

anslutande vägarna på ett sådant sätt att det blir tydligt för de som korsar gång- och 

cykelvägen att det kan komma oskyddade trafikanter, samt för de oskyddade trafikanterna 

att det kan komma bilar. Utformning av anslutningar beskrivs vidare i avsnitt 5.2.1.6. 

Gång- och cykelvägen kommer att utformas med räcken på de sträckor där den passerar 

vattenfyllda diken och vattendrag. Detta för att minska risken för olyckor i samband med 

vattendraget.  

Där fasta hinder finns i anslutning till gång- och cykelvägen används vägräcken som 

trafikseparering mellan väg 679 och gång- och cykelvägen. Även där fasta hinder finns i 

anslutning till körbanan, vid de partier där projektet påverkar vägens sträckning, sätts 

vägräcken. Detta för att minimera risken för allvarliga olyckor. 

5.2.1.2. Linjeföring 

Den föreslagna linjedragningen följer den befintliga bilvägen och görs enligt gällande VGU-

krav så långt som det är möjligt. Detta innebär bland annat att gång- och cykelvägens 

dragning ska anpassas efter strukturer i landskapet och intilliggande väg. Tvära kurvor 

undviks i den mån det är möjligt. En jämn linjeföring med mjuka svängar ska eftersträvas 

för att skapa goda siktförhållanden och ett attraktivt stråk för gång- och cykeltrafikanter.  
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På sträckan planeras längs vägen en separerad gång- och cykelväg med beläggningsbredden 

2,5 meter, samt en stödremsa på 0,25 meter. Vid fasta hinder blir gång- och cykelvägen 3 

meter bred. Där räcke och kantstöd behövs görs stödremsan minst 0,5 meter bred. Gång- 

och cykelvägen ska beläggas med asfalt på hela sträckan.  

Lutningarna bör hållas till önskvärd nivå så långt som möjligt. Önskvärt tvärfall på gång- 

och cykelvägen är 0,5-2,5 procent. 

5.2.1.3. Typsektioner 

Vägen ska utformas med utgångspunkt i de tre typsektioner som beskrivs i följande stycken. 

En översiktlig utbredning av typsektionerna kan utläsas i Figur 24. Sektionsangivelser 

hänvisar till längdmätning för den nya gång- och cykelvägen vilket redovisas på vägplanens 

illustrationskartor, 131T0501-131T0509. På de platser där det inte redovisas en typsektion är 

det istället en platsspecifik sektion som gäller.  

 

Figur 24. Karta med översiktlig utbredning av typsektionerna. 

 

Typsektion 1 

I det öppna jordbrukslandskapet mellan längdsektion 0/260-0/820 och 1/250-1/630 samt i 

skogsområdet mellan längdsektion 2/380-2/550 planeras gång- och cykelvägen att 

separeras från väg 679 med en grön skiljeremsa/dike, se Figur 25. Denna separeringsform 

följer VGU och skapar en trygg miljö för oskyddade trafikanter samt gör att gång- och 

cykelvägen upplevs ligga mer för sig själv i landskapet. Skiljeremsan är till största del av 

sträckan cirka 5 meter bred. Vid en del av sträckan, längdsektion 0/650-0/810 behöver dock 

skiljeremsan breddas till cirka 10 meter för att kunna anpassas till djupt liggande befintliga 

trummor under väg 679.  
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Med start vid Skärets bryggväg, längdsektion 0/910-1/230, anläggs gång- och cykelvägen så 

att det befintliga vattendraget går mellan gång- och cykelvägen. Detta för att göra så liten 

påverkan på vattendraget som möjligt. Mellan längdsektion 0/910-1/140 lutar den befintliga 

marken mot vägen varför ett dike planeras mellan gång- och cykelvägen och åkern. 

Nivån för gång- och cykelvägen i förhållande till intilliggande väg 679 kommer att variera. I 

början av sträckan planeras gång- och cykelvägen att förläggas något lägre än väg 679 

medan den i slutet istället kommer ligga något högre. Detta görs för att gång- och 

cykelvägen ska samspela bättre med omgivande mark och minska markintrånget.    

 

Figur 25. Typsektion 1 – Gång- och cykelvägen separeras från väg 679 med skiljeremsa. 

 

Typsektion 2 

Längs två delar av vägsträckan planeras gång- och cykelvägen förläggas i direkt anslutning 

till väg 679 och separeras med GCM-stöd(gång-, cykel- och mopedstöd) alternativt kantsten, 

se Figur 26. Detta görs för att minimera intrång i omgivande mark och göra ett så litet 

ingrepp i landskapet som möjligt. Vid typsektion 2 ligger befintlig mark över gång- och 

cykelvägen, varför ett dike krävs för att kunna ansluta till befintlig mark. Det som avgör om 

separeringen består i ett GCM-stöd eller en kantsten är möjligheten för avvattning längs 

sträckan, där GCM-stöd är mer genomsläpligt för vägvattnet att passera ner i vägdiket. De 

sträckorna där GCM-stöd föreslås sträcker sig från avtagsvägen strax väster om E6:an och 

190 meter åt öster, längdsektion 1/630-1/820, samt de sista 150 metrarna på vägsträckan i 

öster, längdsektion 2/550-2/700. Den sträcka där kantsten föreslås istället för GCM-stöd 

återfinns mellan busshållplatsen Sund i längdsektion 1/880 till att den platsspecifika 

utformningen för fornlämningsområdet i längdsektion 1/980. Detta för att få en mer 

enhetlig upplevelse. Slutligt val av separeringsform görs i bygghandlingskedet. 
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Figur 26. Typsektion 2 – Gång- och cykelvägen separeras från väg 679 med GCM-stöd, anslutning till 
befintlig mark med dike. 

Typsektion 3 

För att kunna bevara bokallén på norra sidan av vägen sidoförflyttas väg 679 söderut där 

vägen passerar allén. Det gör det möjligt att anlägga gång- och cykelvägen mellan allén och 

det nya läget för väg 679, se Figur 27. Med start 60 meter väster om bokallén och avslut 110 

meter öster om bokallén, längdsektion 2/180 och 2/390, anläggs gång- och cykelvägen i 

direkt anslutning till väg 679 på yta som väg 679 tidigare tog i anspråk. Sidoförflyttningen av 

väg 679 påverkar vägen från längdsektion 2/100 fram till längdsektion 2/430 där vägen är 

tillbaka i sitt ursprungliga läge. Som mest sidoförflyttas vägen cirka 4 meter. Längs den del 

av vägen som sidoförflyttas görs en breddökning av vägen för ökad säkerhet i kurvan strax 

öster om bergspartiet. För att skydda de oskyddade trafikanterna på gång- och cykelvägen 

separeras den från väg 679 med ett vägräcke. 

 

Figur 27. Typsektion 3 – Sidoförflyttning av väg vid skog. Gång- och cykelvägen separeras från vägen 
med ett vägräcke. 

5.2.1.4. Utformning av sidoområden och slänter 

Generellt ska vägens sidoområden behandlas varsamt så att de smälter in i omgivande 

landskap och terräng. Innerslänter ska i första hand utformas med en släntlutning på 1:3 

och ytterslänter utförs med en lutning på 1:2. Några undantag från dessa lutningar görs dock 

längs sträckan. Vid passagen under E6 ställs innerslänten 1:2 eftersom det är trångt i den 
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passagen. Mellan avtagsvägen mot Sundsviksgården och passagen under E6 ställs 

ytterslänten 1:4. Detta för att öka sikten längs denna del, så att de oskyddade trafikanterna 

lättare kan se om det kommer någon bil på avtagsvägen och bilisterna i sin tur lättare kan se 

om det kommer en cyklist eller fotgängare under passagen vid E6:an. Där vägen passerar 

bergspartiet mitt emot bokallén ställs även både inner- och ytterslänten på södra sidan av 

väg 679 med lutningen 1:2. Detta för att ta så lite mark i anspråk som möjligt och då det 

sätts ett vägräcke mellan körbanan och diket är det ingen risk att någon kör ner i diket. Där 

vägen utformas med kantstöd anläggs ett grunt svackdike för att minimera intrång i 

intilliggande fornlämningar.    

För att skapa mjuka övergångar i landskapet ska släntkrön avrundas med en radie på ≥5 

meter. 

Nya vägslänter och diken ska vara vegetationsbevuxna. Avbaningsmassor ska sparas och 

återföras i skiljeremsor samt inner- och ytterslänter så långt det är möjligt. Där 

avbaningsmassor återförs ska det utföras med massor inom samma vegetationstyp som de 

tagits från. Om avbaningsmassor inte kan återföras eller inte räcker ska ny jordmån ha 

motsvarande sammansättning och näringsinnehåll som befintliga avbaningsmassor. Ytor 

som inte täcks av avbaningsmassor ska besås med en fröblandning där artsammansättning 

anpassas till omgivande mark så att markvegetationen smälter in i landskapet. Förekommer 

fet matjord i avbaningsmassorna får dessa massor endast användas i anslutning till 

åkermark. 

Tre artrika vägkanter i längdsektion 0/430-0/500, 1/555-1/615 och 0/915-0/960 kommer 

att påverkas av projektet. De delar av vägkanterna som påverkas kommer huvudsakligen att 

utgöra nya slänter till gång- och cykelvägen. Avbaningsmassorna från vägkanterna ska 

sparas och återföras som släntbeklädnad i de nya slänterna för att tillvarata den befintliga 

fröbanken och skapa förutsättningar för återetablering. Det finns också potential att 

förlänga vägkanterna genom att tillföra massor av liknande karaktär och insådd av frön, se 

vidare i kapitel 5.3.2 och 6.3.5. 

Längs en sträcka på drygt 300 meter öster om Skärets Bryggväg kommer eventuellt 

slänterna intill gång- och cykelvägen att behöva erosionsskyddas. Detta kommer att utredas 

närmare i samband med att bygghandling tas fram.  

Öppna krossytor ska undvikas i den mån det är möjligt, då det medför en risk att 

vegetationsetableringen tar längre tid och/eller uteblir, vilket kan medföra att gång- och 

cykelvägen känns främmande och inte smälter in i landskapet. 

5.2.1.5. Vägutrustning 

Räcke och stängsel 

Sidoområden ska generellt utformas så att räcken inte behövs. Undantaget är vid de partier 

där gång- och cykelvägen passerar vattenfyllda vattendrag. Ytterligare undantag längs denna 

vägsträcka är delen med start 60 meter väster om bokallén och avslut 110 meter öster om 

bokallén, längdsektion 2/180 och 2/390, där ett vägräcke, typ Z-ellips, kommer att 

användas som trafikseparering mellan väg 679 och gång- och cykelvägen. Mitt emot 

bokallén vid bergspartiet kommer även ett vägräcke, att sättas upp mellan längdsektion 

2/220 och 2/320, för att öka trafiksäkerheten. Räcken ska uppfylla krav enligt VGU. 
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Belysning 

Den planerade gång- och cykelvägen ligger utanför planlagt område. Enligt Trafikverkets 

riktlinjer ska belysning inte anläggas utanför planlagt område, därför kommer inte denna 

gång- och cykelväg belysas. 

 

Vägmärken, skyltar och stolpar 

Placering av vägmärken ska göras enligt VGU. Skyltar ska prövas enligt en förordning till 

Väglagen.  

Generellt ska stolpar och skyltar undvikas i innerkurva då de skymmer sikten över vägen i 

högre utsträckning jämfört om de placeras i ytterkurva. Skyltar samlokaliseras till en stolpe 

om möjligt.  

5.2.1.6. Anslutningar 

Längs sträckans norra sida finns fem anslutningar till enskilda vägar, sju åkeranslutningar, 

en anslutning till skogsmark och en anslutning till en skogsväg. På södra sidan av vägen 

finns två åkeranslutningar, i höjd med Sunds herrgård, som påverkas av byggnationen av 

gång- och cykelvägen. Samtliga anslutningar behåller sitt läge och gång- och cykelvägen 

anpassas till anslutningarna. 

Vid infarten till Sunds herrgård kommer uppehåll i kantstöd att göras för att underlätta 

anslutningen till herrgården. Kantstenen kommer att försänkas för att underlätta 

överfart/för oskyddade trafikanter att ta sig till och från gång- och cykelvägen. Uppehåll av 

GCM-stöd samt kantstöd vid anslutande in- och utfarter ska utformas med pollare med 

reflex som avviker från övriga sträckor, se Figur 28.  

 

Figur 28. Uppehåll i GCM-stöd vid anslutande in- och utfart. 

5.2.1.7. Busshållplatser 

I samband med att gång- och cykelvägen anläggs kommer busshållplatserna längs med 

vägsträckan göras om.  
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Vid busshållplatsen Ammenäs, längdsektion 0/100, kommer hållplatsläget på den norra 

sidan om väg 679 att utformas som en fickhållplats, där den befintliga busskuren flyttas så 

att den står parallellt med vägen. Gång- och cykelvägen kommer att förläggas över 

plattformen för att ta så lite mark som möjligt i anspråk se Figur 29. Hållplatsläget på 

motsatt sida görs också om där den befintliga bussfickan förlängs och breddas samt 

utformas med en ny plattform. Båda hållplatslägena tillgänglighetsanpassas med upphöjt 

kantstöd.   

Samma princip med fickhållplats och en gemensam plattform och gång- och cykelväg 

planeras även vid busshållplatsen Sund, längdsektion 1/880.  För hållplatslägen på den 

södra sidan om väg 679 gör endast en mindre justering med en ny grusad yta intill det 

befintliga läget där passagerare kan vänta vid på- och avstigning.  

 

Figur 29. Sektion – Busshållplats med gemensamt utrymme för plattform och gång- och cykelväg. 

 

Vid busshållplatsen Skäret, längdsektion 0/860, kommer även på hållplatsläget på den 

norra sidan om vägen att utformas som en fickhållplats. Då gång- och cykelvägen anläggs 

med skiljeremsa fram till denna busshållplats planeras gång- och cykelvägen att gå bakom 

busskuren för att få en så mjuk linjeföring som möjligt, se Figur 30. Separeringen av 

plattform och gång- och cykelväg minskar även risken för krockar mellan de som rör sig 

längs gång- och cykelvägen och de som ska kliva på och av bussen. Placeringen av de 

befintliga busskurerna kommer att justeras något till följd av den nya plattformen som 

anläggs vid busshållplatsen. Hållplatsläget på motsatt sida görs också om där den befintliga 

bussfickan förlängs och breddas samt utformas med en ny plattform. Båda hållplatslägena 

tillgänglighetsanpassas med upphöjt kantstöd.   

 

Figur 30. Sektion – Busshållplats med gång- och cykelväg bakom busskur. 

 

Vid vägsträckans östliga slut ligger busshållplatsen Sundsstrand. Till denna busshållplats 

ansluts den nya gång- och cykelvägen till plattformen och busskuren flyttas bakåt för att 

trafikanterna på gång- och cykelbanan ska få plats samtidigt som resenärer som väntar på 

bussen. Utformningen av hållplatsen blir alltså samma som vid Ammenäs och Sund.  
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I dagsläget ligger även busshållplatsen Sund övre längs med vägsträckan. Den trafikeras 

dock inte längre och kommer att tas bort som hållplats under detta projekts gång. 

5.2.2. Platsspecifik utformning och gestaltningsprinciper 

5.2.2.1. Passage förbi Forshälla-Röd 2:5<1 

Efter busshållsplatsen i Ammenäs planeras gång- och cykelvägen fortsatt ligga dikt an väg 

679, mellan längdsektion 0/115-0/260 för att säkerställa att markägare fortsatt kan nyttja 

den åkermark som finns väst om anläggningen. Gång- och cykelvägen läggs på bank och 

föreslås separeras från väg 679 med ett GCM-stöd. Den lutas mot åkern där vattnet från 

gång- och cykelvägen tas om hand i ett svackdike, se Figur 31. 

 

Figur 31. Passage förbi Forshälla-Röd 2:5<1 där gång- och cykelvägen läggs på bank dikt an väg 679. 

5.2.2.2. Passage över befintligt vattendrag och Skärets bryggväg 

Precis väster om Skärets bryggväg planeras gång- och cykelvägen att ledas över det 

befintliga vattendraget som går parallellt med vägen, se Figur 32. Passagen över 

vattendraget förläggs nära intill Skärets bryggväg för att minimera påverkan på vattendraget 

samt för att skapa en trafiksäker anslutning mellan Skärets bryggväg och busshållplatsen. 

Efter att gång- och cykelvägen passerat vattendraget korsar den Skärets bryggväg drygt 25 

meter från korsningen med väg 679. Det gör att det finns gott om plats för bilar att stå 

mellan gång- och cykelvägen och väg 679 och invänta att de kan köra ut på väg 679. 

Placeringen av korsningen mellan gång- och cykelvägen och Skärets bryggväg är också 

anpassat efter ett befintligt pumphus på östra sidan av Skärets bryggväg.  
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Figur 32. Vid Skärets bryggväg leds gång- och cykelvägen över det befintliga vattendraget och korsar 
därefter Skärets bryggväg. Utsnitt från illustrationskartan 131T0503.  

5.2.2.3. Passage under E6 

Vid passagen under E6, längdsektion 1/700, kommer gång- och cykelvägen att anläggas i 

direkt anslutning till väg 679 och separeras från trafiken med mittstöd, eftersom det är en 

trång passage där, se Figur 33. Att det är en trång passage gör även att innerslänten ställs 1:2 

för att spara plats.  

 

Figur 33. Sektion – Passage under E6. Gång- och cykelvägen separeras från vägen med mittstöd. 

5.2.2.4. Vid bergspartiet 

Eftersom väg 679 sidoförflyttas för att kunna bevara bokallén, kommer det bergsparti som 

ligger på södra sidan av vägen mittemot allén, vid längdsektion 2/260-2/290, att påverkas. 

Där kommer en ny bergskärning att behöva utföras. Den nya bergskärningen kommer att 

utformas med dike för att möjliggöra avvattning från vägen och omgivningen. Branta 

bergskärningar, lutning 3:1, eftersträvas för att ta så lite mark i anspråk som möjligt, se 

Figur 34. Lutningen anpassas efter bergets höjd och karaktär. Förbi berget sätts det på ömse 

sidor av vägen vägräcken för att öka trafiksäkerheten.  
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Figur 34. Sektion – Sidoförflyttning av väg vid bergskärning. Räcke avgränsar mellan väg och ny 
bergskärning. 

5.2.2.5. Sektion med kantstöd förbi fornlämning 

Vid längdsektion 1/980- 2/185, kommer gång- och cykelvägen att anläggas dikt an väg 679 

och separering kommer att ske med kantstöd, se Figur 35. Detta för att minimera intrång i 

den intilliggande marken där fornlämningar finns. Vid sidan av gång- och cykelvägen 

kommer ett smalt svackdike med dränering att anläggas för att ta hand om och leda vidare 

dagvatten ifrån omgivande mark. Mellan gång- och cykelväg kommer en målad linje samt 

reflexstolpar anläggas för att öka trafiksäkerheten. 

 

 

Figur 35. Sektion med kantstöd förbi fornlämning. Kantstöd avgränsar mellan väg och ny gång- och 
cykelväg.  
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5.2.3. Säkerhetszon 

Säkerhetszonen ska enligt VGU vara fri från fasta oeftergivliga hinder, stup (fallhöjd högre 

än 0,5 meter eller släntlutning brantare än 1:3) och djupt vatten. Enligt gällande regelverk 

ska säkerhetszonen för väg 679, oavsett vilken typ av mark som finns i sidoområdet, vara 7 

meter vid hastighet 70 km/h. Säkerhetszonen räknas från vägens asfaltkant. Vid sidoräcke 

slopas kravet på säkerhetszon. På de ställen där vägen ligger på bank kan säkerhetszonen 

utökas beroende på bankhöjd.  

Då väg 679 kommer att sidoförflyttas mellan längdsektion 2/100 och 2/430 för att kunna 

bevara bokallén, behöver säkerhetszonen säkerställas för denna del. På den norra sidan av 

vägen anläggs ett vägräcke mellan väg 679 och gång- och cykelvägen, från längdsektion 

2/180-2/390. För den del av den sidoförflyttade vägen som räcket inte sträcker sig längs, 

säkerställs säkerhetszonen på norra sidan av vägen genom att säkerhetszonen utgörs av 

själva gång- och cykelvägen samt slänterna för densamma. Det gör att träd som står inom 

säkerhetszonen behöver tas ner till följd av slänterna för gång- och cykelvägen. Längs de 

sista 40 metrarna av sidoförflyttningen säkerställs säkerhetszonen på norra sidan av vägen 

genom att säkerhetszonen utgörs av skiljeremsan för gång- och cykelvägen samt en del av 

själva gång- och cykelvägen. 

På södra sidan av den sidoförflyttade delen, där vägen passerar bergskärningen, kommer ett 

vägräcke att behövas, från längdsektion 2/220 till 2/320, för att säkerställa säkerhetszonen. 

Längs resterande del av den sidoförflyttade vägens södra sida står i dagsläget en hel del träd 

som hamnar inom säkerhetszonen. Dessa träd kommer dock att behöva tas ner till följd av 

den sidoförflyttade vägens nya slänter och säkerhetszonen på den södra sidan av vägen 

säkerställs därmed. 

Då anläggandet av gång- och cykelvägen inte innefattar några förändringar på väg 679 längs 

den övriga delen av projektets vägsträcka utförs inga åtgärder inom säkerhetszonen för 

befintlig väganläggning på den delen av sträckan.  

5.2.4. Avvattning 

Vägdagvatten från den planerade gång- och cykelvägen planeras främst avvattnas till öppna 

vägdiken för infiltration, rening och fördröjning. På en del av sträckan finns inte möjlighet 

för en öppen dagvattenlösning på grund av begränsat utrymme. Trafikmängden på väg 679 

(se kapitel 4.2.1) bedöms ge låga-måttliga föroreningshalter. Gräsklädda diken ger enligt 

Trafikverkets rådsdokument Vägdagvatten (2011) en tillräcklig rening av dagvattnet och 

föroreningsberäkningar har därför inte utförts. 

Från Ammenäsvägen och norrut, mellan längdsektion 0/115–0/260 planeras gång- och 

cykelvägen anläggas dikt an väg 679 med tvärfall mot ett nytt svackdike på den västra sidan 

av gång- och cykelvägen. Avvattning av gång- och cykelvägen sker mot diket som mynnar ut 

i befintligt lågstråk som leder till en skogsdunge bakom busshållplatsen Ammenäs. 

Mängden dagvatten från gång-och cykelvägen är litet och bedöms infiltreras och renas i 

vägdiket.  

Från längdsektion 0/260 och fram till längdsektion 0/870 vid Skärets Bryggväg planeras 

avvattning ske till ett nytt dike mellan den planerade gång- och cykelvägen och väg 679. 

Diket leder vidare mot lågpunkt i längdsektion 0/805, där det via en ny betongtrumma 

(dimension 800 millimeter) mynnar ut i bäcken och i förlängning Havstensfjorden. 
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Vid längdsektion 0/870 viker gång- och cykelvägen av norrut, korsar bäcken och fortsätter 

därefter på den nordvästra sidan av bäcken. Från denna längdsektion sker avvattning mot 

bäcken. Vid längdsektion 0/880, där gång- och cykelvägen korsar bäcken, anläggs en ny 

betongtrumma (dimension 1 200 millimeter). Mellan längdsektion 0/260 och 0/435 

kommer även en dränering läggas i släntfot mot åkern för att hantera det vatten som rinner i 

slänten, för att minimera mängd vatten som når åkern.  

Från Skärets Bryggväg och vidare norrut, mellan längdsektion 0/900–1/230, avvattnas 

gång- och cykelvägen mot bäcken som är belägen mellan gång- och cykelvägen och väg 679. 

Bäcken fungerar idag som ett vägdike längs denna sträcka innan den korsar väg 679 i 

längdsektion 1/230. I längdsektion 0/945 anläggs en ny trumma (dimension 300 

millimeter) under den planerade gång- och cykelvägen för att kunna avvattna åkermarken 

nordost om Skärets bryggväg.  

Längs sträckan innan bron vid E6, mellan längdsektion 1/230–1/640, anläggs ett nytt dike 

mellan den planerade gång- och cykelvägen och väg 679. Diket avvattnas mot bäcken i 

längdsektion 1/230 och vidare västerut mot Havstensfjorden. 

Från längdsektion 1/640-1/840 anläggs gång- och cykelvägen dikt an väg 679, med samma 

tvärfall som vägen, och avskiljs med GCM-stöd. Befintlig väg skevar mot diket på södra 

sidan. Dagvatten från vägen och gång- och cykelvägen avrinner västerut mot trumman vid 

längdsektion 1/230 och i förlängningen mot Havstensfjorden. Där gång- och cykelvägen 

passerar E6 under bron (längdsektion 1/690-1/710) är utrymmet begränsat. Avvattning av 

gång- och cykelvägen planeras ske till ett mindre makadamdike som anläggs på den norra 

sidan av gång- och cykelvägen. I diket anläggs kupolbrunnar, dagvattenledningar och 

dräneringsledningar (för avvattning av vägkroppen). Ledningarna har sitt utlopp i ett det 

nya diket väster om bron. 

Längdsektion 1/840-1/980 anläggs gång- och cykelvägen dikt an väg 679 och avskiljs med 

GCM-stöd, förutom vid busshållplatsen där den avskiljs med kantsten. Avvattning planeras 

ske mot ett nytt dike på den norra sidan av gång- och cykelvägen. Diket leder vattnet i 

förlägning mot Havstensfjorden. 

Från längdsektion 1/980-2/170 anläggs gång- och cykelvägen dikt an väg 679 med tvärfall 

mot vägen. Avskiljning sker med kantsten. Vid längdsektion 2/100 breddas väg 679 på södra 

sidan, för att kunna anlägga gång- och cykelvägen närmare väg 679 för att undvika bokallén 

på den norra sidan vägen. Gång- och cykelväg avvattnas mot nya dagvattenbrunnar längs 

kantstenen mot väg 679. Dagvattenledningen föreslås ha sitt utlopp i nya vägdiket på norra 

sidan vid längdsektion 1/850. Dräneringsledningar föreslås längs hela sträckan för att få 

gynnsam avvattning av befintlig vägkropp.  

Mellan längdsektion 2/170-2/240 avvattnas gång- och cykelvägen mot slänt på den norra 

sidan och i förlängningen mot en bäck som mynnar i Byfjorden. Från längdsektion 2/240-

2/380 avvattnas gång- och cykelvägen mot dike på den södra sidan av väg 679. Detta dike 

leder vidare mot lågpunkt i längdsektion 2/240 och mynnar i förlängningen i Byfjorden. 

Från längdsektion 2/380 och fram till längdsektion 2/540 sker avvattning mot ett nytt dike 

som anläggs mellan gång- och cykelvägen och väg 679. Även detta dike leder till lågpunkt i 

längdsektion 2/240. I denna längdsektion byts befintlig trumma ut då den är i dåligt skick 

och för att klara dimensionerande flöde.   

Den sista delen av sträckan anläggs gång- och cykelvägen dikt an väg 679 med GCM-stöd 

och tvärfall mot ett nytt dike på den nordöstra sidan av gång- och cykelvägen. Avvattning 
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sker via diket mot skogspartiet vid 2/560 och i förlängning mot en bäck som mynnar ut i 

Byfjorden. Dräneringsledningar föreslås längs 2/540–2/610 för att få gynnsam avvattning 

av befintlig vägkropp. 

5.2.5. Geoteknik 

Stabiliteten har kontrollerats längs sträckan och beräkningar visar att planerad 

väganläggning ej kommer att ge upphov till några stabilitetsproblem.  

Leran har relativt höga deformationsegenskaper och den planerade gång- och cykelvägen 

kommer att generera relativt liten last. Detta innebär att endast små försumbara sättningar 

bedöms utvecklas. Det skall dock understrykas att utvärderingen av lerans 

deformationsegenskaper är baserade på ett fåtal undersökningspunkter, vilket gör 

utvärderingen osäker. Mer omfattande utvärdering bör göras i bygghandlingsskedet, både 

får gång- och cykelvägen men även för de ytor som ska nyttjas för tillfällig nyttjanderätt 

under byggtiden. 

5.2.6. Bergteknik 

Projektet kommer att medföra bergschakt längs en cirka 30 meter lång sträcka 

(längdsektion 2/265 – 2/285). Skrotning och rensning av bergslänter kommer att krävas 

efter att bergschakt har utförts, eventuella lösa block plockas ner alternativt bultas eller 

säkras med nät. 

5.2.7. Masshantering 

I projektet eftersträvas återanvändning av massor i så stor usträckning som möjligt. Primärt 

återanvänds massor inom projektet och sekundärt i andra projekt om möjligt. Mellan 

Ammenäsvägen och bron vid E6 utgörs marken av sand och silt. Dessa jordartstyper har inte 

tillräckligt hög kvalitet för att återanvändas som fyllnadsmassor, det vill säga till 

uppbyggnad av vägbank. På resterande del av sträckan (från bron vid E6 och fram till Västra 

Sundskogsvägen) är jordkvaliteten god och jordschakt härifrån kan återanvändas som 

fyllnadsmassor i projektet.  

Totalt kommer det krävas cirka 6 200 m3 fyllnadsmassor för att bygga upp gång- och 

cykelvägen. Projektet kommer medföra ett jordschakt på 2 400 m3, varav cirka 1 500 m3 har 

tillräckligt god kvalitet för att kunna återavändas som fyllnadsmassor. Cirka 4 700 m3 

fyllnadsmassor behöver därmed tillföras utifrån. Mängden bergschakt i projektet har 

uppskattats till cirka 200 m3, vilket är en för liten mängd för att det ska vara lönsamt att 

krossa på plats. Detta innebär att projektet kommer att medföra ett överskott av 

schaktmassor (jordschakt och bergschakt) på cirka 1 100 m3.  

Mängden avbaningsmassor i projektet, det vill säga det översta jordlagret på cirka 0,3 meter, 

beräknas bli cirka 26 700 m3. Dessa massor flyttas mot ytor för tillfällig nyttjanderätt 

(arbetsområden) för att därefter sparas och återanvändas som släntbeklädnad i skiljeremsor 

samt inner- och ytterslänter.  

Tre artrika vägkanter i längdsektion 0/430-0/500, 1/555-1/615 och 0/915-0/960 kommer 

att påverkas av projektet. De delar av vägkanterna som påverkas kommer huvudsakligen att 

utgöra nya slänter till gång- och cykelvägen. Vägkanternas avbaningsmassor sparas och 

återförs i de nya slänterna för att skapa förutsättningar för återetablering. Det finns också 

potential att förlänga vägkanterna genom att tillföra massor av liknande karaktär och insådd 

av frön, se vidare i kapitel 5.3.2 och 6.3.5. 
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Strax öster om bron vid E6 (vid längdsektion 1/720) växer den invasiva arten blomsterlupin 

längs en cirka 20 meter lång sträcka på den norra sidan av vägen. Massorna från denna 

sträcka ska hanteras separat och på ett miljömässigt acceptabelt sätt för att förhindra 

spridning. Ett förslag på hantering är att skicka växtmaterialet på förbränning. 

Som tidigare nämnt i kapitel 4.6.6, så visar en provpunkt i befintlig väg på en förhöjd halt av 

alifater. Dock planeras ingen schakt ske i befintlig väg vid denna sträcka. 

5.3. Miljöåtgärder 

Inarbetade miljöåtgärder är de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som Trafikverket åtar 

sig att utföra i vägprojektet. Det är både skyddsåtgärder som fastställs i vägplanens 

plankarta och övriga skyddsåtgärder som arbetas in i de tekniska lösningarna för 

väganläggningen. I vissa fall kan de övriga skyddsåtgärderna kräva ytterligare 

detaljutformning eller särskilda beslut utöver vägplanens fastställelsebeslut, till exempel 

avtal om frivillig markåtkomst med markägare.  

5.3.1. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankarta och 

fastställs 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas på plankartan med en så kallad SK-

beteckning fastställs i vägplanen.  

Sk1 -  Trumma konstrueras så att den inte utgör vandringshinder. Vid längdsektion 0/805 

och 0/880 kommer två trummor att anläggas i bäcken. Trummorna ska anläggas på ett 

sådant sätt att de inte utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. 

Skyddsåtgärden redovisas på plankarta 131T0202. 

5.3.2. Övriga skyddsåtgärder 

Som kompensationsåtgärd för förlusten av vattenyta i och med den nya trumman i 

längdsektion 0/880, kommer diket breddas inom vägområdet, mellan den nya trumman 

och den befintliga trumman under Skärets bryggväg.  

Träd med en stamdiameter över 20 cm i brösthöjd som avverkas kommer, så långt det är 

möjligt, sparas och läggas upp som död ved på ur biologisk synvinkel lämpliga platser där 

den kan komma till gagn för bland annat vedlevande organismer. Åtgärden förutsätter 

frivillig markåtkomst, vilket kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet. 

För att tillvarata den befintliga fröbanken och skapa förutsättningar för återetablering av 

den artrika vägkantsfloran kommer avbaningsmassor från de artrika vägkanterna i 

längdsektion 0/430-0/500, 1/555-1/615 och 0/915-0/960 att återanvändas som 

släntbeklädnad i nya slänter på samma sträckor. Det finns också potential att förlänga 

vägkanterna genom att tillföra massor av liknande karaktär och insådd av frön, vilket 

förbättrar förutsättningarna för en artrik vägkantsflora. 

Vid längdsektion 1/720 växer den invasiva arten blomsterlupin längs en cirka 20 meter 

långsträcka på den norra sidan av vägen. Massor från denna sträcka ska därför hanteras 

separat och på ett miljömässigt acceptabelt sätt för att förhindra spridning. Ett förslag på 

hantering är att skicka växtmaterialet på förbränning.  
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6. Effekter och konsekvenser av projektet 

6.1. Trafik och användargrupper 

Den planerade gång- och cykelvägen kommer förbättra situationen för gående och cyklister 

som färdas längs sträckan med avseende på ökad trygghet och säkerhet. En följd av detta 

kan bli att fler kommer att välja att gå eller cykla till arbete och skola.  

Förutsättningarna för kollektivt resande förbättras också då tillgängligheten till 

busshållplatserna längs sträckan ökar med den planerade gång- och cykelvägen.  

Med gång- och cykelvägen kommer det bli lättare att ta sig till busshållplatserna på ett mer 

trafiksäkert sätt. Tre av fem hållplatslägen längs sträckan kommer att 

tillgänglighetsanpassas, vilket förbättrar förutsättningarna att kunna resa kollektivt för fler 

befolkningsgrupper inom transportsystemet. Övriga trafikslag kommer att påverkas positivt 

av att inte längre dela vägområdet med gående och cyklister.  

6.2. Lokalsamhälle och regional utveckling 

Den planerade gång- och cykelvägen kommer innebära positiva effekter för de boende i de 

olika bostadsområdena. Detta då trafiksäkerheten ökar, bostadsområdena längs sträckan 

kopplas samman och får även en vidare koppling till gång- och cykelnätet mot Uddevalla.  

Regionalt bidrar projektet till bättre förutsättningar för både arbetspendling och cykelturism 

då det kompletterar gång- och cykelvägnätet i kommunen. Projektet bedöms därmed vara 

förenligt med kommunens gällande översiktsplan, som har utveckling av det befintliga gång- 

och cykelnätet och byggnation av nya gång- och cykelvägar som inriktning. 

Den östra delen av vägområdet ligger inom detaljplanelagt område, se vidare i kapitel 9.3.  

6.3. Miljö och hälsa 

6.3.1. Strandskydd 

Projektet kommer att medföra intrång i strandskyddat område vid bäcken mellan 

längdsektion cirka 0/750-0/900. Intrånget i strandskyddet innefattar slänterna ner till 

bäcken samt själva bäcken. Endast en liten del av det standskyddade området berörs. 

Ett intrång i strandskyddet skulle kunna undvikas om gång- och cykelvägen hade förlagts på 

motsatt sida om väg 679 men aspekter som trafiksäkerhet samt intrång i 

fornlämningsområden har vägt tyngre då intrånget i strandskyddat område är relativt litet. 

Strandskyddet syftar till att skydda djur- och växtliv på land och i vattendrag. En liten del av 

vatten- och strandområdet kommer tas i anspråk för en trumma när gång- och cykelvägen 

korsar bäcken. För att kompensera att en del av vattenspegeln försvinner i om med 

trumman kommer Trafikverket bäcken i anslutning till intrånget. Bedömning är därför att 

projektet inte motverkar strandskyddets syfte. 

  



 

           Sida 57 (81) 
 

6.3.2. Biotopskyddade områden/objekt 

Delar av en bäck i jordbruksmark och en bokallé som omfattas av det generella 

biotopskyddet kommer att påverkas av projektet. Objektens påverkas och hantering av dessa 

redovisas i  

Tabell 5. Vilka effekter och konsekvenser detta får för naturmiljö beskrivs i kapitel 6.3.5.  

Tabell 5. Biotopskyddade objekt som påverkas av projektet 

Längdsektion Beskrivning Påverkan Objektsnummer  

från NVI 

0/805 Bäck som rinner 

genom kultiverad 

betesmark/vall 

Gång- och cykelvägen korsar ett biflöde till bäcken. 

En ny 12 meter lång 800-trumma anläggs under 

gång- och cykelvägen. Den vattenyta som 

vattendraget minskar med, kompenseras för 

genom att utvidga bäckens vattenspegel i 

längdsektion 0/890 vid Skärets bryggväg.  

5 

0/865-0/885 Bäck som rinner 

genom kultiverad 

betesmark/vall 

Gång- och cykelvägen korsar bäcken. En ny cirka 19 

meter lång 1200- trumma anläggs i sektion 0/880. 

Den vattenyta som vattendraget minskar med på 

grund av den nya trumman, kompenseras för 

genom att utvidga bäckens vattenspegel i 

längdsektion 0/890 vid Skärets bryggväg. 

5 

0/945 Bäck som rinner 

genom kultiverad 

betesmark/vall 

Under gång- och cykelvägen anläggs en 300-

trumma, cirka 9 meter lång. Trumögat kommer 

ligga i slänten av bäcken vilket innebär schakt inom 

biotopskyddsområdet. Biotopskyddet bedöms inte 

påverkas långsiktigt av projektet. 

10 

2/210-2/280 Bokallé Bokallén på norra sidan av väg 679 kommer att 

påverkas då en trumma under vägen måste bytas 

ut, vilket innebär schaktning inom rotzonen för två 

av träden. Försiktighetsåtgärder kommer att vidtas 

för att minimera påverkan. Frågan om de grova 

bokarna utgör en allé eller inte är utredd i projektet 

och det bedöms att träden utgör en allé, utifrån 

Naturvårdsverkets vägledning och eftersom det 

inte kan uteslutas att den anlagts med koppling till 

Sunds herrgård. 

20 

6.3.3. Upplevelsen av landskapet 

Gång- och cykelvägen kommer att innebära en breddning av vägrummet längs projektets 

sträckning. Där vägen går genom jordbrukslandskapet, längs den västra delen av sträckan, 

bedöms påverkan på landskapsbilden bli liten i förhållande till nuläget, då 

jordbrukslandskapet är relativt storskaligt. Där vägen passerar genom skogsområdet, där 

omgivande vegetation, bland annat bokallén, samt berg angränsar nära vägen, bedöms 

breddningen samt sidoförflyttningen av vägen däremot påverka landskapsbilden mer. Att 

bokallén, som är ett betydelsefullt landskapsobjekt, kan bevaras tack vare sidoförflyttningen 
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av vägen är positivt. Dock behöver annan närliggande vegetation tas ner och 

bergssprängning kommer att bli aktuellt, vilket i sin tur kommer att påverka den visuella 

karaktären på platsen. En breddning av vägrummet påverkar trängre landskapsavsnitt i 

högre grad eftersom en breddning på sådana platser medför en större förändring av 

landskapsbilden i jämförelse med innan. 

Det bergsparti som kommer att sprängas bort, i och med sidoförflyttningen av vägen, täcks 

idag delvis av vegetation. Sprängningen kommer göra att den nya bergskärningen blir mer 

framträdande i landskapet än den som finns idag, eftersom dagens delvis skymmande 

vegetation försvinner. Detta bedöms medföra en liten negativ påverkan på upplevelsen längs 

med vägen. 

De räcken som sätts upp mellan vägen och gång- och cykelvägen samt mellan vägen och 

bergspartiet, där vägen går genom skogsområdet, kommer att ge en liten visuell förändring 

på platsen. Denna förändring kommer att synas på relativt långt håll i bokskogen, eftersom 

busk- och fältskikt i princip saknas där.  

Längs vägsträckan finns både bokskog med sin särskilda karaktär och långa utblickar över 

det öppna jordbrukslandskapet med Uddevallabron i bakgrunden. Då oskyddade trafikanter 

idag är hänvisade till vägrenen kommer gång- och cykelvägen medföra en positiv förändring 

gällande möjligheten att på ett trafiksäkert sätt kunna uppleva och ta del av bokskogens 

karaktär samt utblickarna.  

Med stöd av ovan nämnda förändringar kommer konsekvenserna för landskapsbilden att 

skilja sig åt längs sträckan, då de största förändringarna blir längs den östra delen. 

Sammantaget bedöms projektet medföra en liten påverkan på landskapsbilden i jämförelse 

med nuläget. Detta då förändringarna längs den östra delen av sträckan är mindre 

förändringar längs en relativt kort del av den totala vägsträckan. Dessa förändringar, 

sidoförflyttningen av vägen, den nya bergskärningen samt räckena som behöver sättas upp, 

gör även att bokallén, som är ett betydelsefullt landskapsobjekt, kan bevaras. 

Förändringarna bidrar alltså även till något positivt för landskapsbilden. 

6.3.4. Människors hälsa 

Anläggandet av gång- och cykelvägen utgör inte väsentlig ombyggnad av infrastruktur enligt 

de bedömningskriterier som gäller enligt Trafikverkets riktlinje Buller och vibrationer från 

trafik på väg och järnväg (TDOK 2014:1021). Åtgärden innebär inte genomgripande fysiska 

åtgärder i infrastrukturen och det möjliggör inte heller en trafikförändring som medför en 

väsentligt ökad störning med avseende på buller. Därmed gäller åtgärdskategori befintlig 

infrastruktur. 

 

Gång- och cykelvägen bedöms således inte orsaka någon bullerstörning och inte heller ge 

upphov till några utsläpp till luft under driftskedet. Projektet bedöms därför inte medföra 

några konsekvenser för människors hälsa eller boendemiljö med avseende på buller och 

luftkvalitet. 

 

Att anlägga en gång- och cykelväg har oftast en positiv inverkan på människors hälsa då det 

bidrar till att fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att gång- och cykelvägen 

anläggs, bedöms möjligheterna för oskyddade gång- och cykeltrafikanter förbättras och 

konsekvenserna bedöms därför bli positiva för människors hälsa. 

  



 

           Sida 59 (81) 
 

6.3.5. Naturmiljö 

Utgångspunkt vid projektering har varit att anpassa gång- och cykelvägen så att 

identifierade naturvärden i möjligaste mån bevaras. Begränsning av påverkan har bland 

annat uppnåtts genom anpassning av väglinje, arbetsområde och arbetsutförande. I de fall 

där påverkan ändå sker kommer naturvärden försöka återskapas eller 

kompensationsåtgärder utföras.  

Artrika vägkanter 

Tre artrika vägkanter (objekt 3, 6 och 23) kommer att påverkas av anläggandet av gång- och 

cykelvägen. Naturvärdena här är starkt kopplade till förekomsten av de båda rödlistade 

arterna, sexfläckig och mindre bastardsvärmare. De delar av vägkanterna som påverkas 

kommer huvudsakligen utgöra nya vägslänter till gång- och cykelvägen. Genom att ta till 

vara på och återföra avbaningsmassorna i de nya slänterna kan förutsättningarna för 

vägkanterna återskapas och artvärdena potentiellt bibehållas. Konsekvensen för 

naturvärdena bedöms därför bli liten. Det finns också potential att förlänga vägkanterna 

genom att tillföra massor av liknande karaktär och insådd av frön, vilket förbättrar 

förutsättningarna för en artrik vägkantsflora. Genom att så in ängsfröblandningar med 

käringtand och andra ärtväxter gynnas bastardsvärmarna som båda har dessa växter som 

värdväxter. De vuxna fjärilarna födosöker gärna på till exempel väddväxter, väddklint, 

rödklint och olika tistlar. 

Vattendrag 

Strax sydväst om Skärets Bryggväg kommer en ny trummma att anläggas där gång- och 

cykelvägen korsar bäcken (objekt 5) med påtagligt naturvärde. Detta område är en 

konstaterad leklokal för vanlig groda, som är fridlyst enligt 6 § artskyddsförordningen. 

Anläggandet av en ny trumma kommer att innebära en negativ påverkan på lokalen 

eftersom grodorna behöver ha öppet vatten. Det är därför viktigt att trumman hålls så kort 

som möjligt för att inte ta mer än nödvändigt av lokalen i anspråk. För att kompensera för 

förlusten av vattenyta i och med den nya trumman, kommer diket vidgas mellan den nya 

trumman och den befintliga trumman under Skärets bryggväg. För att minimera den 

negativa påverkan kommer arbete i vattendraget undvikas då groddjuren använder 

vattendraget för lek och då det finns yngel i vattnet. Med vidtagna skyddsåtgärder bedöms 

den negativa konsekvensen av den planerade gång- och cykelvägen bli liten. 

Hantering av dagvatten 

Dagvatten från väg 679 och den planerade gång- och cykelvägen kommer att renas och 

fördröjas i gräsklädda vägdiken och slänter. På en del av sträckan planeras ett makadamdike 

och en dräneringsledning för avvattningen, vid den trånga passagen under E6. Detta medför 

att dagvattnet får en kortare rinntid. Ledningen har dock sina utlopp i ett dike innan 

dagvattnet mynnar ut till vattendraget. Något reningsbehov utöver den rening som sker i 

växtklädda diken bedöms inte föreligga och den kortare rinntiden bedöms inte ha någon 

påverkan på bäckarna nedströms. 

Högörtsäng 

Angränsande till bäcken i objekt 5 finns en högörtsäng (objekt 4) som till stor del kommer 

att tas i anspråk av gång- och cykelvägen. Denna gräsmark är igenväxande med bland annat 

björnbär, men är relativt artrik och av stort värde för insektsfaunan. Närmast bäcken finns 

en trädridå bestående av bland annat sälg och klibbal. Det är tänkbart att delarna av 

området med buskage och högre vegetation utnyttjas som gömställen för groddjur. Den 

negativa påverkan som sker på objektet kan begränsas genom utveckling av artvärden i 
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vägkanten för att gynna insekter som bastardsvärmare (se text ovan artrika vägkanter) och 

genom att samla död ved från avverkade träd och sly i biodepåer inom vägområdet nära 

bäcken, där det kan utnyttjas av groddjur och andra smådjur.  

Gräsmarker 

Flera gräsmarker med visst naturvärde kommer att påverkas av gång- och cykelvägen 

(objekt 1, 7 och 24). I likhet med ovan beskrivna vägkanter och högörtsäng utgörs 

naturvärdena av en artrik insektsfauna och ängsflora med vissa störningsgynnade arter. 

Även för dessa objekt bedöms konsekvensen bli liten, eftersom de ytor som påverkas är små 

och inte hyser några höga naturvärden. Större delen av de påverkade ytorna kommer efter 

byggnationen att fungera som vägslänter. Genom att ta till vara på och återföra 

avbaningsmassorna från gräsmarkerna i de nya slänterna kan artvärdena potentiellt 

bibehållas.   

Skogsmark 

Öster om E6 finns flera skogsområden med bok- (objekt 17 och 21), gran- (objekt 18), tall- 

(objekt 19) och triviallövskog (objekt 14). De delar av dessa som ligger närmast vägen 

kommer att tas i anspråk av gång- och cykelvägen. Den negativa påverkan på 

förutsättningarna för biologisk mångfald kan dock begränsas genom att död ved sparas och 

placeras ut den i en närliggande del av skogen vid avverkning av träd, där den kan komma 

till gagn för bland annat vedlevande organismer. Detta förutsätter frivillig markåtkomst, 

vilket kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet. I och med detta bedöms den 

negativa konsekvensen bli liten då det är en relativt liten yta som berörs i förhållande till 

skogsområdenas areal. 

I utkanten av bokskogen längs vägens norra sida ligger en bokallé (objekt 20) som har 

påtagligt naturvärde. Genom att vägen sidoförflyttas söderut kan befintlig vägyta användas 

till gång- och cykelvägen för att i så stor utsträckning som möjligt undvika påverkan på 

allén. Dock behöver en befintlig vägtrumma bytas ut, vilket innebär att schaktning måste ske 

inom rotzonen för två av träden. För att i största möjlig mån begränsa påverkan på dessa 

kommer försiktighetsåtgärder att vidtas, se avsnitt 6.5.1. 

Fridlysta och rödlistade arter 

En ny trumma kommer att anläggas vid en bekräftad leklokal för vanlig groda. Vanlig groda 

är skyddad enligt 6 § artskyddsförordningen, men är klassad som livskraftig och är vanligt 

förekommande i stort sett i hela landet, förutom på Öland och Gotland. Då arbetet kommer 

förläggas utanför lekperioden bedöms risken att skada någon enskild groda som minimal 

och att påverka artens lokala bevarandestatus som obefintlig. Därmed utlöser inte projektet 

förbuden i 6 § artskyddsförordningen. 

Vid naturvärdesinventeringen observerades en spillkråka i tallskogen i östra delen av 

vägområdet. Eftersom även träd med bohål observerades är detta en trolig häckningsplats 

för arten. Spillkråkan (NT) häckar i både tall- och bokskog, även i områden med ganska 

intensivt skogsbruk, så länge det finns tillräckligt grova träd (30-40 cm i brösthöjd) för den 

att hacka upp nya bohål i. Den återanvänder ibland även gamla bohål. Inga av de i 

naturvärdesinventeringen utpekade hålträden kommer dock att fällas. Då endast en mindre 

del av det likåldriga tallbeståndet tas i anspråk, bedöms häcknings- och viloplatser finnas 

kvar i tillräcklig omfattning för att inte försämra häckningsmöjligheterna för arten och för 

områdets kontinuerliga ekologiska funktion att bibehållas. Den utpekade tallskogen omges 

av relativt stora skogsarealer av både barr- och bokskog, med en del grova träd. I 
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Artportalen finns sedan 2010 ett 30-tal fynd av spillkråka inrapporterade inom cirka en 

kilometers avstånd och drygt 1000 fynd jämnt utspritt över hela kommunen. Därmed 

bedöms lokal bevarandestatus inte påverkas av de planerade åtgärderna. Dessa bedöms 

därför inte heller omfattas av förbuden i 4 § artskyddsförordningen enligt gällande praxis. 

Denna bedömning gäller även för övriga fåglar som noterats i naturvärdesinventeringen 

(tornseglare, gulsparv, grågås, kärrhök och grönfink) eftersom dessa endast var 

förbiflygande. 

Det finns en risk att anläggandet av gång- och cykelvägen skulle ta en del av den mindre 

(NT) och sexfläckiga (NT) bastardsvärmarnas habitat i anspråk men då sannolikt en större 

del av gräsmarkerna längs vägsträckan utnyttjas av arterna utgör den ianspråktagna ytan en 

relativt liten del av habitatet. Det går dock inte att utesluta att det finns risk för negativ 

påverkan på arternas lokala bevarandestatus. Det finns förhållandevis få fynd av arterna i 

Uddevalla kommun inrapporterade i Artportalen, men i princip alla dessa är från de senaste 

tio åren, så arterna är troligen underrapporterade. Inrapportering till artportalen är 

bristfällig för många arter och en avsaknad av observationer är i de flesta fall inte en 

tillförlitlig bedömningsgrund. Istället kan tillgängligheten till lämpliga habitat, vilken här 

bedöms vara god, vara en bättre indikator. Genom att återskapa och utöka artrika vägkanter 

med till exempel käringtand och åkervädd kan fler livsmiljöer skapas och 

spridningskorridorer utvecklas. 

Samlad bedömning 

Gång- och cykelvägen anläggs intill befintlig väg och inga områden med höga naturvärden 

har identifierats i naturvärdesinventeringen som utförts inom ramen för projektet. Genom 

kompensationsåtgärder kan påverkan begränsas avsevärt och naturvärden återskapas. 

Främst gäller detta återskapandet och utvecklingen av artrika vägkanter för att gynna 

ängsfloran och insekter som bastardsvärmaren, genom att skapa nya livsmiljöer och 

underlätta spridningen mellan befintliga gräsmarker. En annan viktig kompensationsåtgärd 

är att spara död ved för att utveckla naturvärdena i skogsområdena. Med dessa åtgärder i 

beaktande bedöms den negativa konsekvensen av påverkan på naturvärdena längs 

vägsträckan totalt sett bli liten. 

6.3.6. Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Ett flertal fornlämningar kommer att påverkas vid byggnation av den nya gång- och 

cykelvägen. En utgångspunkt vid projekteringen har varit att försöka anpassa gång- och 

cykelvägens sträckning så långt som möjligt så att fornlämningar i möjligaste mån kan 

bevaras. I de fall där påverkan ändå sker har intrången i lämningarna minimerats i 

möjligaste mån. Lämningarna L2019:6533, L1970:6018, L2019:6549, L1970:6358, 

L1970:5860 och L2019:6793 kan dock inte undvikas och kommer att påverkas.   

Påverkan på lämningarna som helhet är svår att bedöma då lämningarnas utbredning och 

komplexitet endast är känd inom utredningsområdet, Samtliga fornlämningar har ett högt 

värde och att fornlämningar tas bort ses alltid som en negativ konsekvens då de är en ändlig 

resurs.  
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Lämning L2019:6533 

Lämningen utgörs av ett område med skogsbrukslämningar bestående av kolningsgropar. 

Lämningen undersöktes dock redan vid förundersökningen och anses vara undersökt och 

borttagen. Lämningen har numera ingen antikvarisk status och inget lagskydd varför ingen 

bedömning görs av konsekvens.  

Lämning L1970:6018 

Lämningen utgörs av en förhistorisk boplats. Lämningen påverkas till stor del av ny gång- 

och cykelväg och Länsstyrelsen har gett förhandsbesked om att en del av lämningen behöver 

undersökas och tas bort inför exploateringen. Konsekvensen av åtgärderna bedöms som 

måttligt negativ då lämningen delvis tas bort.   

Lämning L2019:6549 

Lämningen utgörs av en förhistorisk boplats. Lämningen är till viss del redan idag påverkad 

av befintlig väg. Lämningen påverkas till stor del av ny gång- och cykelväg och Länsstyrelsen 

har gett förhandsbesked om att del av lämningen behöver undersökas och tas bort inför 

exploateringen. Konsekvensen av åtgärderna bedöms som måttligt negativ då lämningen 

delvis tas bort. 

Lämning L1970:6358  

Lämningen utgörs av ett grav- och boplatsområde. Lämningen påverkas till en mindre del av 

planerad gång- och cykelväg och Länsstyrelsen har gett förhandsbesked om att 

schaktningsövervakning ska ske vid den kommande exploateringen. Anläggningar i form av 

gravar kommer att ligga mycket nära exploateringen varför det är avgörande att 

lämningarna skyddas under bygg- och driftskede. Den negativa konsekvensen av åtgärden 

bedöms som liten. Konsekvensen är dock avhängig att lämningen utanför exploaterat 

område bevaras och skyddas.  

Lämning L2019:6793  

Lämningen utgörs av en boplatslämning. Lämningen framkom i samband med den 

arkeologiska utredningen och omfattar ett cirka 120 meter gånger 10 meter stort område 

intill befintlig väg. Lämningen kommer inom området för den planerade gång- och 

cykelvägen att behöva undersökas och tas bort. Konsekvensen av åtgärderna bedöms som 

måttligt negativ då lämningen tas bort.  

Lämning L1970:5860 

Lämningen utgörs av en boplatslämning. Lämningen kommer endast att beröras till en liten 

del i och med tillfälligt nyttjande under byggskede.  Konsekvensen av åtgärden bedöms som 

försumbar om skyddsåtgärder vidtas som gör att lämningen ej skadas.  

Vägplanen bedöms ur ett fornlämningsperspektiv medföra måttliga negativa konsekvenser 

för kulturmiljön, eftersom vägen passerar genom flertalet lämningar som behöver 

undersökas och tas bort helt eller delvis. Fornlämningsmiljön i området är påverkad av 

tidigare exploateringar. Gång- och cykelvägen kommer att bidra till en ytterligare 

fragmentisering av fornlämningsbilden  

Odlingslandskap – skifteslandskap och nyodlingar 

Odlingslandskapet är storskaligt till sin karaktär, och saknar agrarhistoriska strukturer och 

utpekade kulturhistoriska värden. Gång- och cykelvägen bedöms därför inte nämnvärt 
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påverka eller förändra det kulturhistoriska värdet av odlingslandskapet. Konsekvensen 

bedöms därför som försumbar.  

En stenmur kommer delvis att påverkas under byggskedet av den planerade gång- och 

cykelvägen. Ingreppet i stenmuren utgör att en mindre del av muren kommer tas bort, men 

kommer i möjligaste mån att återställas. Stenmuren går ej att relatera till historiska kartor 

eller äldre fastighetsgränser och har därför bedöms ha ett litet kulturhistoriskt värde. 

Konsekvensen för stenmuren bedöms därför bli liten. 

Den medeltida byn Sund 

Den planerade gång- och cykelvägen passerar genom bebyggelseläget för den medeltida 

Sunds by. De delar av Sunds gamla bytomt som ligger inom vägområdet är undersökta och 

borttagna i samband med anläggandet av E6 och omläggning av väg 679. Den 

bebyggelselämning i form av husgrund som finns bevarad i området påverkas inte av gång- 

och cykelvägens dragning. Den del av lämning som innehåller synliga lämningar efter den 

äldre bebyggelsen (L1969:952) berörs inte av planerad gång- och cykelväg. Eftersom inga 

lämningar eller kulturhistoriska värden berörs blir konsekvensen ingen eller försumbar.  

Herrgårdslandskapet vid Lilla Sund  

Herrgårdslandskapet kring Lilla Sund kommer inte att påverkas av sträckningen för gång- 

och cykelvägen. Möjligheter för gående och cyklister att uppleva herrgårdsmiljön från gång- 

och cykelvägen kommer att stärkas i och med anläggandet. Inga fysiska objekt med koppling 

till herrgårdsmiljön påverkas av den planerade gång- och cykelvägen. Karaktärsområdet 

ligger till största del utanför vägområdet och inga konsekvenser bedöms uppstå av 

anläggandet av planerad gång- och cykelväg. Herrgårdslandskapet berörs inte av planerad 

gång- och cykelväg och bedöms därför ge ingen eller en försumbar konsekvens. 

Kommunikationsstråk 

I söder och nordost knyter det geografiska läget på gång- och cykelvägen an till hur det 

historiska rörelsestråken har passerat genom landskapet. Den nya gång- och cykelvägen 

bidrar till en mindre förlust på upplevelsevärdet av den äldre vägstrukturen, genom att delar 

av sträckan kommer att breddas och sidoförflyttas. Där befintlig väg sidoförflyttas eller där 

trafikseparering utförs finns det risk för att den äldre vägstrukturen kommer att upplevas 

som bredare och därav ges ett mer modernt inslag i kulturlandskapet. Effekterna blir att 

upplevelsen av den mer äldre vägstrukturen försvagas. Konsekvensen för det historiska 

kommunikationsspråket bedöms därför bli liten negativ. 

Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms projektet medföra måttliga negativa konsekvenser på kulturmiljön 

eftersom det krävs ingrepp i fornlämningar och att lämningarna helt eller delvis kommer att 

tas bort. För övriga kulturhistoriska värden bedöms den negativa konsekvensen bli 

försumbar eller liten.  

6.3.7. Naturresurser 

Åkermark (cirka 9 910 m2) och skogsmark (5 490 m2) kommer att tas i anspråk för att 

kunna anlägga gång- och cykelvägen med effekten att den inte längre går att bruka. På 

skogsmarken som tas i anspårk kommer träd behöva avverkas. Andelen åkermark och 

skogsmark som tas i anspråk bedöms som liten sett till den totala jordbruksarealen och 

skogsarealen i landskapet i övrigt. Då gång- och cykelvägen kommer att anläggas parallellt 

med befintlig vägstruktur (väg 679) och brukningsenheterna i huvudsak är stora bedöms 
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gång- och cykelvägen inte fragmentera åkermarken. Åkeranslutningar kommer att behållas 

och möjligheten till bruk av kvarvarande mark bedöms därför inte påverkas av projektet.  

Massor kommer i möjligaste mån att sparas och återanvändas inom projektet, men 

fyllnadsmassor kommer att behöva tillföras utifrån. Samtidigt genereras ett överskott av 

både bergschakt (för liten mängd för att vara lönsamt att krossa på plats) samt jordschakt 

som inte håller tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas som fyllnadsmassor för 

uppbyggnad av vägbanken. 

Projektet kommer inte påverka några grundvattennivåer och därmed inte heller 

vattennivåer i dricksvattenbrunnen eller energibrunnen inom influensområdet.  

Sammantaget bedöms projektet medföra en liten förlust av naturresurser, men kommer inte 

att påverka möjligheterna till bruk av kvarvarande markområden med avseende på 

tillgänglighet. Den negativa konsekvensen för naturresurser bedöms därför som liten. 

6.3.8. Rekreation och friluftsliv 

Bostadsområdena Ammenäs och Skäret kommer genom den planerade gång- och 

cykelvägen att bindas samman med det befintliga gång- och cykelstråket som leder norrut 

över Gustavsberg till Uddevalla. Projektet bidrar på så sätt till ökad tillgänglighet och 

framkomlighet för oskyddade trafikanter och ger bättre förutsättningar för friluftsaktiviteter 

samt upplevelser i natur- och kulturmiljöer i området. Projektet bedöms därför medföra 

positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv i området och därigenom också påverka 

riksintresset för högexploaterad kust (Kustområdet och skärgården i Bohuslän), 

riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden) och riksintresset för naturvård (Sund) i positiv 

riktning. 

6.4. Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 

Möjlighet till exploateringssamverkan med detaljplanen Forshälla-Sund 1:8, 

Sundskogen/Sundsstrand kommer att utredas vidare i samband med byggnationen av gång- 

och cykelvägen beroende på hur långt kommunens arbete kommit i det skedet.  

6.5. Påverkan under byggskedet 

Under projektets byggskede förväntas tillfälliga störningar uppstå som kan påverka 

människors hälsa och miljö. Störningar i trafiken förväntas uppstå i form av arbetstrafik, 

reducerad hastighet och begränsad framkomlighet. Sprängning av berg kommer att 

innebära buller och vibrationer i byggskedet. Riskanalys inför sprängningsarbete kommer 

ske vid behov. Denna frågas måste bevakas och adresseras under kommande skede. 

Transporter, arbetsfordon och masshantering ger upphov till både buller och damning, 

vilket kan påverka närboende och verksamheter i anslutning till området.  

Schaktning ger upphov till vibrationer som kan påverka närliggande byggnader, 

dricksvattenbrunnar och andra anläggningar i mark. Luftutsläpp kommer att ske främst 

från arbetsmaskiner och lastbilar.   

Projektet kommer innebära arbete i vatten vid förläggning av nya trummor i vattendraget 

vid Skärets bryggväg. Vanlig groda är känslig för arbete i vattenområdet under tiden för lek 

och när ynglen kläcks mellan mars och juni.  
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Vid eventuell olycka under entreprenaden finns en risk att vattendraget och dikena 

förorenas. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för att förhindra eventuell förorening av 

vattnet. 

Massor som tillfälligt läggs upp i områden med tillfällig nyttjanderätt läggs på säkert 

avstånd från vattendrag och diken för att undvika att partiklar från upplagen transporteras 

till vattnet. 

Delar av en stenmur ligger inom vägområdet och kommer behöva tas bort under 

byggskedet, men kommer att återställas i ursprungligt läge. 

6.5.1. Förslag till skyddsåtgärder och försiktighetsmått under byggskedet 

Under byggtiden kommer säkerhetsåtgärder att vidtas för arbete på väg. Detta kommer att 

innebära uppsättning av skyltar för sänkning av hastighet för trafiken genom området och 

kan även vid behov komma att omfatta trafikljus. Andra förslag till skyddsåtgärder är att: 

• Arbete i vattendraget vid lekmiljön för grodor ska undvikas då grodorna använder 

vattendraget för lek och då grodyngel finns i vattendraget.  

• Under byggskedet kommer kontroll av byggdagvatten vid utloppen i vattendraget att ske 

innan och under byggnationen. 

• Grumlingsförebyggande åtgärder vidtas, genom till exempel att gräsklädda ytor behålls 

så långt möjligt utmed vattendraget och att ytor där växtlagret schaktas av täcks så fort 

som möjligt. 

• En befintlig trumma vid bokallén (objekt 20, Tabell 4) kommer att bytas ut. Detta 

innebär arbete inom rotzonen för två av träden och därför behöver skyddsåtgärder 

vidtas för att begränsa skada på träden. Anläggningsarbetet kommer att ske från vägen 

eftersom marken utanför vägbanan är mycket känslig för kompaktering. Jorden runt 

rötterna vid trumman luftschaktas alternativt vacuumschaktas bort innan rötterna 

kapas med beskärningsverktyg. Rötterna skärs av en bit in från trumschaktet, för att ge 

dessa lite utrymme att växa ut i. Det är viktigt att rötterna inte lämnas exponerade efter 

att de schaktats fram eller skurits av, utan att schaktgropen snabbt återfylls. I de fall 

rötter exponeras under längre tid ska dessa hållas fuktiga och skyddas med säckväv eller 

liknande. Befintlig grusbädd under trumman används i så stor utsträckning som möjligt 

för att undvika onödig schaktning.  

• Vid längdsektion 1/720 växer den invasiva arten lupiner längs en cirka 20 meter lång 

sträcka strax öster om bron under E6 på den norra sidan av vägen. Massorna kommer 

tas bort och hanteras separat, på ett miljömässigt acceptabelt sätt för att förhindra 

spridning. 

• Det kommer att finnas skyddsutrustning för utsläpp som kan påverka vattendraget i 

vägområdet, till exempel saneringsutrustning för oljeutsläpp.  

• Massor som ska återanvändas i projektet kommer att läggas upp på ett säkert avstånd 

från vattendrag för att undvika att partiklar från upplagen transporteras till 

vattendraget.  
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• Hantering av avbaningsmassor från de artrika vägkanterna kommer att ske på ett 

sådant sätt att de inte blandas med andra schaktmassor samt behåller sin kvalitet till 

dess att de återförs.   

• Under byggtiden kommer arbete ske inom och i nära anslutning till fornlämningar. För 

att dessa inte ska skadas är det viktigt att arbetsområdet är tydligt avgränsat mot 

fornlämningar som ska kvarligga. Detta kommer att ske genom uppsättning av 

skyddsstängsel/staket i arbetsområdets gräns. Staket/stängsel får inte, utan 

länsstyrelsens tillstånd, sättas med fäste som går ned i marken inom fornlämning. 

• Invid lämning L1970:6358 krävs att arkeolog är med på plats och övervakar arbetet i 

enlighet med förhandsbesked från Länsstyrelsen. Tillståndsansökan bör skickas in i god 

tid före påbörjat arbete till Länsstyrelsen. 

• Invid och i närheten av L1970:6018, L2019:6549, L2019:6793 får inga former av 

ingrepp ske innan Länsstyrelsen har meddelat att de arkeologiska undersökningarna är 

avslutade och att marken är fri från fornlämning. Tillståndsansökan för arkeologiska 

undersökningar bör skickas in i god tid till Länsstyrelsen. 

• Om fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas. 

Inom lämningen L1970:5860 är en yta tänkt att brukas för tillfälligt nyttjande. Inga 

ingrepp/övertäckning eller dylikt får ske utan tillstånd från Länsstyrelsen och 

Länsstyrelsen kan även att komma kräva arkeologiska åtgärder och/eller 

skyddsåtgärder. Skyddsåtgärder som är tänkbara utgörs till exempel av att markduk 

brukas för upplag av massor och att stängsling sker mot den del av lämningen som 

ligger utanför yta för tillfälligt nyttjande.  

7. Samlad bedömning 

7.1. Måluppfyllelse 

7.1.1. Ändamål och projektmål 

Anläggandet av gång- och cykelvägen kommer resultera i förbättrad framkomlighet och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i området, vilket är projektets ändamål. Hur 

projektmålen uppfylls beskrivs nedan.    

”Anlägga tydliga och säkra anslutningar till befintlig väg samt planerad gång- och 
cykelväg” 

• Gång- och cykelvägen kommer att ansluta till busshållplatsen vid Ammenäsvägen i 

väst och till befintlig gång- och cykelväg till Sundsstrand i öst. Då gång- och 

cykelvägen kommer att anläggas på den norra sidan av väg 679 kan säkra 

anslutningar ske till anslutningsvägarna, då de flesta ligger på den norra sidan.  

”Att bibehålla och om möjligt förstärka befintliga naturvärden såsom artrika vägkanter, 
bokallé och lämpliga grodbiotoper” 

• Föreslagen gång- och cykelväg kommer att anpassas efter de naturvärden som finns 

längs sträckan. De artrika vägkanterna synliggörs och tillgängliggörs, precis som 

bokallén i öst. Påverkan på grodbiotoper ska minimeras då anläggandet av vägen 



 

           Sida 67 (81) 
 

styrs tidsmässigt. Även kompensationsåtgärder för dessa naturvärden planeras, 

bland annat genom att förlänga de artrika vägkanterna och att bredda vattendraget 

på ett ställe för att kompensera förlorad yta av grodornas leklokal. 

7.1.2. Överensstämmelse med transportpolitiska mål 

Föreslagen gång- och cykelväg ger högre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet och 

tillgänglighet och bedöms därför medverka till att de transportpolitiska funktions- och 

hänsynsmålen utvecklas.  

7.1.3. Överensstämmelse med miljökvalitetsmål 

Miljömålssystemet i Sverige består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett antal 

etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation 

för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som 

miljöarbetet ska leda till. Av de 16 miljökvalitetsmålen har nedanstående 12 bedömts vara 

särskilt relevanta att beakta vid utbyggnaden av gång- och cykelvägen, se Tabell 6. 

Tabell 6. Överensstämmelse med miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmål Projektets förenlighet med målen 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Bara naturlig försurning 

Skyddande ozonskikt 

Ingen övergödning 

Dessa mål syftar till att minska utsläppen av 

föroreningar till luft som påverkar klimatet, människors 

hälsa, försurning och ozonskiktet. 

Projektet bedöms bidra positivt till uppfyllelsen av 

dessa mål eftersom det förbättrar möjligheterna till att 

gå och cykla. Det kan bidra till en minskning av biltrafik 

och utsläpp av bland annat växthusgaser.  

Grundvatten av god kvalitet 

Levande sjöar och vattendrag 

Giftfri miljö 

Dessa mål syftar till att bibehålla goda vattenmiljöer 

vad avser föroreningar, flöden och vattnets rörelse.  

En ny trumma kommer läggas i vattnet i anslutning till 

en leklokal för vanlig groda men vattendraget kommer 

att vidgas för att kompensera för leklokalens minskning 

i yta. Projektets föreslagna lösningar för 

dagvattenhantering bedöms vara tillräckliga för att inte 

påverka vattenmiljön negativt. Projektet bedöms 

därmed varken förbättra eller försämra uppfyllelsen av 

dessa mål. 
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Tabell 6. Fortsättning 

Miljökvalitetsmål Projektets förenlighet med målen 

Ett rikt växt- och djurliv 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

 

Dessa mål syftar bland annat till att bevara land- och 

vattenmiljöers värde för biologisk produktion, biologisk 

mångfald och att kulturmiljövärden och sociala värden 

värnas.  

En del naturvärdesobjekt påverkas och en mindre del 

jordbruksmark och skogsmark tas i anspråk för gång- 

och cykelvägen. Projektet påverkar därmed 

måluppfyllelsen negativt i liten omfattning.   

Projektet påverkar agrarhistoriska strukturer i en 

marginell omfattning och påverkar därför 

måluppfyllelsen negativt i en liten omfattning.  

God bebyggd miljö Målet syftar till att erbjuda bra livsmiljöer och 

samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Det handlar till 

exempel om att bevara kulturvärden, att det finns 

säkra och effektiva gång- och cykelvägar och 

tillgänglighet till grönområden i närhet till bebyggelse.  

Gång- och cykelvägen kommer påverka kulturvärden 

negativt. Flertalet fornlämningar kommer att behöva 

arkeologiska undersökningar och kommer helt eller 

delvis tas bort. Ur aspekten att bevara kulturvärden 

bedöms projektet påverka måluppfyllelsen negativt i 

måttlig omfattning. Samtidigt bidrar gång- och 

cykelvägen till en säkrare trafikmiljö och ökad 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter, vilket bidrar till 

positiv uppfyllelse av målet. 
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7.2. Sammanställning av konsekvenser 

Projektets konsekvenser på miljö och hälsa sammanfattas i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Sammanställning av bedömda konsekvenser 

Miljöaspekt  Sammanfattning av bedömning 

Upplevelsen av landskapet Gång- och cykelvägens påverkan på landskapsbilden är liten i jämförelse 

med nuläget. I de västra delarna bedöms landskapets storskalighet klara 

en ny gång- och cykelväg intill befintlig väg och den del av sträckan där 

projektet medför störst förändringar är en liten del av den totala 

vägsträckan. De förändringarna medför även att bokallén kan bevaras. 

Gång- och cykelvägen möjliggör även att man på ett trafiksäkert sätt kan 

uppleva och ta del av landskapet längs vägsträckan. 

Människors hälsa Projektet påverkar varken bullernivåer eller luftkvaliteten i området. 

Barriäreffekterna för oskyddade trafikanter minskar vilket påverkar 

boendemiljön positivt. Projektet bedöms påverka människors hälsa 

positivt genom att fler kan gå och cykla längs sträckan. 

Naturmiljö Inga höga naturvärden finns inom vägområdet. Ett biotopskyddat 

vattendrag, som är leklokal för vanlig groda, med påtagligt naturvärde 

påverkas. Den vattenyta som vattendraget minskar med på grund av en ny 

trumma, kompenseras genom att utvidga bäcken på ett ställe. En del 

områden med påtagligt och visst naturvärde påverkas, men i de flesta fall i 

begränsad omfattning. Påverkan kan begränsas genom att återskapa och 

utveckla artrika vägkanter och kan begränsas ytterligare genom 

kompensationsåtgärder, till exempel genom att spara och placera ut död 

ved från avverkade träd i skogsområden. 

Kulturmiljö Kända fornlämningar finns inom vägområdet. Lämningarna kommer att 

arkeologiskt undersökas och i samband med detta helt eller delvis tas 

bort, vilket innebär en irrevsibel skada på lämningarna. I vissa fall kan 

delar av lämningarna bevaras, men det finns risk för en fragmentering av 

dem. Projektet bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser på 

kulturmiljön. 

Naturresurser Projektet bedöms medföra en liten förlust av naturresurser, men kommer 

inte att påverka möjligheterna till bruk av kvarvarande mark- och 

vattenområden med avseende på tillgänglighet eller förorening. 

Rekreation och friluftsliv Tillgängligheten till de två riksintressena för friluftsliv och för 

högexploaterad kust ökar. Förutsättningarna för rekreation och friluftsliv 

bedöms förbättras. Projektet bedöms medföra positiva konsekvenser för 

rekreation och friluftsliv i området. 
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8. Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden 

8.1. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsregler som ska följas när åtgärder ska utföras 

eller verksamhet bedrivas som kan ha inverkan på miljön eller människors hälsa. Syftet med 

hänsynsreglerna är att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika 

sammanhang ska öka. Alla miljökrav som ställs enligt miljöbalken bottnar i de allmänna 

hänsynsreglerna. I Tabell 8 beskrivs hur projektet uppfyller miljöbalkens hänsynsregler.  

Tabell 8. Miljöbalkens hänsynsregler samt projektets uppfyllelse av reglerna 

Hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken Uppfyllelse av hänsynsreglerna 

1 § Bevisbörderegeln  

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska visa att hänsynsreglerna följs.  

Innehållet i plan- och miljöbeskrivningen samt 

redovisningen i denna tabell visar att de allmänna 

hänsynsreglerna följs.  

2 § Kunskapskravet  

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska ha tillräcklig kunskap om hur människors 

hälsa och miljön påverkas av 

verksamheten/åtgärden och kan skyddas.  

Trafikverket innehar erforderlig kunskap genom 

sakkunniga för att planera projektet och bedöma 

dess konsekvenser och skydda människors hälsa och 

miljö. Kunskap har inhämtats genom utredningar, 

inventeringar, samråd och projektering. 

3 § Försiktighetsprincipen 

Redan risken för negativ påverkan på människors 

hälsa och miljön innebär att den som bedriver en 

verksamhet eller vidtar en åtgärd har en skyldighet 

att vidta skyddsåtgärder och andra 

försiktighetsmått.  

Utformningen av gång- och cykelvägen har tagits 

fram med hänsyn till människors hälsa och miljö. I 

plan- och miljöbeskrivningen redovisas de 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs 

för att förebygga och minimera skada eller 

olägenhet för människors hälsa och miljö. Beslutade 

åtgärder förs vidare som ställda miljökrav på 

entreprenörer som följs upp under och efter 

byggskedet. 

4 § Produktvalsprincipen  

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska undvika att använda kemiska produkter 

eller biotekniska organismer, om produkterna kan 

ersättas med andra mindre farliga produkter.  

Val av produkter och metoder sker med hänsyn till 

risker för människors hälsa och miljön, både vid 

projektering och upphandling av entreprenör för 

byggskede samt vid drift och underhåll. 

Trafikverkets krav- och rutindokument ska 

efterlevas. 

5 § Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en 

åtgärd ska hushålla med råvaror och energi, utnyttja 

möjligheterna att minska mängden avfall samt 

återvinna avfall. I första hand ska förnybara källor 

användas. 

Trafikverket strävar efter att genomföra 

utbyggnaden med material från platsen och att 

återanvända massor inom projektet så långt det är 

möjligt. Gång- och cykelvägen förläggs i nära 

anslutning till befintlig väg, vilket innebär en god 

hushållning med markresurser. 
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Tabell 8. Fortsättning 

Hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken Uppfyllelse av hänsynsreglerna 

6 § Lokaliseringsprincipen  

Innebär att man ska välja en sådan plats att 

verksamheten/åtgärden kan bedrivas/vidtas med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och för miljön. 

Lokaliseringen och utformningen av gång- och 

cykelvägen har valts med hänsyn till att intrång och 

påverkan på människors hälsa och miljön ska bli så 

litet som möjligt.  

7 § Rimlighetsregeln 

Innebär att kraven på hänsyn ska vara miljömässigt 

motiverade utan att vara orimliga att uppfylla. 

Hänsynsreglerna ska tillämpas efter avvägning 

mellan nytta och kostnader.  

De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 

planeras i vägplanen har bedömts som rimliga i 

förhållande till miljönyttan och projektets 

kostnader. 

8 § Skadeansvar 

Innebär att den som bedriver/har bedrivit en 

verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört 

skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess att 

skadan eller olägenheten avhjälps i den omfattning 

som anses skäligt enligt 10 kap. miljöbalken.  

I plan- och miljöbeskrivningen redovisas förslag för 

att motverka att skada eller olägenhet uppkommer. 

Om skador eller olägenheter uppstår ansvarar 

Trafikverket för att avhjälpa eller ersätta dessa i 

enlighet med gällande lagstiftning.  

 

8.2. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer, MKN, är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara 

kvalitet på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Syftet med miljökvalitetsnormer är att 

skydda människors hälsa och miljön, samt att förebygga och avhjälpa miljöproblem. 

Gällande bestämmelser om miljökvalitetsnormer finns i 5 kap. miljöbalken samt i ett antal 

olika förordningar som är knutna direkt till balken.  

Byfjorden och Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Eftersom 

rinnsträckan till respektive ytvattenförekomst är lång och den ökade föroreningstransporten 

från den planerade gång- och cykelvägen är försumbar är det inte relevant att följa upp 

miljökvalitetsnormer för ytvatten (Havstensfjorden och Byfjorden) eller musselvatten 

(Havstensfjorden). Det är inte heller relevant att följa upp miljökvalitetsnormer för mark, 

luft eller buller.  

8.3. Hushållning med mark- och vattenområden 

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser för hushållning med mark och vatten. 

Bestämmelserna syftar till att främja en sådan användning av mark, vatten och fysisk miljö i 

övrigt att en långsiktig god hushållning tryggas. Med bestämmelserna ges mark- och 

vattenområden som rymmer särskilda resurser eller värden som är särskilt betydelsefulla ur 

ett nationellt perspektiv ett skydd mot vissa åtgärder. Områden som är opåverkade ska så 

långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka deras karaktär. För 

områden av riksintressen gäller att de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 

deras angivna värden. 

Anläggandet av gång- och cykelvägen kommer att innebära att en del jordbruksmark och en 

mindre del skogsmark tas i anspråk, men jordbruk och skogsbruk kommer fortsatt kunna 

bedrivas på omkringliggande mark. Någon negativ påverkan bedöms därför inte uppstå på 

jordbruk, skogsbruk eller fiske, se mer information under kapitel 6.3.7. En gång- och 

cykelväg bedöms vara av ett samhällsviktigt intresse, vilket är ett krav för att jordbruksmark 
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ska få tas i anspråk. I ett tidigare skede av planläggningsprocessen har även förläggning av 

gång- och cykelvägen på södra sidan och ett kombinationsalternativ som går på båda 

sidorna studerats, se kapitel 5.1.1. Trots att mer jordbruksmark tas i anspråk i det norra 

alternativet, vägde fördelar som fler målpunkter och färre passager över, jämfört med de två 

andra alternativen.    

Riksintresset för högexploaterad kust (Kustområdet och skärgården i Bohuslän) och 

riksintresset för friluftsliv (Havstensfjorden) bedöms påverkas i positiv riktning då gång- 

och cykelvägen ger bättre förutsättningar för ett rörligt friluftsliv. Gång- och cykelvägen 

kommer att öka tillgängligheten samt förbättra möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter 

som bad, båtliv och vandring. 

Projektet kommer inte ta någon mark i anspråk som ligger inom riksintresset för naturvård 

(Sund). Värdet bedöms påverkas i liten positiv riktning då gång- och cykelvägen kommer 

öka tillgängligheten till området.  

9. Markanspråk och pågående markanvändning 

9.1. Vägområde för allmän väg 

9.1.1. Principer 

Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark i anspråk eller annat utrymme för väg 

med stöd av fastställd vägplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat 

utrymme som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma 

över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten består. Vidare får 

myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra tillgångar som kan utvinnas 

ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. Vägrätten gäller inom det 

området som kallas vägområde.  

Vägområdet för allmän väg omfattar förutom vägen, eller gång- och cykelvägen i detta fall, 

utrymme för de väganordningar, till exempel belysningsstolpar eller räcken, som finns 

längst sträckan samt diken och slänter, se Figur 36. Vägområdet sträcker sig högst 2 meter 

från släntkrön eller släntfot. Denna kantremsa behövs för att underlätta framtida drift och 

underhåll av vägen. Den ger utrymme åt bortplogad snö och minskar risken att trädrötter 

växer in i vägkroppen och skadar den. I skogsmark bidrar även kantremsan till bättre sikt 

vilket leder till en bättre trafiksäkerhet. Dessutom torkar vägytan snabbare och mindre löv, 

barr och grenar hamnar på den.  
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Figur 36. Vägområde med kantremsor. Figuren illustrerar en väg men samma princip gäller för gång- 
och cykelvägen. 

Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man inte har träffat 

någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada. Värdetidpunkten för intrånget är 

den dag då marken togs i anspråk. Den slutliga ersättningen räknas upp från dagen för 

ianspråktagandet, med ränta och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om 

ersättningen avgörs i domstol.  

När området som tas i anspråk av det nya vägområdet ligger inom detaljplanelagt område, 

alltså på mark där kommunen är huvudman för allmän plats, får Trafikverket tillgång till 

denna mark genom att kommunen upplåter marken till Trafikverket.  

9.1.2. Vägområde med vägrätt 

På plankartorna (131T0201-131T0205) framgår vad som är befintligt och nytt vägområde för 

vägplanen. Ny vägrätt omfattar cirka 18 940 m2, varav 9 830 m2 är åkermark, 3 930 m2 är 

annan öppen mark och 5 180 m2 är skogsmark. Det nya vägområdet markeras med blå färg 

och beteckningen V på plankartorna. 

9.1.3. Vägområde med inskränkt vägrätt 

Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över 

markanvändningen och tillgodogöra sig material och andra tillgångar som kan finnas i 

marken. Fastighetsägarens fortsatta nyttjande av område med inskränkt vägrätt får dock 

inte hindra den allmänna vägens eller väganordningens funktion, drift eller brukande.  

I denna vägplan utgörs nytt vägområde med inskränkt vägrätt cirka 39 m2 av Skärets 

bryggväg samt vid vägen in mot Sundviksgården, där gång- och cykelvägen korsar denssa. 

Den inskränkta vägrätten markeras med ljusblå färg och beteckningen Vi på plankarta 

131T0202 och 131T0203.  

9.2.  Område med tillfällig nyttjanderätt  

Under byggskedet kommer mark tillfälligt behöva tas i anspråk med så kallad tillfällig 

nyttjanderätt. Nyttjanderätten gäller under byggtiden och som längst till tre månader efter 

slutbesiktning. Marken kommer att återställas innan den återlämnas till fastighetsägaren. I 

vägplanen kommer cirka 13 430 m2 tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt, varav 11 900 

m2 som arbetsområde och 1 530 m2 som etableringsyta.  
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Arbetsområde är områden i anslutning till den planerade gång- och cykelvägen som behövs 

för att kunna utföra anläggningsarbetet. Arbetsområden längs vägsträckan redovisas med 

gul färg och med beteckningen T1 i plankartorna (131T0201-131T0205). Det ytor som 

tillfälligt tas i anspråk utgörs av cirka 7 620 m2 åkermark, cirka 2 010 m2 annan öppen mark 

och cirka 2270 m2 skogsmark.   

Etableringsytor är områden som behövs i anslutning till byggverksamhet för till exempel 

lagring av byggmaterial och uppställning av arbetsbodar och arbetsmaskiner. En 

etableringsyta planeras cirka 250 meter in på Skärets bryggväg, på den sydvästra sidan. 

Etableringsytan redovisas med gul färg och med beteckningen T2 i plankartorna 

(131T0202). Etableringsytans 1530 m2 består av annan öppen mark. 

9.3. Vägområde inom detaljplan 

För att vägplanen ska vinna laga kraft krävs att det inte finns några detaljplaner som strider 

mot vägförslaget. I detta projekt finns en detaljplan i anslutning till vägplanens område, där 

vägplanen tar allmän platsmark i anspråk. Detaljplanerna som berörs samt påverkad 

markanvändning redovisas i Tabell 8. 

Vägplanen innebär ett intrång på cirka 53 m2 i område avsedd för allmän platsmark avsatt 

för U-väg för uppsamlingstrafik inklusive diken, sidoområden gång- och cykelväg i 

detaljplanen ”Forshälla-Sund 1:8, Sundskogen/Sundsstrand” som vann laga kraft 2018-01-

10, se Figur 37. Vägplanen är därmed i enlighet med detaljplanen. Tillfällig nyttjanderätt 

motsvarande en yta på 1 400 m2 finns också inom detaljplanens utpekade mark. 

 

Figur 37. Intrång i detaljplan med nytt vägområde. 

Projektet är förenligt med gällande översiktsplan, se kapitel 6.2. 
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Tabell 8. Detaljplan som berörs av vägplanen.  

Plannamn Planbeteckning Markanvändning 

Detaljplan för Forshälla-Sund 1:8, 

Sundskogen/Sundsstrand” 

FO 115 Ä Allmän platsmark avsatt 

för natur och U-väg: 

Uppsamlingstrafik inkl. 

diken, sidoområden gång- 

och cykelväg. 

 

9.4. Förändring av allmän väg  

Projektet kommer inte innebära någon förändring vad gäller väghållningsansvaret för 

allmänna vägar.   

9.5. Avvägningar med påverkan på markanvändning 

Gång- och cykelvägen går långa sträckor längs med jordbruksmark. Trots att det blir ett 

större markintrång så är grundprincipen i Trafikverkets riktlinjer, VGU, att utforma gång- 

och cykelvägen med skiljeremsa i dessa miljöer. Detta då det bedöms vara en mer 

trafiksäker utformning jämfört med att anlägga gång- och cykelvägen i direkt anslutning till 

befintlig väg. Skiljeremsa ger en distans mellan de som cyklar eller går och de som kör bil. 

Dessutom blir påverkan på landskapsbilden mindre om gång- och cykelvägen går avskiljd 

från vägen jämfört med att bredda vägrummet genom att lägga gång- och cykelvägen 

bredvid befintlig väg. Även avvattningslösningar blir generellt bättre om gång- och 

cykelvägen kan avskiljas med en skiljeremsa. 

I början av sträckan, mellan längdsektion 0/090–0/260, planeras gång- och cykelvägen 

anläggas dikt an väg 679 med tvärfall mot ett nytt dike på den västra sidan av gång- och 

cykelvägen. Anpassningen har gjorts för att säkerställa att den åkermark som ligger intill 

den planerade gång- och cykelvägen ska gå att bruka fortsatt. Vid en lösning med 

skiljeremsa hade jordbruksmaskiner haft svårt att svänga runt vilket motiverar att en 

lösning med gång- och cykelvägen dikt an väg 679 är mer lämplig på denna sträcka.  

Runt Skärets bryggväg har utformningen diskuterats i flera omgångar och forum utifrån 

frågor som trafiksäkerhet, markintrång samt gång- och cykelvägens tekniska funktion. 

Utöver detta har naturvärden i detta område haft en betydande påverkan på de möjligheter 

som funnits för att utforma gång- och cykelvägen. I den utformning som valdes, trots ett 

större markintrång, ligger avvägningen att få en mer trafiksäker passage över Skärets 

bryggväg där det finns mer utrymme för förare att uppfatta oskyddade trafikanter vid 

passage av gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen kommer sedan ligga ute på 

åkermarken för att det befintliga vattendraget fortsatt ska få plats. Vattendraget, som utgör 

ett småvatten i jordbruksmark, är biotopskyddat då det utgör en viktig livsmiljö i 

landskapet, bland annat för vanlig groda som inventerats här. Detta får inte läggas igen eller 

kulverteras varför det inte är aktuellt att lägga gång- och cykelvägen dikt an vägen heller ur 

detta perspektiv.  

Mellan längdsektion 1/980-2/100 anläggs gång- och cykelvägen dikt an väg 679 med 

kantstöd och ett grunt svackdike på den norra sidan, för att minimera intrång i intilliggande 

fornlämningar.    
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Även anpassningen i anslutning till kurvan vid längdsektion 2/200-2/400 har gjorts med 

utgångspunkt för att skydda den utpekade och biotopskyddade bokallén som finns längs 

befintlig väg. Det har inneburit att markintrång istället behövt ske på motsatt sida vägen där 

skogsmark och berg har påverkats.  

10. Fortsatt arbete 

10.1. Dispenser, tillstånd och anmälningar 

Vissa verksamheter och åtgärder enligt fastställd vägplan är undantagna från krav på 

prövning enligt miljöbalken. Det gäller dispens från det generella biotopskyddet, från 

strandskyddet samt anmälan för samråd för åtgärder som kan väsentligt förändra 

naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

• Projektet kommer innebära arbete i vatten vid förläggning av nya trummor, arbete i 

vattendragets slänt och vid breddning av vattendraget vid Skärets bryggväg. För detta 

arbete kommer anmälan vattenverksamhet upprättas till Länsstyrelsen. 

• Lämpliga platser för utplacering av död ved regleras inte av vägplanen. Avverkade träd 

kommer, så långt det är möjligt, läggas upp på ur biologisk synvinkel lämpliga platser 

där de kan komma till gagn för bland annat vedlevande organismer. Frivillig 

markåtkomst för detta kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet. 

• Arbete och åtgärder inom och i närheten av fornlämningar är enligt kulturmiljölagens 2 

kapitel tillståndspliktigt. Inom projektet har en arkeologisk utredning samt en 

arkeologisk förundersökning utförts. Projektet kommer att föra fortsatt dialog med 

Länsstyrelsen om vilka arkeologiska insatser och tillstånd som kommer att krävas inom 

respektive fornlämning. 

 

10.2. Miljöuppföljning 

Följande viktiga moment har identifierats för uppföljning och kontroll: 

• Områden för tillfällig nyttjanderätt kommer att följas upp för att säkerställa att ytorna 

kan återlämnas till markägare i iordningsställt skick.  

• Under byggskedet kommer kontroll av byggdagvatten vid utloppen i vattendraget att ske 

innan och under byggnationen. 

• Åter- och nyetablering av ängsflora med arter som vädd och käringtand som gynnar 

bastardsvärmare vid de artrika vägkanterna kommer att följas upp. 

• Kontroll att vattendraget breddas väster om Skärets bryggväg, såsom det planeras i 

vägplanen. 
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11. Genomförande och finansiering 

11.1. Formell hantering 

Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå 

fastställelseprövning. Under tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan 

berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in 

sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som upprättas när 

granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare 

som berörs kommer då att kontaktas och får möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. 

Är ändringen omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtande översänds till Länsstyrelsen som yttrar sig över 

planen. Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat 

synpunkter på vägplanen ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter 

granskningstiden, bland annat granskningsutlåtandet. 

Efter denna så kallade kommunikation kan beslut tas att fastställa vägplanen, om den kan 

godtas och uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas 

överklagandet av regeringen. 

Hur vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen 

(1971:948). 

Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor, profilritningar om 

det behövs, eventuella bilagor till plankartorna. Beslutet kan innehålla villkor som måste 

följas när vägen byggs. Denna planbeskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta 

innebär bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men 

också skyldighet om fastighetsägare begär det, att lösa in mark som behövs permanent för 

vägen. Mark som behövs permanent framgår av fastighetsförteckningen och plankartan. I 

fastighetsförteckningen framgår också markens storlek (areal) och vilka som är 

fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet 

och de villkor som anges i beslutet. 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den 

mark eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning 

enligt Expropriationslagens ersättningsregler. 

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för bygget av anläggningen. 

På plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska 
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användas till, under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka 

som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att ta mark i anspråk 

enligt vägplanen, så fort den har vunnit laga kraft, men ska meddela 

fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat att ske. 

Fastighetsägare/rättighetsinnehavare får inte utan tillstånd från Trafikverket uppföra 

byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 

anläggningen. 

Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

11.2. Genomförande 

Arbetet med vägplanen kommer att fortsätta fram till hösten 2021 då den skickas in för 

fastställelse. Efter att vägplanen skickats in för fastställelse ska en bygghandling tas fram. 

Detta planeras ske under våren 2022. Under förutsättning att planen har vunnit laga kraft 

planerar Trafikverket att påbörja utbyggnaden under år 2022–2023. Byggtiden förväntas 

vara 6–8 månader.  

I det aktuella området är enbart Trafikverket väghållare för det allmänna vägnätet. 

Byggnationen av gång- och cykelvägen innebär inte någon förändring av allmän väg.  

Under byggnationen av gång- och cykelvägen kommer trafik att vara tillåten på sträckan, 

men med något nedsatt hastighet och begränsad framkomlighet. Vägen kan komma att vara 

helt avstängd kortare stunder i samband med sprängningsarbeten. Detta är en skyddsåtgärd 

för att minimera risken för allvarliga olyckor.  

I det fortsatta miljöarbetet innebär att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

överförs till bygghandling. I samband med att bygghandling tas fram fördjupas arbetet med 

att utreda vilka övriga skyddsåtgärder som ska genomföras, se kapitel 5.3.2.  

Överföringen mellan de olika skedena säkerställs med hjälp av Trafikverkets verktyg för 

miljösäkring, Miljösäkring plan och bygg. Genom arbetsberedningar fastställs rutiner och 

åtgärder under byggnationen som ska säkerställa att föreslagna skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått genomförs.  

Efter färdigställande kontrolleras att den byggda anläggningen har den önskade funktionen. 

Detta sker i samband med slutbesiktning 

Behov av tillstånd och dispenser i genomförande redovisas i kapitel 10.1. Försiktighetsmått 

och skadeförebyggande åtgärder som kommer vidtas under byggskedet presenteras i kapitel 

6.5.1. 

11.3. Finansiering 

I Trafikverkets Regionala plan finns medel avsatt för en gång- och cykelväg längs väg 679. 

Projektets kostnad beräknas till 20 miljoner (2020 års prisnivå) och är en samfinansiering 

mellan Uddevalla kommun, Trafikverket och Västra Götalandsregionen.  
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