
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Väg 679, delen Ammenäsvägen-Sundsstrand, gång- och cykelväg 

Uddevalla kommun, Västra Götalands Län 

Vägplan, 2021-06-22 

Uppdragsnummer: 161110 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trafikverket 

Postadress: 405 33 Göteborg 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel:       

Författare: WSP 

Dokumentdatum: 2021-06-22  

Ärendenummer: TRV 2017/121421  

Objektsnummer: 161110 

 

Version: 0.1 

Kontaktperson: Veronika Amvall, Trafikverket 

T
M

A
L
L
  
0

0
9
6
  

M
a
ll 

S
a
m

rå
d
s
re

d
o
g
ö
re

ls
e
 v

3
.0

 



3 
 

 

 

Innehåll 

1 SAMMANFATTNING ................................................................................. 4 

2 SAMRÅDSKRETS ..................................................................................... 4 

3 SAMRÅD .................................................................................................... 5 

3.1 Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan ..........................5 

3.1.1. Samråd med berörd länsstyrelse ......................................................................5 

3.1.2. Samråd med berörd kommun ...........................................................................5 

3.1.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda.......................................5 

3.1.4. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ...........................7 

3.2. Samråd vid utformning av planförslaget ..............................................................8 

3.2.1. Samråd med berörd länsstyrelse ......................................................................8 

3.2.2. Samråd med berörd kommun ......................................................................... 11 

3.2.3. Samråd med allmänheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda .......... 12 

3.2.4. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ......................... 15 

 

 

  



4 

 

I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka 

synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 

samrådsredogörelsen visar Trafikverket hur de inkomna synpunkterna har beaktats. 

Synpunkter, minnesanteckningar och annan dokumentation rörande vägplanen finns 

diariefört hos Trafikverket på ärendenummer TRV 2017/121421. 

1 Sammanfattning 

Trafikverket planerar tillsammans med Uddevalla kommun en gång- och cykelväg längs väg 

679, mellan Ammenäsvägen och fram till Sundsstrand. 

Samrådsmöten med Länsstyrelsen Västra Götaland har genomförts vid tre tillfällen. Samråd 

har också hållits med Kollektivtrafikmyndigheten. 

Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med  

2019-07-18. Informationsbrev har skickats till enskilda som kan bli särskilt berörda. 

Information om samrådet har också skett genom annonsering i Lokaltidningen 

Bohusläningen samt Post- och Inrikes Tidningar. 

Samrådsunderlaget har översänts till Uddevalla kommun för yttrande. Information om 

samrådet har skickats till Västtrafik AB. 

Samråd har även skett kring samrådshandlingen vilken har översänts till Uddevalla 

kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland via mail och samrådet pågick mellan  

2020-04-01 – 2020-04-22.  

En andra samrådsomgång har hållits med enskilt berörda, mellan februari och maj 2021, 

samt med länsstyrelsen kring justerad utformning under februari och mars 2021. 

Samrådsmöte på orten med allmänheten samt enskilda som antas bli särskilt berörda hölls 

2019-11-20 i Forshällaskolan, söder om Uddevalla. 

Allt inkommet material rörande vägplanen finns diariefört på nummer TRV 2017/121421. 

2 Samrådskrets 

Samrådskretsen har av Trafikverket anpassats till att projektet inte bedöms medföra någon 

betydande miljöpåverkan. Samrådskretsen utgörs därav enskilda som antas bli särskilt 

berörda, allmänheten, Uddevalla kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland, 

Kollektivtrafikmyndigheten (Västtrafik) samt berörda ledningsägare. 
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3 Samråd 

3.1 Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan 

3.1.1. Samråd med berörd länsstyrelse 

Möten med Länsstyrelsen Västra Götaland har genomförts vid tre tillfällen vilka är: 2018-

04-11, 2018-05-14 samt 2018-06-07. Mötena gällde för alla gång- och cykelvägar i Väst. Inga 

särskilda frågor togs upp för detta projekt. 

3.1.2. Samråd med berörd kommun 

Samrådsunderlag har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med 2019-07-18 

och i samband med det skickades även en förfrågan om yttrande om betydande 

miljöpåverkan till Uddevalla kommun.  

Uddevalla kommun har i form av fastighetsägare inga synpunkter eller yttranden att 

inkomma med.  

Avdelningen för Myndighet, enheten för Miljötillsyn, på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Uddevalla kommun har granskat samrådsremissen ur miljöhänseende och delar 

Trafikverkets bedömning att det inte finns risk för någon betydande miljöpåverkan i 

ärendet. 

3.1.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Samrådsunderlag har hållits tillgänglig på Trafikverkets hemsida från och med 2019-07-18. 

Information om samråd har skickats via brev till de som kan bli särskilt berörda. Det har 

också informerats genom annonsering i Bohusläningen samt Post- och Inrikes Tidningar. 

Följande synpunkter har inkommit: 

1. Fastigheten kommer byta ägare. Berörda håller kontakten med Trafikverket.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för informationen.  

2. Fastighetsägare vill ha en vecka längre tid på att inkomma med synpunkter på 

samrådsremiss (sista dag 2019-08-25). 

Fastighetsägaren är rädd att förlora sin arrendator om mark tas från hans fastighet. 

Han föreslår också att gång- och cykelvägen läggs på den södra sidan där det inte 

finns korsande vägar/utfarter. Vidare tycker han att det är märkligt hur "Sweco" har 

skickat otrevligt brev om borrningar och att bara borrningar skett på den norra 

sidan av väg 679. 

Han är även bekymrad för sin utarrenderade mark om gång- och cykelvägen 

hamnar på den norra sidan av väg 679. Främst för att deras jordbruksmark ska bli 

för liten för att fylla sin funktion den har idag med stora maskiner som krävs. 

Arrendatorn på marken håller med om detta. Förslag på att istället anlägga gång- 

och cykelvägen mellan bostadsområdena Sund, Skäret, Ammenäs.  
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Han önskar också dialog med kommunen om att förvärva det skifte med åker som 

ligger i direkt anslutning till hans fastighet från att få bättre arrondering på skiftet 

efter en eventuell gång- och cykelväg på den västra sidan. Han undrar även varför 

Trafikverket ska bygga gång- och cykelvägen på tänkt sträcka och inte längre söder 

ut på väg 679 där han anser att trafiksäkerheten är ännu sämre.  

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har besvarat fastighetsägaren via e-post, enligt önskemål, om att 

synpunkter går bra att skicka in närsomhelst under hela planläggningsprocessen. 

Trafikverket har även tagit med sig informationen i projekteringen och eftersträvar 

att utformat gång- och cykelvägen för att i möjligaste mån ta så lite jordbruksmark i 

anspråk som möjlig utifrån de förutsättningar som finns längs sträckan. 

Trafikverket har också informerat om att Trafikverket inte kan förhandla om 

kommunens mark utan endast vara behjälpliga vid en sådan diskussion dem 

emellan. 

3. Fastighetsägare vill meddela att han tycker att Trafikverket borde ta hänsyn till att 

fordon kör väldigt fort på väg 679. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket meddelar att gång- och cykelvägen är en trafiksäkerhetsåtgärd för att 

oskyddade trafikanter inte ska behöva röra sig på vägbanan. Övriga 

hastighetsbegränsande åtgärder ingår inte i detta projekt.  

4. Fastighetsägare längs sträckan är positiv till projektet och anser att gång- och 

cykelvägen ska anläggas på den norra sidan om väg 679. Han framförde också att 

fordon kör fort på väg 679. Fastighetsägaren hade uppfattat samrådsremissen som 

en inbjudan till samrådsmöte.  

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket meddelade fastighetsägaren att inbjudan för samrådsmöte ännu inte 

har skickats ut eller hållits än men att fastighetsägaren kommer få en inbjudan då 

det är dags för möte. Trafikverket tar med sig synpunkten om på vilken sida 

cykelvägen bör gå samt meddelar att gång- och cykelvägen är en 

trafiksäkerhetsåtgärd. 

5. Vägsamfälligheten har en önskan om placering av den planerade gång- och 

cykelvägen på den norra sidan av väg 679 samt en ihopkoppling med 

vägsamfällighetens tänkta gång- och cykelväg. De vill även diskutera utformning av 

pendelparkering och träffas gärna på plats. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för informationen och meddelar att det ännu inte är bestämt 

vilken sida gång- och cykelvägen ska anläggas på. Trafikverket ses gärna på plats vid 

behov för att diskutera utformningen. 

6. Arrendator till kommunens åkermark har informerat om att det utförts arkeologiska 

grävningar inom den mark som han arrenderar av kommunen. Skador har uppstått 
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på gröda enligt arrendatorn.  

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kände inte till att arkeologerna redan varit ute och gjort grävningarna. 

Trafikverkets projektledare har tagit kontakt med företaget som utfört grävarbetet 

och kollat vilken dokumentation de har från före och efter utfört arbete. 

Trafikverkets markförhandlare genomförde även ett platsbesök hos arrendatorn för 

att gå igenom hur fastigheten påverkats.  

3.1.4. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

3.1.4.1. Samråd med kollektivtrafikmyndighet (Västtrafik) 

Samrådsunderlaget har hållits tillgängligt på Trafikverkets hemsida från och med  

2019-07-18. Information om samråd har även skickats via brev. Kollektivtrafikmyndigheten, 

Västra Götalandsregionen, hänvisar till Västtrafik AB i de fall utformningen berör 

kollektivtrafiken. Västtrafik, Västvatten och Skanova har svarat på Trafikverkets samråd. 

1. Västtrafik ser positivt på gång- och cykelvägen. Det finns behov av fortsatt dialog 

om utformning och placering av busshållplatser längs med sträckan.  

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig synpunkten i den fortsatta projekteringen och fortsatt 

dialog kommer att hållas i det fortsatta projektet. 

2. Västvatten informerar Trafikverket om att de har befintliga Va-ledningar och 

anläggningar inom aktuellt område och att ledningarna tryggas med ledningsrätt, 

1485K-2006/117.1. De meddelar även att projektering och markarbeten måste ske i 

samråd med Västvatten. 

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig synpunkten i den fortsatta projekteringen och fortsatt 

dialog kommer att hållas i projektet. 

3. Skanova informerar Trafikverket om att de har befintliga ledningar inom och intill 

aktuell sträcka. Skanova vill bli kontaktade om anläggningen kommer att beröras. 

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig synpunkten i den fortsatta projekteringen och fortsatt 

dialog med Skanova kommer att hållas i projektet. 

  



8 

 

3.2. Samråd vid utformning av planförslaget 

Samrådshandlingen har varit ute på samråd under två perioder. Den första 

samrådsperioden varade mellan 2020-04-01 – 2020-04-22 och då skedde samråd med 

Länsstyrelsen, kollektivtrafikmyndigheten och Uddevalla kommun, vilket redovisas i 

avsnittet nedan. Denna samrådshandling var daterad 2020-03-20 och skickades via mail. 

Den andra perioden som samråd skedde var mellan februari och maj 2021 där enskilda 

berörda kontaktades för ytterligare dialog kring utformningen. 

Även ett samråd med länsstyrelsen har skett under våren 2021 gällande utformningen på de 

platser där gång- och cykelvägen passerar de områden där fornlämningar återfinns. 

3.2.1. Samråd med berörd länsstyrelse 

Samråd har skett skriftligen med länsstyrelsen i Västra Götalands län kring 

samrådshandlingen daterad 2020-03-20 mellan perioden 2020-04-01 – 2020-04-22. 

Information om samråd samt underlag skickades via mail. 

Följande synpunkter inkom från länsstyrelsen: 

1. Länsstyrelsen meddelar att de anser att det är positivt att befintligt biotopskyddat 

vattendrag längs sträckan kan bevaras i stort sett i nuvarande läge samt att 

kompenserande åtgärder vidtas för att uppväga de mindre intrång i biotopskyddade 

småvatten som ändå blir följden av vägplanen.  

Länsstyrelsen anser även att det är mycket positivt att den biotopskyddade bokallén 

vid km 2/210-2/280 kan bevaras. Att cykelvägen förläggs på nuvarande väg 679 och 

att körbanan flyttas söderut innebär att allén kan bevaras i stort sett opåverkad. 

Länsstyrelsen noterar att vissa åtgärder i form av schaktning för trumma kommer 

att vidtas inom rotzonen för två av träden. Trafikverket anger (tabell 5 i avsnitt 6.3.2 

i plan- och miljöbeskrivningen) att ”försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att 

minimera påverkan”. Länsstyrelsen erinrar om att om dessa inte närmare 

specificerade försiktighetsåtgärder är sådana som kan fastställas ska de anges på 

plankartan. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för informationen. Försiktighetsåtgärderna gäller främst 

byggskedet så de är inte av sådan art att de kan fastställas på plankartan. 

2. Länsstyrelsen håller med Trafikverkets bedömning av vägplanens förenlighet med 

strandskyddsbestämmelserna. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för informationen. 

3. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning än Trafikverket av vägplanens 

förenlighet med artskyddsbestämmelserna. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för informationen. 
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4. Länsstyrelsen delar i samrådshandlingen till vägplanen beskrivna bedömningar 

rörande påverkan på kulturmiljövärden. Konsekvenserna vid ett genomförande 

riskerar att bli stora för berörda fornlämningar. Länsstyrelsens bedömning är att 

totalt nio fornlämningar kan komma att påverkas av ingrepp. Dessa är de åtta 

fornlämningar som presenteras i samrådshandlingen under rubrik 6.3.6. 

Kulturmiljö samt L2019:6796 (boplatsområde). I denna bedömning har både 

tillfällig nyttjanderätt och nytt vägområde räknats som påverkan. 

Ingrepp i fornlämningar och fornlämningsområden ska om möjligt undvikas. 

Eftersom Trafikverket bedömts ha gjort de anpassningar som är möjliga inom 

vägplanen återstår därför ett helt eller delvis borttagande av berörda fornlämningar. 

Länsstyrelsen kan komma att besluta om borttagande av hela eller delar av 

fornlämningar som inte direkt ingår i vägområde, om de bedöms sakna 

förutsättningar för ett meningsfullt bevarande efter ingreppet. 

I enstaka fall kan berörda fornlämningar bevaras, efter förundersökning i 

avgränsande syfte (i första hand L1970:5860 och L2019:6796). De flesta 

fornlämningar kan istället tas bort helt eller delvis som följd av ingreppet, vilket 

måste föregås av tillstånd med villkor om arkeologisk undersökning. Arkeologiska 

förundersökningar bör ha genomförts i god tid innan vägplanen kan antas. 

Trafikverkets kommentar: 

En arkeologisk förundersökning har genomförts för att klarlägga vilka 

fornlämningar som finns i anslutning till det nya vägområdet och även 

arbetsområdet. I och med resultatet från undersökningen har Trafikverket anpassat 

urformningen för att göra ett så litet intrång som möjligt i de områden där 

fornlämningar finns. Länsstyrelsen har under denna process delgivits hur planen 

har justerats och meddelat att de justeringar som gjorts varit tillfredsställande i 

förhållande till det resultat den arkeologiska utredningen gett.  

5. Trafikverket redovisar i illustration 03-04, ett vattendrag mellan bilkörvägen och 

gång- och cykelvägen. Är hela området mellan dessa inom vägplanen? Hur 

säkerställs det att det går att rensa anläggningen?    

Under avsnitt 10 anges att en anmälan för vattenverksamhet ska göras till 

Länsstyrelsen för förläggning av trummor och arbete i vattendragets slänt. För 

breddning av vattendraget är även den en vattenverksamhet som behöver prövas. 

Länsstyrelsen vill upplysa att om man påverkar mer än 500 m2 bottenyta i 

vattendraget kan inte Länsstyrelsen hantera ärendet som en anmälningspliktig 

vattenverksamhet utan då blir det en tillståndspliktig vattenverksamhet som 

hanteras av Mark-och miljödomstolen. 

Trafikverkets kommentar:  

Hela vattendraget ligger inom vägområdet i vägplanen. Diket där vattendraget finns 

innefattas även idag av befintligt vägområde så i dagsläget sköter Trafikverkets 

driftavdelning skötseln, inklusive rensning, av detta dike. Det åtagandet kommer 

Trafikverket fortsatt att hantera. 

Trafikverket tar med sig den informationen till senare skede då anmälan 

vattenverksamhet är aktuell. 
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6. Trafikverket har beskrivit översvämningsrisken vid ett 100-års regn och det 

konstateras att det finns risk att gång- och cykelbanan översvämmas vid en lågpunkt 

där bäcken mellan väg 679 och den planerade gång- och cykelvägen dämmer 

uppströms vid ett 100-års regn. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att 

konsekvenserna av ett skyfall inte förvärras genom anläggning av planerad gång- 

och cykelbana.  

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för informationen. 

7. Trafikverket har inte redovisat någon provtagning som visar om jordmassor i 

vägområdet innehåller farliga ämnen och uppfyller kriterierna för MKM eller KM. 

Länsstyrelsen anser om massor ska användas för annat ändamål än i vägkroppen 

och vid gång- och cykelvägen behöver massorna provtas.  

Provtagning ska alltid göras ifall man vid grävarbeten kan misstänka att det finns 

föroreningar i jordmassorna. Anmälan till kommunen krävs om de lagrade 

massornas vikt vid något tillfälle överskrider 10 ton, men inte 30 000 ton 

(Verksamhetskod 90.40). Det är bra att Trafikverket uppmärksammar att det finns 

invasiv art och att man planerar för att särskilt hantera jordmassorna kring 

lupinbeståndet separat. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket redovisar under kapitel 4.6.6 förekomsten av förorenad mark samt att 

provtagning har gjorts där en inledande inventering bidragit till val av placering och 

antal provpunkter.  

Trafikverket tar med sig denna information till senare skede då masshanteringen 

planeras i detalj.  

I februari och mars 2021 har ytterligare ett samråd skett med Länsstyrelsen kring en 

justerad utformning i höjd med bland annat fornlämningarna L1970:6018 och L2019:6549 

med flera. Länsstyrelsen återkom med ett yttrande kring den justerade utformningen och 

det anspråkstagande som Trafikverket gör med gång- och cykelvägen (ärendenummer 431-

5210-2021). I sitt yttrande skriver länsstyrelsen bland annat följande: 

1. Den nya gång- och cykelvägen kommer beröra följande fyra fornlämningar (från 

öster) L1970:6018, L2019:6549, L1970:6358 och L2019:6793. De tidigare 

lämningarna L1970:6290 och L2019:6535 är överförda till L1970:6358 och har 

ingen antikvarisk bedömning. Samtliga berörda fornlämningar har genomgått 

arkeologisk förundersökning inför (delvis) borttagande hösten 2020 (Bohusläns 

museum Rapport 2021:12). 

Trafikverket har delat in påverkan på ovan nämnda fornlämningar i tre områden 

(enligt Trafikverkets följebrev). 

För område 1 är Länsstyrelsens bedömning är att tillstånd till ingrepp enligt 2 kap 

12 § behöver villkoras med en arkeologisk undersökning i form av 

schaktningsövervakning.  
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För område 2 är Länsstyrelsens bedömning är att tillstånd till ingrepp enligt 2 kap 12 § 

behöver villkoras med en arkeologisk undersökning.  

Nytt anspråkstagande väster om väg 679 medför att hela den registrerade fornlämningen i 

område 3, längs en ca 100 meter lång sträcka, behöver tas bort. Länsstyrelsens bedömning 

är att tillstånd till ingrepp enligt 2 kap 12 § behöver villkoras med en arkeologisk 

undersökning.  

Länsstyrelsens bedömning är att Trafikverket har gjort bästa möjliga avvägningar mellan 

kulturmiljövärden och andra intressen. Länsstyrelsen ser därför inga hinder mot 

ovanstående ingrepp. Trafikverket ombeds att inkomma med ansökan om ingrepp i berörda 

fornlämningar i god tid. I samband med att vägplanen vinner laga kraft kan arkeologisk 

undersökning och borttagande genomföras. 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket kommer återkomma med de tillståndsansökningar som efterfrågas senare i 

processen men i god tid inför planerad byggnation. Trafikverket säkerställer även att de 

föreskrivna skyddsåtgärderna kommer att genomföras i anslutning till byggnation. 

3.2.2. Samråd med berörd kommun 

Samråd har skett skriftligen med Uddevalla kommun kring samrådshandlingen daterad  

2020-03-20 mellan perioden 2020-04-01 – 2020-04-22. Information om samråd samt 

underlag skickades via mail. Samrådsyttrandet är daterat 2020-04-30. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter sammanfattas nedan: 

  

• Miljöavdelningen har inga synpunkter på samrådshandlingen. 

• Kommunen har startat ett detaljplanarbete i Skäret där kommunen planerar att 

planlägga mark för att möjliggöra byggnation av grundskola. Planarbetet har precis 

startat och avser den plats Trafikverket markerat som T2 – Tillfällig nyttjanderätt, 

etableringsyta. Etableringsytan får inte störa kommunens planarbete, kommunen 

behöver därmed kunna göra eventuella markundersökningar under tiden ytan 

används som etableringsyta och om skolbyggnationen startar under tiden 

etableringsytan används av Trafikverket eller dess entreprenör behöver ytan 

avträdas. Kommunen föreslår att markområde vid Sunds herrgård tas med som 

etableringsyta i vägplanen och att denna yta antingen ersätter etableringsytan i 

Skäret eller att om skolbyggnationen påbörjas innan gång- och cykelvägen är 

färdigställd, ytan i Skäret avträds och ersätts med denna. 

• Ang. vägutformningen anser kommunens gatuavdelning att gång- och cykelvägen 

bör utrustas med gatubelysning. På flera av delsträckorna anges att vägbana och 

gcm-bana ska vara separerade med GCM-stöd, mittstöd eller vägräcke. Då dessa 

vägsträckor saknar belysning anser kommunen att detta är att frångå 

bestämmelserna i VGU. Kommunen ser en stor risk för oskyddade trafikanter på 

cykel eller moped att de vid mörker inte ser stödkanter eller räcken och därför 

riskerar att köra på dessa och skada sig. 
 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har sett över andra alternativ för etableringsyta, bland annat kommunens 

förslag om mark i anslutning till Sunds herrgård. Dock har inga andra ytor bedömts som 

lämpliga. Marken vid Sunds herrgård avfärdades bland annat på grund av att det är ett 
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område med outredda fornlämningar så risken att påverka en fornlämning ansågs alltför 

överhängande. I och med att risken för att tidsplanerna för kommunens arbete med skolan 

och Trafikverkets arbete med gång- och cykelvägen kommer att sammanfalla anses vara 

väldigt liten väljer Trafikverket att behålla den utpekade ytan vid Skärets bryggväg som 

utpekad etableringsyta. Trafikverket har dock en fortsatt dialog med kommunen för att 

fortsatt minska risken för en situation då båda intressenterna vill använda sig av den 

utpekade ytan.  

Trafikverket står fast vid sina riktlinjer att gång- och cykelvägar utanför planlagt område 

inte kommer förses med belysning, vilket blir fallet i detta projekt. 

 

3.2.3. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

3.2.3.1. Samråd med kollektivtrafikmyndighet (Västtrafik) 

Samråd har skett skriftligen med Västtrafik (kollektivtrafikmyndigheten) kring 

samrådshandlingen daterad 2020-03-20 mellan perioden 2020-04-01 – 2020-04-22. 

Information om samråd skickades via mail.    

Den här vägplanen är en del av ett åtgärdspaket med ett flertal vägplaner. Ett samlat samråd 

har skett kring alla vägplaner och Västtrafik har lämnat ett samlat yttrande över dessa.  

Gällande vägplanerna för Väg 679 har Västtrafik inget att erinra utöver att GC-vägen 

behöver ha en koppling till de hållplatser som berörs utmed respektive sträcka. Av den 

dialog som förts med Trafikverket och av de planhandlingar som presenterats, och som vi 

fått på remiss, anser vi att den frågan beaktats i arbetet. Dock ser vi gärna att Trafikverket 

tar kontakt när åtgärderna detaljprojekteras inför kommande byggnation. 

3.3. Samråd vid utformning av planförslaget 

Samrådshandlingen har varit ute på samråd under två perioder. Den andra 

samrådsperioden varade mellan 2021-02-08 - 2021-02-19 och då skedde samråd med 

enskilt berörda, vilket redovisas i avsnittet nedan.  

3.3.1. Samråd med allmänheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Samrådshandlingen, daterad 2020-03-20 samt synpunktsformulär fanns tillgängligt på 

Trafikverkets webbplats mellan 2021-02-08 - 2021-02-19. Synpunkterna som inkom under 

denna period redovisas nedan. 

 

Samrådsmöte på orten hölls 2019-11-20 i Forshällaskolan i Uddevalla. Ett 

synpunktsformulär fanns tillgängligt på projektets hemsida mellan 2019-11-20 – 2019-12-

08 där allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter. Inbjudan till samråd skickades 

via brev till enskilda som kan bli särskilt berörda. Information om samråd har också skett 

genom annonsering i Lokaltidningen Bohusläningen samt Post- och Inrikes Tidningar. 

Under samrådsmötet inkom nedanstående yttranden. 

I samband med att den arkeologiska förundersökning genomfördes under hösten 2020 så 

genomfördes ytterligare ett samråd med enskild berörda som kunde bli påverkade av 

justeringar som blev i följd av resultatet från utredningen samt för att igen återkoppla till 

enskilda berörda som Trafikverket pratat med tidigare men där det gått ett tag sedan senaste 

kontakten. Dessa samråd genomfördes hösten 2020 till våren 2021.  
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1. Varför bygger man endast en gång- och cykelväg på denna del av sträckan då det 

finns andra delar av sträckan som är mer trafikfarliga? 

 

Trafikverkets kommentar:  
Det är kommunen som spelar in förslag till nya gång- och cykelvägar och regionen 

som beslutar vilka av förslagen som ska genomföras. Trafikverket deltar i 

prioriteringen men är sedan bara den som utför åtgärden. Aktuell sträcka binder 

samman områdena Ammenäs och Skäret (med många åretruntboende) med nya 

Sundsstrand, där det sedan finns cykelvänliga vägar/gång- och cykelvägar som 

ansluter in till Uddevalla. Sträckan blir därför en förlängning på ett stråk. Gällande 

vilka andra sträckor som bör prioriteras hänvisar Trafikverket vidare till 

kommunen. 

 

2.  Hur ska diken vid åkermarken hanteras?  

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket har tagit med sig informationen i projekteringen av gång- och 

cykelvägen och anpassat utformningen och vägens lutning så att den inte ska 

förvärra dagens situation. De första cirka 200 m av gång- och cykelvägen, ligger den 

i direkt anslutning till väg 679 och avvattnas då till ett dike på den andra sidan av 

bilvägen. Där gång- och cykelvägen sedan ligger med skiljeremsa, avvattnas den till 

ett dike mellan gång- och cykelvägen och väg 679.  

 

3. Gång- och cykelvägen bör anslutas till befintlig gång- och cykelväg bakom 

busshållplatsen för att koppla ihop med bland annat pendelparkeringen.   

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket har tagit med sig detta i projekteringen och har anpassat så att gång- 

och cykelvägen ansluter till pendelparkeringen. 

4.  När är vägplanen klar?  

 

Trafikverkets kommentar:  

Vägplanen beräknas vara klar under hösten år 2021.   

 

5. Väldigt bra att denna gång och cykelbana blir till, för säkerhet för alla som cyklar 

ochgår på denna väg, eftersom också biltrafiken är snabb och hård. Hoppas att den 

blir belagd med asfalt då även rullskidor är vanligt på vägen? 

 

Trafikverkets kommentar:  

Trafikverket tackar för informationen. Gång- och cykelvägen kommer vara 

asfalterad hela sträckan. 

Följande synpunkter har inkommit under det samråd som skedde hösten 2020-våren 2021. 

 

1. Fastighetsägare längs sträckan framför att de är mycket glada för att gång- och 

cykelvägen kommer tillstånd men framför att de tycker att det är häpnadsväckande 

att det arkeologiska fyndet på motsatt sida vägen kan leda till att det blir ett intrång 

i dennes fastighet och infart, då de anser att Trafikverket prioriterar en gravplats 

högre än de som lever och verkar i området idag. Intrånget skulle även påverka den 

bokskog som ligger i anslutning till väg 679 vilket fastighetsägaren vänder sig emot.  
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Fastighetsägaren upplever idag stora problem med buller från E6:an och är därför 

initialt skeptiskt till att bli påverkade även av detta bygge om väg 679 skulle behöva 

flyttas närmare deras fastighet.  

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket jobbade med att utreda en alternativ dragning av gång- och cykelvägen 

vid Sunds herrgård, med syfte att undvika ett fornlämningsområde innehållande en 

gravplats. Om vägsträckningen av väg 679 hade lagts närmare Sunds herrgård, hade 

en bullerutredning utförts för att se påverkan på fastigheten från buller orsakad av 

denna vägsträckning. Trafikverket erbjöd också under samtal med fastighetsägaren 

att tillsammans titta över de eventuella justeringar som hade kunnat blivit aktuella 

för fastighetsägarens infart och bokskog om detta alternativ hade blivit det 

Trafikverket gått vidare med.  

Efter att ha samrått med Länsstyrelsen om ett alternativ där väg 679 inte behöver 

flyttas utan ligger kvar i befintlig läge innebär detta att den påverkan som hade lyfts 

i dialogen med fastighetsägaren inte längre var aktuell. Fastighetsägarens 

bullersituation och infart kommer vara oförändrad i och med detta projekt.  

2. En fastighetsägare efterfrågade svar på några synpunkter han lämnat angående 

vattenavrinningen längs gång- och cykelvägen. Han belyser även att 

åkeranslutningarna på ritningarna är 4 eller 5 meter, de måste vara 6 meter annars 

räcker de inte till för dagens stora maskiner och det är risk för att något går sönder i 

anslutningen till åkrarna då maskinerna genar en hel del då de svänger. Undrar 

också om hjälpen som efterfrågades kring dialogen med att ersätta förlorad mark 

med ny från Uddevalla kommun. 

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket kommer säkerställa i bygghandlingsskedet att åkeranslutningarnas 

bredd är tillräckliga och att de är anpassade för att maskinerna ska fortsatt ha 

tillgång till marken. 

 

Trafikverket och fastighetsägaren har efter denna initiala synpunkt haft en dialog 

kring lösning av avvattning där gång- och cykelvägen går längs med den aktuella 

fastigheten. Tillsammans har en lösning utformats där ett dike anläggs längs den 

sträcka där gång- och cykelvägen går dikt an väg 679 för att hantera vattnet från 

gång- och cykelvägen. När gång- och cykelvägen sedan går ut med skiljeremsa 

kommer den avvattnas mot skiljeremsan. Dessutom kommer även en 

dräneringsledning att placeras i släntfot mot åkermarken för att ytterligare 

säkerställa att vattnet från den nya anläggningen tas om hand, på önskan av 

fastighetsägaren. Dräneringsledningens exakta position och utformning kommer 

hanteras i bygghandlingsskedet.  

Trafikverket påminner om att Trafikverket inte kan förhandla om kommunens mark 

utan endast vara behjälpliga vid en sådan diskussion dem emellan. Kontakt-

uppgifter till ansvarig person på kommunen har översänts till markägaren. 

3. Ordförande för en vägförening längs sträckan önskar uppmärksamma att det är 

mycket trafik som nyttjar deras väg i anslutning till väg 679 så för att inte gång- och 

cykelvägen inte ska bidra till att bilar hamnar i kö ute på väg 679 när cyklister eller 

gångtrafikanter passerar önskar han att avståndet från korsningen med väg 679 till 
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passagen av gång- och cykelvägen ska vara så pass stort att en bil kan stanna utan 

att behöva stå kvar på 679.  

Han önskar även säkerställa att att tillgängligheten till pumphuset som ligger längs 

med deras väg kvarstår på samma sätt som idag.  

I tidigare dialog med kommunen har kommunen uttryckt en önska om att i 

samband med denna vägplan även bredda vägföreningens väg inför att kommunen 

kommer bygga en skola längs med denna väg i framtiden. Det är dock förenat med 

en kostnad som vägföreningen inte anser att de ska stå för i nuläget så de önskar att 

breddningen av vägen inte är aktuellt i detta skede.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket meddelar att avståndet mellan korsningen till väg 679 och passagen av 

gång- och cykelvägen kommer att vara cirka 22 meter vilket gör att det finns gott om 

plats för en bil att vänta på vägföreningens väg när en cyklist eller gångtrafikant 

passerar på gång- och cykelvägen. 

Tillgången till pumphuset kommer vara oförändrat mot nuläget.  

En breddning av vägen kommer inte vara akutell i denna vägplan. Dock har 

hållplatsen på norra sidan vägen justerats så att en breddning skulle kunna vara 

aktuell i framtiden. 

3.3.2. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 

3.3.2.1. Samråd med Västvatten 

Västvatten har tidigare yttrat sig i ärendet. Samma svar kvarstår, se information under 

avsnitt 3.1.4.2.  

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tackar för informationen angående Västvattens ledningar och anläggningar i 

området och har tagit med sig den i fortsatt projektering. 

3.3.2.2. Samråd med Uddevalla Energi Elnät 

Uddevalla Energi Elnät äger en elnätkabel längs med sträckan för gång- och cykelvägen. Ett 

projektmöte har hållits med Uddevalla Energi Elnät, WSP och Trafikverket. På mötet 

redovisades mer detaljerad information kring elnätskabelns lokalisering, inför samråd med 

Länsstyrelsen för gravfältet vid Sunds herrgård.  

3.3.2.3. Samråd med Uddevalla Energi AB (Stadsnät) 

Uddevalla Energi Stadsnät har tagit del av samrådshandlingar för anläggning av gång-och 

cykelväg längs väg 679, delen Ammenäsvägen-Sundsstrand och lämnar följande yttrande. 

Uddevalla Energi Stadsnät äger stadsnät längs sträckan för planerad gång- och cykelväg och 

vill informera att stadsnätets kablar är samförlagda med elnätskablar och Västvattens 

ledningar, på sträckan mellan Ammenäs och Skärets bryggväg och ligger på djup nivå. Övrig 

stäcka är elnät och stadsnät samförlagd. 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig informationen i det fortsatta arbetet med projektet. 
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Trafikverket, 405 33 Göteborg. Besöksadress: Vikingsgatan 2–4. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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