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NORDVÄSTSVENSKA INITIATIVET  

Infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän 

   
Slutsats och sammanfattning 

 

En utveckling av Göteborgsregionen 

Tjörn, Orust, Stenungsund (STO regionen) erbjuder boenden för de som vill bosätta sig 
utanför en större stad för att få tillgång till natur och hav på ett sätt som ett 
storstadsboende inte kan erbjuda. Området har idag en befolkning på 55 000 människor 
och kommunernas mål för regionen är en ökning med närmare 10 000 till år 2030. Väl 
fungerande transporter för människor och gods är en förutsättning för att dessa 
kommuner ska fortsätta utvecklas. För att fler ska kunna ta del av allt som STO-
kommunerna erbjuder och för att vi ska nå vår fulla potential måste våra behov av 
vägar, broar och kollektivtrafik beaktas.  
 
I området finns det flera kluster av företag med många anställda som, för att bibehålla 
samt växa, behöver välutvecklad infrastruktur. Som situationen ser ut nu är det svårt att 
rekrytera personal när det är tidskrävande och osmidigt att ta sig till arbetsplatsen. I 
samtliga kommuner byggs det många nya bostäder och problematiken kring bilköer 
minskar inte utan snarare ökar för varje år. Framförallt handlar det om flaskhalsar av 
bilköer som i sin tur skapar ytterligare problematiska kösituationer på andra ställen. 
Stenungsund är på många sätt ett nav för området, både vad gäller tåg, bil och 
godstransporter.  
 
Gemensamt förslag och vision – tre prioriterade områden 

Med detta som bakgrund har kommunerna gemensamt tagit fram förslag för 
förbättringsåtgärder i samverkan med större aktörer från näringslivet. Planer och 
önskemål ligger i linje med Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och 
utveckling 2014-2020. Förslaget innehåller både korta och långa tidsperspektiv och tar 
hänsyn till både kommunalt och regionalt/nationellt ansvar. 
 
Kommunerna är eniga om att prioritera tre områden som är centrala för att skapa en 
bättre infrastruktur. I de listor som presenteras på följande sidor över konkreta förslag 
till åtgärder på kort- respektive lång sikt utgår samtliga förslag från följande tre 
huvudområden;  
 

 Åtgärdsvalsstudie initieras och genomförs för hela vägsträckan väg 160, genom 
Stenungsund, förbi Tjörns infart och vidare till Orust.  

 Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan genom att gå vidare med resultaten 
från den idéstudie som redan är framtagen för banan. 

 En bro mellan Orust och fastlandet.  
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1. En samverkan mellan tre kommuner för bättre 
infrastruktur inom Stenungsund, Tjörn och Orust 
(STO) 
 

1.1  En utveckling av Göteborgsregionen 

I takt med att fler kommuner knyts till Göteborgs arbetsmarknadsregion ökar 
möjligheterna för både arbetsgivare och arbetstagare. I pendlingsstråket norr om 
Göteborg ökar rörligheten på arbetsmarknaden och behovet av effektiva 
transportmöjligheter är avgörande för utvecklingen i dessa delar av Västra 
Götalandsregionen. Marknaden växer och sysselsättningen får förutsättningar att öka 
och Västsverige blir ännu mer attraktivt att bo och arbeta i.  

För kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund ökar pendlingen hela tiden. Många vill 
bosätta sig utanför en större stad för att få tillgång till natur och hav på ett sätt som ett 
storstadsboende inte kan erbjuda. 

STO-området har idag en befolkning på 55 000 människor och regionens mål är att öka 
med närmare 10 000 invånare fram till 2030. 

Statistiken kring befolkning visar en uppåtgående trend men blir överlag lidande av 
brister kring infrastrukturen. En ökning i befolkning för de tre kommunerna ställer stora 
krav, inte minst på en fungerande infrastruktur. För att främja fortsatt tillväxt är goda 
kommunikationsmöjligheter in och ut från kommunerna av största vikt. Om 
infrastrukturen inte fungerar tillfredsställande medför pendlingen en ökad belastning på 
miljön och säkerheten. Bristerna i infrastrukturen till/från Göteborg mot kommunerna i 
norr riskerar att människors och företagens vilja att etablera sig i Västsverige minskar. 
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Figur 1: Befolkningsmängd i regionen
Respektive kommuns befolkningsprognos ligger till grund för regionens mål
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2. Gemensam målbild 
 

2.1  Ge våra invånare möjlighet att ”leva det goda livet” i vår region 

Kommunerna samverkar inom Fyrbodals kommunförbund samt Göteborgsregionens 
kommunalförbund och dess nätverk av infrastruktursansvariga. Tillsammans arbetar 
man för att utveckla infrastrukturen norr om Kungälv (norra stråket). Här jobbar man 
med alla trafikslag såsom väg, cykel, kollektivtrafik och tåg. Under 2014 har företrädare 
från näringslivet samt politiker och tjänstemän från Tjörn, Stenungsund och Orust 
(STO-regionen) träffats och diskuterat behov av en snabbare utveckling av 
infrastrukturen i delregionen. Samtliga parter har samma bild av nuläget och framtida 
behov av utveckling inom infrastrukturen. Man är eniga om att det råder akuta problem 
kring biltrafiken och köerna i området. Det har skapats arbetsgrupper som under året har 
jobbat med att utveckla visionen utifrån olika perspektiv, behov och fokusområden. 
 

2.2  Gemensam bild av framtidens möjligheter  

Stenungsund, Tjörn och Orust har de senaste 20 åren haft en positiv utveckling med 
många inflyttare, besökare och ett rikt näringsliv. De tre kommunerna kompletterar 
varandra mycket väl i utbud av boende, arbetsmarknad och kommersiell service. 
Näringslivet är ett brett spektrum från stora företag i Stenungsund till hamnverksamhet 
på Tjörn och båtindustri på Orust. Dessutom finns flera tusen småföretag i alla möjliga 
branscher. I nuläget finns det närmare 7 000 företag inom regionen, inom en mängd 
olika branscher och över 7 500 arbetsställen. 

 

 

 

Figur 2: Företag & Arbetsställen
SCB Företagsregister 2013
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I regionen är pendlingen mycket stor och vi är beroende av bra vägar och en väl 
utvecklad kollektivtrafik. Pendlingen till Stenungsund och Göteborg är störst med 
närmare 14 000 utpendlare men inpendlingen till Tjörn och Orust. Inpendlingen är 
också en viktig del då närmare 9 000 personer dagligen pendlar in till öarna. Att snabbt 
kunna ta sig till och från arbetsplatsen är en viktig faktor när det gäller att rekrytera och 
behålla personal. 

Kommunerna är stora turistdestinationer som har stor potential att växa ytterligare och 
dra till sig besökare och skapa arbetstillfällen. Tusentals unga får varje år sitt första jobb 
i besöksnäringen och för många blir det en livsstil att arbeta med turism och 
upplevelser. Den nationella strategin för svensk besöksnäring har som mål att fördubbla 
den svenska besöksnäringen till 2020 och att öka antalet exportmogna destinationer från 
cirka 15 idag till 35 under samma period. Bohuslän är en sådan prioriterad destination. 
Något som påverkar besöksstatistiken i vår delregion.*  

 

 

 

 

 

 

 

De internationella besöken i vår region blir allt fler. Tv-bolaget CNN har utsett 
Bohusläns skärgård till nummer sju på listan över ’the world’s last great wilderness 
areas’. Både via land och hav strömmar det ständigt in besökare vilket ställer krav på 
infrastrukturen. Idag ökar till exempel cykelturismen rejält och behovet för detta 
alternativ som är vänligt mot både människa och miljö måste vi kunna möta. 
Turistnäringen spelar en stor roll för utveckling och livskraft i glesbygdsområden. 

Väl fungerande transporter för människor och gods är alltså en förutsättning för att våra 
tre kommuner ska fortsätta utvecklas. För att fler ska kunna ta del av allt som STO-
kommunerna erbjuder och för att vi ska nå vår fulla potential måste våra behov av 
vägar, broar och kollektivtrafik beaktas. Våra planer och önskemål ligger i linje med 
Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020. 

 

SÖDRA BOHUSLÄN  2013 

Turismen omsätter  3 323 (Mkr) 

Antal sysselsatta i branschen  2 383 

Antal gästnätter  480 316 

Besöksvolymer  1 094 000 

Tabell 1: Turism Södra Bohuslän
HUI 2013

* Statistiken avser Södra Bohuslän där även Kungälvs kommun ingår 
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3. Våra utmaningar 
Kommunerna har tidigare konstaterat att regionen norr om Göteborg får överlag 
minskade infrastruktursatsningar och saknar utbyggnad av vägarna. Så länge tågtrafiken 
är utbyggd i smala stråk längst med Sverige är det fortfarande så att övervägande delen 
av den svenska landsbygden fortfarande är biltät. I den här delregionen har det skett en 
ökad trafik i samband med utbyggnad av samhällen och ökad nationell och 
internationell turism.  

 

Kösituationen minskar attraktionen för turismen, inflyttningen och näringslivet tillgång 
till arbetskraft och kompetens. Målet är att skapa ett attraktivt, gott boende inom STO-
regionen. Något som infrastrukturen idag inte stödjer. Risken är stor att ökad trafik med 
dagliga bilköer minskar attraktionskraften i vår region! Framförallt under 
sommarmånaderna ökar antalet fordon markant, något som illustreras av trafikflödet på 
väg 160, vid Stenungsöbron (se figur ovan). 

Figur 3: Teoretiskt trafikflöde väg 160 under ett år
Källa: Trafikverket Tindra, stickprov 2013
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3.1  Tidvis ansträngd trafiksituation som förväntas öka 

I området finns det flera kluster av företag med många anställda som för att bibehålla 
samt växa behöver välutvecklad infrastruktur. Som situationen ser ut nu är det svårt att 
rekrytera personal när det är tidsödande och osmidigt att ta sig till arbetsplatsen. I 
samtliga kommuner byggs det många nya bostäder så problemet med bilköer minskar 
inte utan ökar för varje år. Framförallt handlar det om flaskhalsar av bilköer som i sin 
tur skapar ytterligare problematiska kösituationer på andra ställen.  

 

 

Stenungsund är på många sätt ett nav för området, både vad gäller tåg, bil och 
godstransporter. Nuvarande trafiksituation skapar återkommande bilköer som sträcker 
sig från ett långt område, söder om Stenungsund upp till norra delen av Orust. Väg 160 
går igenom Stenungsund, förbi avfarten till Tjörn och vidare mot Orust. Närmare 
18 000 fordon passerar varje år Stora Höga utanför Stenungsund, en stor del av dessa 
fortsätter väg 160 norröver mot Tjörn och Orust (se bilaga för trafikflöden). 

Detta skapar bilköer under stora delar av dygnet. Huvuddelen av gods och persontrafik 
som kommer söderifrån ska över Tjörnbron och det skapar både olycksrisker och väcker 
en rad säkerhetsfrågor. Det är dessutom tidsödande väntan för de som pendlar inom 
området. Det behövs att man tar ett helhetsgrepp på hela området och möjliggör flertal 
parallella åtgärder för att komma tillrätta med situationen (se bilaga för SWOT-analys 
från Kemiklustret). 

Utöver trafikstockningar på grund av ett stort antal fordon bidrar även klimatet stundtals 
till en ytterst ansträngd trafiksituation, inte minst på Orust där vädret åtskilliga gånger 
tvingat Trafikverket till vägavstängningar. Detta begränsar trafikanter och godstrafiken 
då all trafik måste dirigeras norr om ön.  
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3.2  En utveckling på kort och lång sikt 

I detta initiativ föreslås åtgärder som behöver genomföras på kort sikt/direkt, lite längre 
sikt och slutligen förslag som handlar om mer långsiktiga investeringar över tid. 
Dessutom tas hänsyn till både kommunalt och regionalt/nationellt ansvar.  
 
3.3  En hållbar och säker utveckling 
Förslagen om förbättrad infrastruktur i regionen görs med miljövänliga och 
säkerhetsstärkande grunder. Vår region är en attraktiv turistort, mycket på grund av vår 
vackra natur, varvid ett fokus på hållbar utveckling bör ligga till grund för 
förbättringsområden. Ett antal förslag till förbättringsåtgärder handlar om att skapa 
incitament för ökad kollektivtrafik och alternativa transportmetoder, såsom cykel. 
 
Förslagen för förbättringsåtgärder har gjorts i samverkan med större aktörer från 
näringslivet. Säkerhetsstärkande åtgärder är ett återkommande tema i initiativet och 
berör fordonstrafiken men också den stora mängd godstrafik som förekommer i 
regionen.  
 
3.4  Gemensamt ansvar och finansiering 
Förslagen innehåller flera parallella åtgärder som kan nyttja olika finansierings-
möjligheter; statliga pengar, regionala pengar så kallade ”pott-pengar”, EU-medel, 
TEN-T, KASK (interreg). Relevanta EU-finansierade medel inriktar sig mot 
regional/nationell samverkan och utveckling där bland annat miljövänliga och effektiva 
transporter ligger i fokus. Vid varje förslag på åtgärd förslås ansvarsfördelning. 
 
I problematiken som beskrivs i detta dokument finns det två parallella perspektiv;  
gods- respektive persontrafik. Det är dock viktigt att betona att dessa två perspektiv 
påverkar varandra. Fortsatta utredningar av situationen är nödvändig för att säkerställa 
investeringar som är samhällsekonomiskt befogade.  
 
Härnäst följer listor på olika åtgärder som sammantaget utvecklar infrastrukturen i 
delregionen. Samtliga förslag tar sin utgångspunkt i att man jobbar aktivt med utveckla 
Södra Bohusbanan enligt den Idéstudie Södra Bohusbanan som Trafikverket har tagit 
fram och enligt den Åtgärdsvalsstudie som kommunerna äskar ska starta för väg 160. 
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4. Våra förslag till förbättringsåtgärder 
 
Kommunerna är eniga om att det finns tre prioriterade områden för att komma tillrätta 
med de problem som är mycket tydliga i den nuvarande trafiksituationen (avser både 
väg och järnväg) i området. I de listor som presenteras på följande sidor över konkreta 
förslag till åtgärder på kort- respektive lång sikt utgår samtliga förslag från följande tre 
huvudområden.  
 
 
4.1  Tre prioriterade områden 
 

 Utveckling av väg 160 som går genom Stenungsund, förbi Tjörns 
infart och vidare till Orust 

 
För att kunna gå vidare och se på möjliga åtgärder och alternativ för att utveckla 
pendlingssträckan längst med väg 160 föreslår kommunerna att man tillsammans 
genomför en åtgärdsvalsstudie över hela vägsträckan Stenungsund – Henån för väg 160. 

 
 Fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan 

Det finns en Idéstudie för Södra Bohusbanan, vilket enligt Trafikverket kan definieras 
som en redan genomförd Åtgärdsvalsstudie. Vårt förslag är att vi gemensamt börjar 
bearbeta resultaten i denna studie för att bäst utveckla tågtrafiken på Södra Bohusbanan. 
Under 2014/2015 genomförs perrongförlängningar längst med stationerna från Kode till 
Uddevalla för att längre tåg ska kunna öka resenärskapaciteten med 64 %. Nästa steg är 
att bygga en mötesplats i Grohed för att kunna köra mer frekventa turer på denna 
pendlingssträcka. Som långsiktigt mål för Södra Bohusbanan är dubbelspår på 
hela/delar av banan. Viktigt att beakta godstrafiken när man utvecklar banan. 

 

 En bro mellan Orust och fastlandet  
Ett sätt att avlasta Tjörnbron är att skapa en ny överfart mellan Orust – Stenungsund. 
Detta skulle också medföra att pendlare, turister och gods kommer snabbare ut på 
motorvägen.  
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5. Åtgärder för att utveckla infrastrukturen på kort 
sikt 2014-2018 

 

 Behov av en analys av trafikflödet i Stenungsund, norr om Stenungsund för att 
minska bilköer (kommunalt ansvar/regionalt ansvar). 

 Konsekvensanalys av godstransporter, nyttoeffekter och säkerhetsaspekter 
(gemensamt ansvar).  

 Fler, större pendelparkeringar i bra lägen, nära kollektivtrafiken så att fler 
attraheras att åka kollektivt (kommunalt ansvar/regionalt ansvar). 

 Bättre synkroniserade tidtabeller för buss- och tågtrafiken mot Göteborg 
 Realisera de föreslagna åtgärder som Trafikvalsstudien, Nösnäsmotet 

Stenungsund (2014) som Stenungsund kommun och Trafikverket gemensamt 
har genomfört. För att lösa den flaskhals som uppstår i området behöver flertalet 
delprojekt som beskrivs i rapporten genomföras skyndsamt, till exempel 
cykelvägar samt samordning av kollektivtrafiken (kommunalt ansvar). 

 Avlasta Tjörnbron från dagliga bilköer genom ny broöverfart Tjörn – Kungälv 
samt Orust – Stenungsund. En ny bro skulle ge ett tredje alternativ för resenärer 
på dessa sträckor och därmed förbättra förbindelser (gemensamt, 
regionalt/nationellt ansvar). 

 Ett alternativ för att avlasta Tjörnbron från dagliga bilköer vore att inleda med 
att sätta in vägfärjor, vilket skulle medföra en snabb lösning för mindre 
investering, förutsatt att den kan generera tidsvinster för trafikanterna. Detta 
skulle medföra att pendlare, turister och gods kommer snabbare ut på 
motorvägen vilket också skulle minska bilköer över Tjörnbron (gemensamt, 
regionalt/nationellt ansvar). 

 Väg 160 mellan Skåpesund och Varekil måste byggas om. Detta är planerat till 
januari/februari 2016. Byggandet av vägsträckan har skjutits fram några gånger 
och därför är det nu viktigt att ombyggnaden kommer igång. Det är en osäker 
vägsträcka på många sätt. Det är en olycksdrabbad vägsträcka och den är osäker 
för cyklister (många cyklar till Orust söderifrån). Vägsträckan drabbas flera 
gånger per år av översvämning. Då är Orust landväg avskuren söderut. 
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6. Åtgärder för att utveckla infrastrukturen på längre 
sikt 2018-2022 
 

 Fler direktbussar till Göteborg. Detta minskar restiden och fler väljer då att åka 
kollektivt framför att ta bilen. Finns exempel på detta som lett till önskad effekt 
(kommunalt ansvar/regionalt ansvar). 

 Fler och förbättrade cykelvägar i samtliga tre kommuner. Allt fler väljer detta 
alternativ och incitamenten såväl som säkerheten kring detta bör stärkas. Viktigt 
att länka samman cykelvägar i flera områden (kommunalt/regionalt, regionala 
turistbolags ansvar). 

 Beslut om placering och byggande av resecentrum (kommunalt ansvar). 
 Sätta in matarbussar från Orust/Tjörn till Stenungsund för vidare transport på 

Södra Bohusbanan då de nya perrongerna är färdiga (kommunalt ansvar). 
 En genare dragning av vägen från Svanesunds färjeläger till E6, så att fler väljer 

att ta den här vägen vilket kan avlasta Tjörnbron (regionalt/nationellt ansvar) 
Öka säkerheten i tunneln som ligger i anslutning till Tjörnbron, då denna är en 
säkerhetsrisk med lågt i tak, smal passage där större lastbilar och persontrafik 
inte kan mötas (gemensamt ansvar). 

 Avlasta Tjörnbron genom ny överfart Orust–Stenungsund/Kolhättan 
(bro/tunnel). Detta skulle medföra att pendlare, turister och gods kommer 
snabbare ut på motorvägen. För att fullfölja detta skulle väg 734, sträckan 
Svanesund-Varekil som försörjer trafiken fram till färjan, behöva en 
standardhöjning (gemensamt, regionalt/nationellt ansvar). 

 Industrin i Stenungsund har behov av nationella och regionala förbindelser vilket 
på sikt kommer kräva en tvärförbindelse mellan E 6 och E 45. Detta är av 
regionalt intresse då det skulle medföra minskad sårbarhet, ökad säkerhet och 
tillgänglighet. (regionalt/nationella ansvar) 

 
 

 
  



13 
 

 

 
 

Målet för Nordvästsvenska Initiativet är att skapa en bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre 
miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser inom Stenungsund, Orust och Tjörn.  
 
  

7. Åtgärder för att utveckla infrastrukturen på lång 
sikt, 2022- 

 
 Dubbelspår Södra Bohusbanan Uddevalla (Oslo) – Göteborg (gemensamt, 

regionalt/nationellt ansvar). 
 Avlasta Tjörnbron genom ny överfart Tjörn - Kungälv (bro/tunnel). Denna väg 

och överfart måste länkas till Söderleden (gemensamt, regionalt/nationellt 
ansvar). 

 Kombiterminal i Stenungsund, mer trafik på järnvägen för att avlasta godstrafik 
på väg. Detta kräver dock en analys av järnvägens sträckning, dubbelspår samt 
säkerhetsdiskussioner (gemensamt, regionalt/nationellt ansvar).  
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8. Åtgärder som kommunerna jobbar med 
Kommunerna arbetar aktivt med flertalet infrastrukturprojekt inom gata, park och natur. 
Dessa omfattar bland annat gång- och cykelvägar, parkeringar och vägbyggnadsprojekt. 
Nedan följer en lista på några utvalda projekt som kommunerna anser vara 
betydelsefulla ur ett helhetsperspektiv för regionen.  

 

8.1   Kommande och pågående infrastrukturprojekt i Stenungsund 

 Nösnäsmotet 
Under 2014 färdigställdes Åtgärdsvalsstudien för Nösnäsmotet. I beslutet togs 
ett antal förslag upp som man bör arbeta vidare med, både på kort och lång 
sikt. Nu börjar planering, utredning och projektering för det åtgärder som 
framför allt är föreslagna på kort sikt. 

 Trafikförsörjning av Hallerna området 
Utreda möjligheterna och förutsättningarna för trafikförsörjningsled från 
Hallernaområdet och direkt söder ut mot Stora Högamotet och E6. Detta är 
även med som ett åtgärdsförslag för att minska belastningen i Nösnäsmotet 

 Gång- och cykelväg Ödsmål-Krontofta 
Detaljplan för sträckan har i årsskiftet 2014/2015 vunnit laga kraft. Nu pågår 
arbetet med markåtkomst och projektering för att kunna starta byggnationen 
sommaren 2105. 

 Gång- och cykelväg Krontofta-Kolhättan 
Trafikverket håller på att ta fram vägplan för sträckan. Vägplanen beräknas 
vinna laga kraft under 2015, med start av byggnation strax efter detta. Sträckan 
finansierar av Trafikverket och Stenungsunds kommun. 

 Cykelplan för Stenungsund kommun 
Planera för utbyggnad av prioriterade gång- och cykelvägar enligt kommunens 
cykelplan. Cykelplanen är lyft för politiskt beslut men är ännu inte beslutad. 
Beslut om cykelplanen beräknas komma under 2015. 

 Trafik genom centrum av Stenungsund 
När inriktningsbeslut är taget för resecentrum kommer kommunen se över 
trafiken genom centrum av Stenungsund och dess koppling mot väg 160 och 
väg 170. 

 Gång- och cykelväg Vallenvägen Stora Höga 
Stenungsunds kommun ihop med Trafikverket arbetar med att bygga gång- och 
cykelväg utmed Vallenvägen i Stora Höga. Därmed avser man att stänga en 
obevakad övergång på Södra Bohusbanan. Trafikverket håller för tillfället på 
att ta fram en förenklad Åtgärdsvalsstudie för projektet. Utbyggnaden av gång- 
och cykelbanan delfinansieras av kommunen och Trafikverket. 

 

 



15 
 

 

 
 

Målet för Nordvästsvenska Initiativet är att skapa en bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre 
miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser inom Stenungsund, Orust och Tjörn.  
 
  

8.2  Kommande och pågående infrastrukturprojekt på Tjörn 

 Tjörns Entré  
I kommunen pågår arbete med utformning av området vid Myggenäs korsväg, 
”Tjörns entré”. Myggenäs korsväg är den största korsningen på Tjörn och en 
viktig knutpunkt för resenärer. Syftet med projektet är att skapa en inbjudande och 
trygg miljö som uppmuntrar till kollektivt resande. En bussterminal är nyligen 
anlagd intill parkeringen vilket höjde kapaciteten vid busshållplatserna. 
Hållplatserna utrustades med busskurer och realtidsskyltar vilket bekostades av 
Västtrafik. Pendelparkeringen vid korsvägen byggdes ut under 2014. Denna 
utökades med 39 parkeringsplatser och 59 cykelparkeringsplatser. För 
parkeringarna erhölls pengar från Västsvenska paketet. Planer finns på att även 
bygga vänthall och café i området.  

 Myggenäs korsväg 
2014 påbörjades en åtgärdsvalsstudie för Myggenäs korsväg. Projektet drivs av 
Trafikverket men sker i samarbete med Tjörns kommun. Många fordon passerar 
korsningen, både resenärer till och från Tjörn och sådana som åker genom 
korsvägen norrut mot Orust eller söderut mot Göteborg. Korsningen är högt 
belastad under morgon och eftermiddag med köbildningar som följd. 
Exploateringar är planerade i området vilket kommer att öka trycket på 
korsningen ytterligare. Åtgärdsvalsstudien ska vara klar 2015.  

 Wallhamnskorset 
Trafikverket planerar en ombyggnation av korsningen Wallhamnskorset, vilket är 
korsningen mellan väg 169, 723 och Wallhamns industriväg. Korsningen ska 
byggas om till cirkulationsplats. Vägplanen fastställdes 2014 och byggnation ska 
påbörjas 2015. Cirkulationsplatsen ökar trafiksäkerheten i korsningen.  

 Gång- och cykelväg längs väg 169  
Sommaren 2014 färdigställdes gång- och cykelvägen som går mellan Myggenäs 
korsväg och korsningen 169/714. Sträckan är ca 1,2 km lång. GC-vägen syftar till 
att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister längs sträckan samt att öka 
tillgängligheten till Myggenäs korsväg för dem som arbetspendlar kollektivt. 
Projektet samfinansierades av Tjörns kommun och Trafikverket.   

 Gång- och cykelväg Myggenäs-Skåpesund 
Kommunen planerar att anlägga en GC-väg mellan Myggenäs och Skåpesund 
(Skåpesund angränsar till Orust kommun). Orust kommun planerar en GC-väg på 
norra sidan av Skåpesund. GC-vägen på Tjörnsidan skulle därmed länka samman 
Orust kommun och Myggenäs korsväg. Sträckan är ca 5,2 km lång. Projektet är i 
nuläget i ett tidigt skede och GC-vägens exakta sträckning är inte fastställd.  

 Gång- och cykelväg till Wallhamns industriområde 
Wallhamn är beläget på nordöstra Tjörn där det finns hamnverksamhet och 
mellanlager för bilar. Under 2015 ska projektering göras för en GC-väg från 
Wallhamnskorset ut till industriområdet. Lastbilstrafiken är omfattande längs 
sträckan, vilken är ca 1,2 km. GC-vägen kommer att öka trafiksäkerheten för 
gående och cyklister. Trafikverket och Tjörns kommun samfinansierar projektet.  
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8.3   Kommande och pågående infrastrukturprojekt på Orust 

 Bro mellan fastlandet och Orust  
Tillsammans med Tjörn och Stenungsunds kommuner, samt med stöd från 
Fyrbodals kommunalförbund, kommer en samhällsekonomisk analys att göras 
under 2015. Västra Götalandsregionen ser detta som prioriterat och kommer att 
finansiera merparten av utredningen. I Orust och Stenungsunds översiktsplaner 
finns broreservat inplanerat sedan många år. En bro är av yttersta vikt för Orust 
utveckling både ur ett befolkningsperspektiv med attraktivt boende och 
pendlingsmöjligheter samt ur ett turistiskt perspektiv för besöksnäringen.   

 Cykelstrategi och cykelinfrastruktur 
En cykelstrategi ligger för antagande under våren 2015. Den ligger till grund 
för statsbidrag. Arbetet har sträckt sig över två år och har bland annat omfattat 
kartläggning av nuläget samt inhämtning av invånarnas synpunkter och 
önskemål. Cykelstrategin är uppdelad på fem fokusområden, med vision, mål 
och åtgärdslista 2015-2020 för respektive område. De fem fokusområdena är: 

 Cykelinfrastruktur/säkerhet 
 Cykla till skolan 
 Cykla till arbetet 
 Turism- och fritidscykling 
 Sport- och motionscykling 

Kommunen är initiativtagare och delfinansiär med 3,5 miljoner till gång och 
cykelvägen mellan Tönsäng och Tuvesvik.   

 Trafikutredningar 
Under 2015 tas trafikutredningar fram för Svanesund och Mollösund, senare 
även Henån i samband med planläggning. Gäller såväl centrumutveckling som 
framtagande av nya bostadsområden.  

 Länsväg 160 
Länsväg 160 går som en pulsåder rakt över Orust. På denna sträcka färdas 
många trafikanter, gods och kollektivtrafik dagligen. För kommunens 
utveckling är vägen av stor betydelse och på kommunens initiativ beslutades i 
april 2006 om en avsiktsförklaring mellan dåvarande Vägverket, Orust 
kommun och Orusts Sparbank om att arbeta för en tidigareläggning av 
ombyggnad av väg 160. Därefter har det varit en berg- och dalbana med både 
höga förhoppningar och branta dalar av motgångar. 

 Förprojektering Östra Henån 
Under 2015 planeras en förprojektering för att lösa ny utfart för östra Henån. 
Insatsen innebär att arbete påbörjas för att åstadkomma trafiksäker 
utfart/anslutning för Lövåsområdet.   
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9. Underskrifter 

 

Underskrifter från samtliga kommuner, för ett gemensamt förslag på ett 
Nordvästsvenskt initiativ med prioriteringar för infrastruktursatsningar i 
delregionen Stenungsund, Tjörn och Orust. 

 
Se bilagor för beslut i respektive kommunfullmäktige.  
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
Sofia Westergren, kommunstyrelsens ordförande Stenungsund kommun 
 
 
 
 
 
Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande Tjörn kommun   
 
  
 
 
 
Kerstin Gadde, kommunstyrelsens ordförande Orust kommun 
 
 



Bilagor 

 
  

Näringsliv 
  Källa: UC & Ekonomifakta 

STO Regionen  Stenungsund  Tjörn  Orust 

Antal företag  6 801  2 698  1 894  2 209 
Antal arbetsställen  7 685  2 999  2 161  2 525 
Nyföretagande/1000 invånare 16‐64 
år (etableringsfrekvens) 

13,1  12,4  13,5  13,4 

       

Befolkning 
 Källa: Regionfakta 

           

Befolkning (per 31 december 2013)  55 018  24 932  15 050  15 036 
Befolkningsmål 2030  64 637      
        
Antal taxerade småhusenheter 2013  25 739  6 925  8 805  10 009 

varav helårsboende  15 654  5 597  4 993  5 064 
varav fritidsboende  10 085  1 328  3 812  4 945 

        

Fordon 
 Källa: Trafa 

           

Fordonsparken (personbilar, lastbilar, 
bussar) 

35 531  14 913  10 078  10 540 

varav personbilar  31 145  13 165  8 870  9 110 
varav lastbilar  4 220  1 697  1 166  1 357 
varav bussar  166  51  42  73 

Personbilar per 1000 invånare  589  528  589  650 
         

Pendling 
 Källa: SCB, 2012 

           

Inpendlare  8 444  5 790  1 365  1 289 
Utpendlare  13 720  6 229  4 137  3 354 
Bor och arbetar i länet/kommunen  13 957  6 364  3 484  4 109 
         

Turism 
  Källa: HUI 

Södra Bohuslän          

Gästnätter  480 316      
Besöksvolymer  1 094 000      
Turismomsättning  3323 (Mkr)      
       

Trafikflöden 
 Källa: Trafikverket, Tindra stickprov 

Årsdygnstrafik 
(Ådt) fordon 

Årsdygnstrafik 
(Ådt) lastbil 

     

Väg 160 Stora Höga norr om 
anslutning Väg 574 

16 940 +/‐ 7 %  1 050 +/‐ 10 % 
   

Väg 160 Stenungsön  17 541 +/‐ 7 %  1 160 +/‐ 10 %     
Väg 160 Norr om anslutning Väg 169  10 030 +/‐ 7 %  530 +/‐ 10 %     
Väg 160 norr om anslutning väg 710  6 790 +/‐ 7 %  420 +/‐ 11 %     
Väg 160 mellan Varekil & Henån  3 690 +/‐ 9 %  350 +/‐ 12 %     
Väg 160 Henån  6 180 +/‐ 8 %  480 +/‐ 11 %     
Väg 160 Vindöbron  4 670 +/‐ 9 %  330 +/‐ 12 %     



SWOT analys – Industrigruppen Stenungsund 

 

 

 

 

 
Strengths 

• E6 fungerar bra 
• Industrihamnar STE 
• Rörledningar industrikomplex 
• Tillgång järnväg, persontrafik samt 

godstrafik, dock med 
kapacitetsutmaningar  

Opportunities 

• Se STO regionen som helhet för 
ytterligare möjligheter och knyta an fler 

• Turism att få mer betydande roll I 
planering 

• Flytta godstransporter till järnväg ex. 
container trafik till/från hamn som 
minskar lokal trafik på väg i STD såväl 
som GBG  

• Ökad globalisering och nya handelsavtal 
EU med omvärlden för exporterande 
företag, infrastruktur som medel för att 
optimera och bibehålla export volymer 
genom effektiva transporter där 
alternativa lösningar ger dessa 
möjligheter 

• Tjörnbron en stor flaskhals dagligen, speciellt 
persontrafik som startar från Statoils omnejd till 
rödljus Myggenäs 

• Bohusbanans kapacitet och kringliggande 
infrastruktur t.ex. multiterminal 

• Tingstadstunneln flaskhals 
• Stenungsund lokal‐trafik 16‐18 vardagar trög 

Weaknesses 

Threats 

• Tjörnbron och smal tunnel; om någonting händer 
blir påverkan ordentligt kännbar för 
verksamheter 

• Ökande trafik i samband med utbyggnation 
samhället och turism 

• Investeringskostnader järnväg, risk att det inte 
används om vägtransporter fortsätter vara 
billigare 

• Ökad globalisering påverkar exporterande företag 
såväl som lokalt producerande företag med 
importer 

• Förändringar lagar, skatter och 
attitydförändringar i samhället med 
godstransporter på bil och speciellt i tätorter 
skapar incitament att vara pro‐aktiv ur ett 
långsiktigt perspektiv gällande infrastrukturen 


