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Denna del beskrivs dels i ett kommunövergripande avsnitt och dels i ett avsnitt för
var och en av de 7 zoner som kommunen
delas in i med utgångspunkt i en analys av
landskapets förutsättningar.
Analysdel, mål & strategidel och rekommendationer har samma upplägg med ett
kommunövergripande avsnitt och ett avsnitt för var och en av de 7 zonerna. För
en kommunövergripande översikt eller en
översikt av någon av zonerna ska planförslaget kunna följas från analys, via strategier till rekommendationer.
Analysdelen ingår i översiktsplanens kategori planeringsunderlag, vilket innebär att
kontinuerliga kompletteringar,
uppdateringar, tillägg av ny information
från utredningar och liknande kan göras
utan att en formell revidering av hela
ÖP-dokumentet behöver ske.
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består av ett resonemang kring, och en
tolkning av, förutsättningarna med utgångspunkt i strukturer och sammanhang.
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Analysdelen
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KOMMUNEN & OMVÄRLDEN

Oslo

Sotenäs

Uddevalla

Vänersborg
Trollhättan

Lysekil

Göteborg

Köpenhamn/Malmö

Sotenäset är det näs som sträcker sig längst
ut i Västerhavet. Sotenäs kommun har en
lokalisering som historiskt sett har sin utgångspunkt i ett strategiskt läge vid havet
med goda förutsättningar för sjöfart, fiske
mm. Idag utgör E6:an den primära kommunikationslänken i regionen.Transporter,
pendling och andra typer av resor sker
huvudsakligen via denna pulsåder. Med
fokus på vägtransporter har Sotenäset en
betydligt mer avsides lokalisering än för
sjötransporter. Trots förändring av förutsättningarna för tillgänglighet och kommunikation består de tätortsstrukturer som i
sitt ursprung fokuserade på havet som primär förutsättning för utveckling. Havet och
tätorternas kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer är starka attraktionskrafter
för både boende och besökande.

Förutom arbetspendling inom kommunen
utgör närliggande kommuner; Strömstad,
Tanum, Munkedal och Lysekil en ”inre
pendlingszon” både med pendlare ut från
kommunen och in till arbetsplatser i Sotenäs kommun. Fyrstad med Uddevalla,
Trollhättan, Vänersborg och Lysekil står
för det ”lokala stadslivet”. De fyra städerna, främst Uddevalla och Trollhättan rymmer en stor andel arbetsplatser för boende i
Sotenäs kommun. Här finns också tillgång
till det serviceutbud som saknas i kommunen. Tillgängligheten till dessa städer är
viktig även för tillgång till kultur, evenemang mm. Torp köpcentrum är det närmast
belägna köpcentrat från Sotenäs kommun.
Trots förbättrad tillgänglighet genom utbyggnad av E6:an till motorväg är köptroheten i Sotenäs kommun relativt god, inte
minst beroende på besöksnäringen. Planer
på utveckling av köpcentrum i Håby skulle
dock innebära en förbättrad tillgänglighet
till kommersiell service utanför kommungränsen, vilket kan förändra förutsättningarna för serviceunderlaget i kommunen.

Väg 171 och 174 har stor betydelse som
länkar mellan E6:an och Sotenäs kommun.
Längs dessa vägar sker alla transporter och
all pendlingstrafik.
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Göteborg och Oslo är städer med stor betydelse ur ett större perspektiv med tillgång
till storstadspuls, flygplatser mm. Sett ur
detta större perspektiv ligger Sotenäs kommun dessutom inom det storstadsstråk som
löper mellan Oslo och Köpenhamn och
som däremellan fångar in Malmö och Göteborg. Detta stråk är intressant inte minst
ur kommunikations- och tillgänglighetssynpunkt. Visionen kring ett kollektivtrafikstråk mellan Oslo och Köpenhamn, till
vilket Sotenäs kommun kan ansluta, skulle
ge helt andra förutsättningar för kommunen både som boendekommun och för en
utveckling av besöksnäringen.
Läget vid havet ger Sotenäs kommun kontakter med stora delar av världen. Dels
genom att det ger kommunen en attraktivitet som besökskommun, vilket lockar
besökare och delårsboende långt utanför
nationsgränsen, och dels pga de farleder
som utnyttjas för sjöfart av fartyg från hela
världen.

del 3 A NALY S					

Utveckling av sjöfart, både som transportmedel för varor och för persontrafik, med
inriktning mot en minskad miljöpåverkan
ger nya förutsättningar för utvecklingen av
Sotenäs kommun och utnyttjandet av det
strategiska läget vid havet.
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KOMMUNÖVERGRIPANDE ANALYS
HISTORIA
Fiske

Historien ger oss en beskrivning av, och
förklaring till, varför kommunen har
byggts upp med den struktur den har; varför bebyggelsen och vägarna finns där de
finns, varför ett samhälle har utvecklats till
att bli större än ett annat osv.

Vid den första sillperioden, under 1500-talet, blev fisket en storindustri, vilket ledde
till nya kustsamhällen. En permanentning
av kustsamhällena uppstod först i samband
med den stora sillperioden 1749-1809.
Verksamheter kopplade till sillfisket, såsom
handel och beredningsindustri, utvecklades
men försvann när sillen försvann. I mitten
av 1800-talet infördes näringsfrihet och
sillhanteringen reglerades genom statliga
förordningar. Att kustsamhällena förblev
småskaliga, liksom bostadsbebyggelsen
inom dem, var en konsekvens av dessa
förordningar.

Ursprung
De äldsta bevarande spåren efter människor på Sotenäset, utgörs bl a av en mängd
boplatser av vilka de äldsta är mer än
8000 år gamla. Från yngre stenåldern finns
stenkammargravar. Även från de följande
tidsperioderna, brons- och järnåldern, finns
ett stort antal lämningar runt om i kommunen. Framträdande är bronsåldernsrösen
med sina typiska kustlägen och de många
hällristningarna vid bl a Hogsäm, Tossene
kyrka och Åby Säteri.

Stenindustrin
År 1842 etablerade C.A. Kullgren stenbrytning på Bohus-Malmön, vilket innebar
början till en storhetstid för kommunen.
Vid mitten av 1800-talet anlades flera
stenhuggerier, bl a på Bohus-Malmön och
i Hunnebostrand. De bohuslänska stenhuggerierna hade en stor konkurrensfördel
gentemot stenhuggerier i inlandet genom
sitt kustnära läge och därmed låga transportkostnader. I takt med industrialismens
utveckling med ett ökat behov av infrastruktur som vägar, kajer, byggnader mm
utvecklades stenindustrin under den senare
halvan av 1800-talet. Nedgången kom efter
1930-talet med världskriser och en utveckling där gatsten alltmer ersattes av asfalt
och betong.

För omkring 1000 år sedan, under vikingatiden, bildades föregångaren till dagens
Sotenäs kommun, Sotenäs Skeppsreda eller
Sotenäs härad, huvudsakligen ur försvarssyfte men även för kyrklig administration
och rättskipning. Under denna tid blev nuvarande Kungshamn utsett till en av samlingsplatserna för vikingaskepp som skulle
försvara det nybildade norska riket.
Under medeltiden byggdes de första kyrkorna i Sotenäs, i Askum och Tossene, av
vilka Tossene var huvudkyrkan och Askum
var annexkyrka. Senare bildades Tossene
och Askums socknar.
Längs kusten bosatte sig fiskarbönderna
i kanten av jordbruksmarken av de kustnära dalgångarna, medan strandsittare
byggde sina hus i de kargare och jordfattiga delarna av böndernas utmarker, vilket
gav upphov till de första kustsamhällena.
Strandsittarna försörjde sig enbart på fiske.
Under perioder när jordbruk och fiske låg
nere seglade kustborna längs kusten och
sålde varor.

Med sillperioder och stenindustri växte
befolkningen kraftigt, främst i tätorterna,
vilket medförde ett behov av regleringar
och bestämmelser och municipalsamhället
infördes för detta syfte som samhällsform.
Sotenäset utgjordes av 10 municipalsamhällen, vilka upphörde som samhällsform
när kommunbegreppet infördes.
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...Fiskberedningsindustrin likaså
(foto: Hunnebostrands bildarkiv)

Stenhuggerinäringen
har präglat både
samhällsutvecklingen och landskapet i
Sotenäs
(foto: Hunnebostrands bildarkiv)
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Fiskerinäringen har
en lång historia i
kommunen...
(foto: Hunnebostrands bildarkiv)

1862 blev de tidigare socknarna kommuner; Tossene, Askum och Kungshamn.
År 1909 utbröts Malmöns kommun från
Askum och år 1924 delades Kungshamns
kommun i Kungshamns och Smögens
kommuner. 1952 bildades Södra Sotenäs kommun genom sammanslagning av
Askum, Malmön och Kungshamn. 1974
slogs Södra Sotenäs, Smögens och Tossene
kommuner samman och bildade Sotenäs
kommun.
Kommunens struktur och tillväxt har sitt
ursprung i dessa förutsättningar och händelser. Lokaliseringen av bebyggelse och
infrastruktur har bestämts utifrån det historisk behovet av tillgång till jordbruksmarken, havet och berget.
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Från municipalsamhällen till kommun
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- gemenskap
- närhet till natur och rekreation
- intimitet
- närhet till kommunikationsstråk

Bebyggelsestrukturen i Sotenäs kommun
kan i grova drag delas upp i tre typer av
livsmiljöer: tätort, bebyggelsegrupperingar
utanför tätort och landsbygd. Bebyggelsegrupperingarna utanför tätort kan i sin tur
delas upp i samlad bebyggelse (formellt
begrepp) och detaljplanelagda grupperingar. De olika livsmiljöerna besitter var
för sig betydande kvaliteter. Kvaliteterna
byggs dock upp av skilda förutsättningar.

Kvalitativa
förutsättningar för
livsmiljö
landsbygd
- ostördhet
- stora ytor
- närhet till natur och rekreation
- närhet till kommunikationsstråk
Områden med samlad bebyggelse är
huvudsakligen bebyggelsegrupperingar
som växt fram successivt. Avsaknaden av
detaljplan indikerar att den ursprungliga
bebyggelsen i grupperingen är relativt
gammal. Dessa grupperingar är ofta lokaliserade i anslutning till de större kommunikationsstråken. Kyrkbyarna Askum
och Tossene är exempel på sådana grupperingar vars lägen är mycket strategiska
sett ur ett kommunikationsperspektiv. Lägena utgör gamla noder, knutpunkter (se
begreppsförklaring/noder). Kommunikationsstråk förändras dock, vilket innebär att
främst Tossenes potential som knutpunkt
har försvagats något, medan den potentialen i större utsträckning kvarstår och till
och med har förstärkts i Askum genom
närheten till väg 171.

Kvalitativa
förutsättningar för
livsmiljö
tätort
- närhet och tillgänglighet till service
- variation i boendeformer
- liv och rörelse
- täthet/gemenskap
- närhet till kommunikationer av olika slag
- tillgänglighet till kultur/”evenemang”/
fritid
- tillgång till ytbegränsade, men kvalitativa
rekreationsområden

Detaljplanelagda bebyggelsegrupperingar
utanför tätort utgör i stor utsträckning områden av sammanhållen fritidshusbebyggelse. Här finns ingen direkt koppling till
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Kvalitativa
förutsättningar för
livsmiljö
bebyggelsegrupperingar

Sotenäs kommun karaktäriseras av en stor
variation i invånarantal mellan sommar
och vinter. Sommartid är huvuddelen av
kommunens ca 6800 bostadsfastigheter
bebodda. Vintertid är antalet bebodda bostadsfastigheter ca 3150. Kommunens vilja
om att den helårsboende befolkningen ska
öka i antal har tagit sig uttryck bl a i nybyggnation av bostäder. Trots detta har den
helårsboende befolkningen minskat under
de senast åren. Trenden är därmed ett ökat
antal byggnader och ett minskat antal helårsboende.
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BOENDE & BYGGANDE
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kommunikationsstråk. Läget utgår snarare
från de landskapliga förutsättningarna och
förutsättningar för en värdefull fritid- med
närhet till vatten, närhet till golfbana o s v.

höjdsystem. + 1,36 plus 0,88 blir + 2,24.
Med säkerhetsmarginal för t ex våghöjd
jämnas detta värde uppåt till + 2,5 meter
och utgör förslag till riktvärde för lägsta
tillåtna grundläggningsnivå vid nybyggnation från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens
förslag till riktlinjer är ännu under utredning och kan därmed komma att förändras.
Då omfattande delar av bebyggelsen inom
kommunen har sitt ursprung vid havet ligger en betydande del under den utpekade
nivån. Behovet av att förhålla sig till en
högre havsnivå och riktlinjer kopplade till
detta får därmed stora konsekvenser både
för utveckling och bevarande av kommunens bebyggelse, infrastruktur mm.

Förutsättningarna för de olika bebyggelsegrupperingarna skiljer sig därför väsentligt
från varandra. Samtliga bebyggelsegrupperingar har dock sina framträdande karaktärsdrag och kvaliteter.
I oktober 2007 presenterades statens klimat- och sårbarhetsutredning. I utredningen görs bedömningen att medelnivån för
havet kommer att stiga med 0,88 meter under de närmaste 80 åren. Högsta högvatten
under
modern tid låg på + 1,36 i rikets
BEBYGGELSESTRUKTURER
TÄTORT
idag

princip
- förtäta
- definiera avgränsningar
- definiera viktiga utemiljöer
- förtydliga utemiljöers funktion och
livsmiljö tätort
höja platsernas kvalitet
- utveckla strukturer för service
och övrigt näringsliv
- utveckla gång- och cykelvägsstruktur
- tillvarata och utveckla varje tätorts
identitet och särprägel

Tät, oregelbunden struktur. Inre delar.

livsmiljö
bebyggelsegrupperingar
BEBYGGELSESTRUKTURER LANDSBYGD
idag

princip

Relativt tät, regelbunden struktur. Mellersta

- anpassning av bebyggelsen
till landskapets förutsättningar
delarna.- större tomter än i tätorterna
- begränsning av antalet
byggnader i samlade grupper
- större naturmarksområden
(mellanrum) som avgränsare
mellan bebyggelsegrupper
- bebyggelsen skall lokaliseras i
anslutning till befintliga vägar
- undvika större, oexploaterade
naturområden för att inte
fragmentera landskapet

livsmiljö landsbygd

Oregelbunden struktur, mindre bebyggelsegruppering
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Livsmiljö bebyggelsegruppering
utanför tätort.

Livsmiljö landsbygd.
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Livsmiljö tätort.
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NÄRINGSLIV
SWOT-analys

Näringslivsstruktur

I samband med att Vision 2020 utarbetades
tog kommunen fram en sk SWOT-analys
(av engelskans Strength, Weakness, Opportunities och Threats) för att beskriva kommunens utvecklingsförutsättningar.

Huvuddelen av kommunens företag och
arbetsplatser är lokaliserade inom tätortsområdena. Handelsinriktad verksamhet
återfinns generellt centralt inom tätorterna.
Industriell verksamhet har traditionellt
lokaliserats nära vattnet utifrån ett behov
av sjötransporter, vilket i stor utsträckning
gällde även areella näringar som fiske och
täktverksamhet. Idag är det huvudsakligen
verksamheter kopplade till yrkesfisket
samt den växande näringen kopplad till
fritidsbåtar som har ett fysiskt behov av
vattenkontakt. Utöver det fysiska behovet
finns dock visuella och upplevelsemässiga
aspekter på att lokalisera verksamheter
med vattenkontakt, inte minst genom att
besöksnäringen växer sig allt starkare. Efterfrågan på vattennära lägen för företagsetableringar är stor.

Styrkor
Etablerad tung basnäring
Fiske-/fiskberedningsindustri
Stenindustri
Turism
Mekaniska verkstäder
Vacker, ren miljö
Väl utbyggd samhällsservice
Svagheter
Avsides större kommunikationsstråk
Brist på mellanstora arbetsplatser
Splittrade turismintressen
Möjligheter
Kompetenshöjning-/utveckling
Utbildning inom fiskesektorn
Utbyggd/förädlad livsmedelshantering
Kultur-Turism
Upplevelser
Hälsa
Rekreation
Inpendling
Alternativ energi
Energigrödor
Flisvärmeverk/biogas
Utvecklingscentrum
Mentorskap/ledarutveckling

Verksamhetsområden har, i samband med
det minskande behovet av sjötransporter,
under senare tid istället lokaliserats till
områden i tätorternas utkanter.
Utvecklingen går idag från ett fåtal stora
företag mot fler och mindre företag inom
ett vidare spektrum av verksamhetsområden.
Utanför tätorterna finns ett fåtal, småskaliga verksamhetsetableringar spridda över
hela kommunen.
Besöksnäringen är en betydande och
växande näringsgren. Utvecklingspotentialen bedöms som mycket stor. Det unika
landskapet med goda förutsättningar för
rekreation, upplevelser och friluftsliv samt
tätorternas karaktäristiska bebyggelsemiljöer utgör viktiga förutsättningar för besöksnäringen.

Hot
Undermålig vägstandard
Stort beroende av dominerande arbetsplats
Stort beroende ensidigt näringsliv
Strukturrationalisering

Anläggningar med camping och stuguthyrning utgör en viktig del av det turistiska boendet och därmed en viktig del
av besöksnäringen. Förutsättningarna för
denna typ av anläggningar förändras och
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utvecklas kontinuerligt utifrån förändringar
i gästernas önskemål. Ökat krav på bekvämlighet, ökande bränslepriser mm har
medverkat till en förändring i det turistiska
boendet från husvagnar mot stugor och sk
mobile homes. Större krav på boendeenheternas standard och därmed större boyta
ställer krav på större markarealer. Utveckling av anläggningarna innebär även större
ytor för fritidsaktiviteter.
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KOMMUNIKATIONER
Båt

Tillsammans utgör dessa vägar ett effektivt
kommunikationsnät med en god tillgänglighet till samtliga delar av kommunen. En
stor del av kommunens identitet vad gäller
vägar ligger dock i det finmaskiga vägnät
av smala, slingrande vägar som i stor utsträckning är mycket väl anpassade till det
landskap de löper genom. Dessa vägar är
värdefulla, inte bara som kommunikationsleder för boende på landsbygden utan även
för att tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer vid havet, genom kulturlandskap, upp
till utsiktsplatser och fram till skogsområden. Delar av detta vägnät kan utnyttjas
som promenad- och cykelvägar och därmed utgöra värdefulla rekreationsstråk.

Båtlivet utgör en stor och viktig del av Sotenäs attraktivitet som besökskommun och
en viktig aspekt för Sotenäs som attraktiv
boendekommun. Sett till sin storlek och
till antalet invånare har kommunen ett stort
antal båtplatser. Efterfrågan på båtplatser
är trots detta mycket stor, bl a för att tillgång till båtplats ofta ses som en viktig del
i ett attraktivt levnadssätt. Den ständiga
och stora efterfrågan innebär ofta en konflikt med den attraktivitet landskapet besitter genom tillgången till vattnet, utsikt över
oexploaterade områden och möjligheten
att röra sig fritt längs vattnet. Ett ökat antal
båtplatser innebär dessutom ökad båttrafik
i de kustnära vattnen, vilket i sin tur innebär en miljöpåverkan.
Sotenäset omges till stora delar av vatten
mot Västerhavet och Åbyfjorden. Tillgängligheten till vattnet och till farleder
är mycket god. Det är den tillgängligheten
som varit utgångspunkten i den bebyggda
miljöns struktur. Samtliga tätorter i kommunen är lokaliserade vid vattnet och med
sina kärnor och centra i direkt anslutning
till hamnar. Allt eftersom bil och lastbil tagit över som huvudsakliga transportmedel
har vägnätet blivit allt viktigare för kontakten med omvärlden. Väg E6 har i stor
utsträckning ersatt farlederna som pulsåder
för kommunikation och transport.

Huvudvägnätet är i sin struktur relativt tåligt för ökad belastning till följd av nytillkommande byggnation även om förbättring
av vägstandarden är nödvändig på flera
håll. Det finmaskiga vägnätet är däremot
mer känsligt. En omfattande nybyggnation längs de mindre vägarna innebär en
väsentligt ökad belastning som ställer
krav på förbättrad vägstandard med ökade
vägbredder, rakare vägar mm. En sådan
förändring kan i vissa områden påverka
landskapsbilden och områdets identitet
väsentligt.
Vägarna inom tätorternas äldre bebyggelsekärnor är mycket smala. Problematiken
är tydlig främst sommartid när antalet
vistande i dessa områden mångdubblas.
Bristen på utrymme för centralt belägna
parkeringsplatser i den omfattning att tillgodose behovet under sommamånaderna
ökar cirkulationstrafiken, vilket förvärrar
problemet. De trånga gatorna är dock en
mycket betydande del av samhällskärnornas identitet och den småskalighet som utgör grunden för attraktiviteten som lockar
människor hit.

Vägar
För effektiva kommunikationer är tillfartsvägarna till E6 av stor betydelse, vilket
tydliggörs genom att det är dessa som
utgör kommunens huvudvägar. Den västra
huvudvägen fångar dessutom upp tätorterna Kungshamn/Väjern, Hunnebostrand
och Bovallstrand och förbinder dem med
varandra. Väg 870/872 löper parallellt med
de två huvudvägarna och förbinder gamla
knutpunkter som kyrkbyarna Tossene och
Askum med huvudorten Kungshamn. Som
förbindelselänk mellan huvudvägarna löper tre större vägar i öst-västlig riktning.
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Den yttre delen av Sotenäset tillhör kustregionen som kännetecknas av en bergkullekust med skarpa, höga branter och djupa
sund och fjordar eller av bergkullar som
med en skarp gräns möter lerslätten. Inom
lerdalarna har ett förhållandevis gott jordbruk bedrivits med ett näringsrikt bete på
strandängar och hällmarker. Kala öar är i
många fall resultatet av hård betning.

Den inre delen
Den inre delen av Sotenäset ligger inom
den norra mellanbygden enligt regionsindelningen, vilken kännetecknas av en
sprickdalsterräng med stora höjdmässiga
variationer. Större slätter förekommer på
vissa håll och på Sotenäset kan Tossene
vara ett exempel på ett sådant större sammanhängande odlingslandskap. Kring
dessa jordbruksbygder ligger bergsområden sönderskurna av mindre sprickdalar.
I bergsområdena låg utmarkerna och vi
kan också se spåren efter 1800-talets torpetableringar och nyodlingar i samband med
en stark befolkningstillväxt. På grund av
allmän bränslebrist, ökat betestryck, sillfisket och åkerarealernas utvidgning skövlades utmarkens skogar under 1700–1800talet. De kala och ljungklädda bergen kom
att prägla landskapet.

Topografi
Den särpräglade topografin är ett utmärkande drag för den här delen av Bohuslän.
I sprickdalslandskapet har höga bergkullar
bildats med branta stup ner mot den i stort
sett plana åkerjorden. Skillnaden mellan
bergshöjderna och de odlade dalgångarna
är inte sällan 30– 50 meter och emellanåt
högre. De högsta nivåerna i den nordöstra
delen av Sotenäs ligger på 100–125 meter
över havet. Terrängen stiger ytterligare
inom bergsområdena som kantar Bärfendalen i nordost. Kraftiga sprickdalar i riktning från nord- sydlig till nordost-sydväst
skär igenom hela Sotenäset. De tre mest
framträdande är den som avgränsar Ramsvikslandet från fastlandet, den som går från
Amborseröd via Askum mot Hogsäm samt
den som utgör Åbyfjorden med fortsättning
i Bärfendalen. Många mindre sprickdalar
går genom landskapet i dessa nord-sydliga
riktningar, men det finns också ett tvärgående spricksystem som tillsammans skapar
den kännetecknande ”rutiga” strukturen.

Landskapets struktur
För att kunna beskriva landskapets fysiska
struktur och visuella egenskaper används
bland annat begrepp som struktur, skala
och komplexitet. Med struktur menas hur
och av vad landskapet är uppbyggt. Det
som ger landskapet ett innehåll som berg,
dalgångar, skogsdungar, så kallade landskapselement, länkas samman och förhåller sig till varandra på olika sätt i olika
landskap. Detta ger en specifik landskapsstruktur.
Hur man orienterar sig i landskapet har
17
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Kusten

Sotenäshalvön är geografiskt avgränsad av
två stora sprickdalar i norr och öster där
Bottnafjorden och Åbyfjorden skjuter in
mot fastlandet. Det öppna havet omger näset i väster och söder. Sotenäset är det näs
i Bohuslän som når längst ut i Västerhavet.
Soteskär och Hållö med sin fyr markerar
de sista utposterna. Landskapet är starkt
kustpåverkat. Ett i det närmaste kalt bergslandskap mot väster övergår i ett mer
uppsprucket, och i de lägre partierna mer
vindskyddat, landskap som hyser såväl
odlingsmarker som lövskogar. De högre
belägna bergkrönen är däremot kala eller
glest bevuxna, vilket ger hela Sotenäs en
kustprägel. Eftersom dalgångarna i
Bohuslän tydligt följer urbergets spricksystem, kallas denna landskapstyp för sprickdalslandskap.

del 3 A NA LY S					

LANDSKAP
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Den yttre kustens
kala granithällar
(foto: Ramböll)
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Mot Åbyfjorden
bildar berget delvis
höga, branta väggar
(foto: Ramböll)

I kommunens inre
delar utgörs bergens
sprickdalar av jordbruksmark
(foto: Ramböll)

Delar av det höglänta bergsområdet
i den norra delen av
kommunen
(foto: Ramböll)
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ofta med landskapets struktur att göra.
Vissa landskapselement som är särskilt
utmärkande, som en tydlig bergsilhuett,
kan fungera som landmärke. Mer långsträckta landskapselement som dalgångar,
vikar eller bergssidor skapar riktningar i
landskapet som är lätta att identifiera. Utblickspunkter är av stor betydelse för
möjligheten att orientera sig i och uppleva
ett landskap. Till strukturen hör också
landskapsrummen, som är, av skogs- eller
bergkanter, visuellt avgränsade enheter.
Överblickbarheten inom och storleken på
landskapsrummen bidrar också till landskapets skala.

del 3 ANA LY S					

Skalan är av stor betydelse för hur vi
upplever landskapet och hur det förhåller sig till oss själva och vår egen storlek.
Småskaliga landskap upplevs till exempel
ofta som intima medan storskaliga kan
upplevas som storslagna. En annan del av
upplevelsen är hur komplext landskapet
uppfattas. Är det ett omväxlande och
detaljrikt landskap är det mer komplext än
ett landskap som är vidsträckt och likartat.
Sotenäs har en tydlig struktur där riktningar och landmärken, i form av tydliga
bergsilhuetter, präglar landskapet. Detta
ger också en identitet till landskapet.
Landskapsrummen, som här utgörs av
jordbruksmarker, sjöar och vikar, är relativt
små och jämnt spridda över i stort sett hela
området. För en besökare som inte är bekant med Sotenäs kan landskapet uppfattas
som så enhetligt och med samma strukturella tema över så stora delar av området,
att det helt enkelt är svårt att orientera sig.
Överblickbarheten och orienterbarheten
skiljer sig också markant beroende på var
man befinner sig topografiskt. Nere i dalgångarna upplevs landskapet som småskaligt, intimt och relativt komplext. Befinner
man sig högt i landskapet kan man se
mycket långt. Ett storslaget och likartat
berglandskap breder ut sig. Den lilla skalan
byts mot den stora inom samma område
beroende på var betraktaren står.
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TECKENFÖRKLARING
stråk- huvudväg
stråk- farled
område- bebyggelse
område- natur/rekreation
område- mellanrum
nod
barriär
landmärke
havskontakt från huvudväg

0

Översiktlig analys
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1
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3

4

5 km

lustrera de platser där man från de större
vägarna i kommunen har visuell kontakt
med havet.

Den översiktliga strukturanalysen utgår
från en typ av analys som ofta används i
så kallade ortsanalyser för att få en uppfattning om den fysiska och strukturella
uppbyggnaden av ett område. Områdets
innehåll analyseras med hjälp av 5 typer av
element:
område, stråk, nod, barriär och landmärke.
Här har vi även valt att lägga till utblickar
som ett element.

Analyskartan är grov och översiktlig. Den
är dock ett hjälpmedel för att finna värden,
sammanhang, strukturer m m som inte
utgör några konkreta förutsättningar men
som är av stor betydelse för kommunens
karaktär och identitet.

1. Område

Ett definierat område som kan uppfattas
som sammanhängande och som skiljer sig
från omgivningen. På kartan intill har områdena delats upp i tre typer av områden:
områden med bebyggelse, områden med
rekreations- och naturmark samt ”mellanrum”, områden med sparsam eller ingen
bebyggelse.

Attraktionskraft

+ storslagen kust och skärgård
+ bevarade bebyggelsemiljöer av stort
kulturhistoriskt värde
+ vackra natur- och kulturlandskap
+ livskvalitet
+ småskalighet
+ besöksnäringen ger en god servicenivå
året om

2. Stråk

Större kommunikationslänkar eller viktiga
rekreationsstråk.
3. Nod

Knutpunkter eller mötesplatser. Kan t ex
bildas där kommunikationsstråk möts.

Problem

4. Barriär

Ett element eller ett område som förhindrar
visuell, fysisk eller upplevelsemässig kontakt. T ex en större väg som utgör ett hinder från ett bostadsområde till omgivande
rekreationsområde, eller ett berg som hindrar visuell kontakt mellan två delar av en
tätort.

- minskande befolkning
- ökad exploatering leder inte till ökad befolkningstillväxt
- utdöende tätortskärnor
- begränsad tillgänglighet via kollektivtrafik
- brist på säkra gång- och cykelvägar
- ej god vattenstatus (gäller generellt längs
Västkusten från södra delen av Tanum till
Skåne)
- tätorternas sårbarhet för höjda havsvattenivåer
- minskande tillgänglighet
- få mötesplatser

5. Landmärke

Element som fungerar som en orienteringspunkt eller en identitetsmarkör i
kommunen, t ex Vattentornet på Smögen,
vindkraftverk m m.
6. Utblick

Utsiktsplatser, öppna områden med vida
utblickar och liknande. På kartan intill har
utblickarna hittills begränsats till att il21
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Strukturanalys på
karta
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ATTRAKTIONSKRAFT & PROBLEM
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ANALYS FÖR ZONER
ZONINDELNING
Zon med bergkullelandskap och
uppodlade dalgångar

För att kunna göra en djupare analys än
den kommunövergripande analysen har
kommunen delats in i 7 zoner. Uppdelningen har gjorts främst utifrån den landskapsanalys som gjorts av Ramböll under hösten
2008. Zonindelningen utgår dock även från
strandskyddsgränsen och den princip för
tätortsutveckling som redovisas i Mål &
Strategidelen. Zonindelningen följer med i
följande kapitel. I mål & strategidelen beskrivs ställningstaganden för varje zon utifrån den zonspecifika analysen. I planförslagsdelen redovisas därefter zonspecifika
rekommendationer utifrån tidigare redovisade ställningstaganden och strategier.

Denna zon omfattar området innanför
strandskyddsgränsen och tätortszonerna i
den mellersta delen av kommunen.

Zon med höglänt,
delvis skogsklätt
bergkullelandskap
Denna zon omfattar den norra delen av
kommunen

Zon med öppet hav
Omfattar vattenområdet från tolvmilsgränsen fram till skärgårdsområdet.

Tätortszon
Tätortszonen utgörs av de fyra tätortsområdena Kungshamn-Smögen-HasselösundVäjern-Hovenäset, Hunnebostrand-Ulebergshamn, Bovallstrand med Bottnafjorden samt Bohus-Malmön.
För varje tätortsområde görs i denna översiktsplan en mer detaljerad beskrivning
än för övriga delar av kommunen. Ett
område utöver tätortsområdena kommer
dock att beskrivas på samma nivå som tätorterna i analyskapitlet- Åbyfjorden. Den
högre detaljeringsnivån för området kring
Åbyfjorden motiveras dels av det exploateringstryck som råder längs Åbyfjorden,
dels p g a att Åbyfjorden omfattas av ett
flertal skydd. Behovet av en genomarbetad
helhetsbedömning är därför stort.

Skärgårdszon
Skärgårdsområdet omfattar vattenområdet
med öar och skär med tätortsområdena
undantagna.

Strandzon
Strandområdet omfattar den strandnära
marken som omfattas av strandskydd.

Kal bergzon
Den kala bergzonen omfattar området innanför strandskyddsgränsen och tätortszonen i den södra delen av kommunen.

Förutsättningarna inom zonerna i kombination med förutsättningarna för de tre utpekade livsmiljöerna utgör utgångspunkten
för ställningstaganden och strategier för
framtida användning av mark och vatten i
Sotenäs kommun.
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Det öppna havet utnyttjas flitigt för båtliv
och är en viktig del av besöksnäringen,
såväl som en viktig del för livskvaliteten i
boendet inom kommunen.
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+ stora upplevelsevärden
+ viktig resurs för sjötransporter
både person- och frakttrafik
+ viktig resurs för fiske
+ potentiell framtida resurs för energipro		
duktion
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- ej god (måttlig) ekologisk vattenstatus
- minskande fiskbestånd
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Zonen öppet hav omfattar vattenområdet
från tolvmilsgränsen fram till skärgårdsområdet.

Boende & byggande
Zonen saknar landområden och därmed
bebyggelse.
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ZON MED ÖPPET HAV

Näringsliv
Det öppna havet rymmer stora värden,
framför allt för fisket och sjöfarten.

Kommunikationer
De yttre farlederna ryms delvis inom denna
zon.

Landskap
Det öppna havet med landkonturen och
horisonten som begränsande element utgör ett storskaligt, öppet landskapsrum.
Monumentaliteten och storslagenheten är
påtaglig, vilket gör upplevelsevärdet stort.
Orienterbarheten är beroende av landmärken längs kusten och av sjömärken längs
farlederna.
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fisket, lek- och uppväxtområden för fisk
och skaldjur, rastnings- och häckningsplatser för fågel, skyddade farleder samt det
omväxlande skärgårdslandskapet med dess
möjligheter till bad, båtsport, fritidsfiske,
naturstudier och naturupplevelser. På sina
håll är värdena så stora att de klassas som
riksintresse.

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

g

g

g
g
g

g
g

g

g
g
g
g
g
g

g

Kommunikationer

g
g
g
g
g

Farleder utgör viktiga kommunikationsstråk inom zonen. Ramsvikslandet är
det enda område inom zonen som är tillgängligt med bil. God tillgänglighet med
cykel finns dessutom mellan Ramsvik och
Hunnebostrand.
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Skärgårdszonen omfattar vattenområdet
med öar och skär.

Landskap
Området präglas av en fri horisont mot
väster och ett möte mellan havet och
flacka, kalspolade och mjukt formade hällar av röd bohusgranit, ofta med en riklig
förekomst av stenblock. Detta är ett storslaget och storskaligt landskap där komplexiteten inte är så stor. Det öppna havet
och den fria horisonten är en kvalitet i sig.
Utblickspunkter finns på ett flertal platser,
däribland Sote huvud, Tryggö och Hållö.
Det yttre havsbandet är nästan alltid vindutsatt och är därför nästan aldrig tyst. Kustklippor, öar och kobbar ligger 5–20 meter
över havet. Vissa delar ligger uppemot 40
m ö h som Sandön norr om Smögen och
Tryggö. Landmärket Sote Bonde reser sig
50–55 meter över havet. Landmärken har
betydelse för sjöfarare. Förutom sjömärken
har utmärkande kust- eller bergsilhuetter
betydelse för orienteringen.

Boende & byggande
Bebyggelsen inom skärgårdsområdet är
mycket sparsam och begränsas till Ramsvikslandet och Hållö. Förutsättningen
för utveckling av bebyggelse är även den
mycket begränsad dels genom de värden
som det oexploaterade landskapet besitter,
dels formellt genom ett antal skydd bl a i
form av strandskydd, djurskyddsområden
och naturreservat. Skärgårdszonen är känslig för förändringar i form av nya element.
Synligheten är stor dels eftersom kusten är
kal, sammanhängande och inte så kuperad,
dels eftersom flera av samhällena vänder
sig ut mot dessa områden.

Näringsliv

Skärgårdszonen är välbesökt och viktig för
besöksnäringen, vilket gör att bruksvärdet
är högt. Upplevelsevärdena är likaså stora
och hör samman med orördheten. På sina
håll är värdena för naturvård och friluftsliv
så stora att de klassas som riksintresse.
Skärgården utnyttjas flitigt för båtliv och är
en viktig del av besöksnäringen såväl som
en viktig del för livskvaliteten i boendet

Skärgårdszonen rymmer i likhet med det
öppna havet stora värden för fisket och sjöfarten. Höga natur- och rekreationsvärden
innebär dessutom goda förutsättningar för
utveckling av besöksnäringen under förutsättning att verksamheterna inte förbrukar
resurserna.
Värdena utgörs av goda fångstområden för
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SKÄRGÅRDSZON
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Attraktionskraft & problem

+ stora upplevelse-, natur- och rekrea-		
tionsvärden
+ stora värden för fisket och sjöfarten
+ stora värden för båtsport och bad
+ områden med potential för vattenbruk
- ökande störningar från fritidsbåtar
- ej god (måttlig) ekologisk vattenstatus
- minskande fiskbestånd
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inom kommunen.

26

Näringsliv
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Även strandzonen rymmer goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen
genom höga natur- och rekreationsvärden
och unika upplevelsevärden förutsatt att
verksamheterna inte förbrukar resurserna.
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Strandzonen tillsammans med tätortszonens strandområden innefattar befintliga
kajer och hamnar och förutsättningarna
för en framtida utveckling av hamnar
och båtbryggor. Inom strandzonen utgörs
flera av de befintliga hamnarna av gamla
utskeppningsplatser för sten. I begränsad
omfattning utnyttjas de även idag bl a inom
verksamheter för vattenbruk.
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Samtidigt som zonen innefattar förutsättningar för utveckling av hamnar mm innefattar den även förutsättningar för rörligt
friluftsliv, bad, rekreation, naturupplevelser
m m. Avvägningen mellan dessa intressen
är av stor betydelse.
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Strandzonen omfattar i princip all kustnära
mark inom strandskyddat område, med
undantag för tätortsnära områden.
Strandskyddets syften är att säkra allmänhetens tillträde till stränderna, samt att
skydda växt- och djurliv på land och i vatten. Strandskyddet omfattar landområden
upp till 300 m från strandlinjen enligt särskilda, av länsstyrelsen beslutade, avgränsningar.

Liksom övriga zoner med koppling till
vattnet är området en viktig förutsättning
för fiskerinäringen.

Kommunikationer
Strandzonen är tillsammans med tätortszonen den zon där farleder och hamnar
möter vägar. Vägnätet inom strandzonen
är begränsat och småskaligt. Undantaget
är ett område norr om Bovallstrand där
en av kommunens huvudvägar (174) har
sin sträckning genom strandzonen, längs
Bottnafjorden. Gång- och cykelvägar för
pendling mm saknas.

Boende & byggande
Inom strandzonen är endast begränsade delar bebyggda. I förekommande fall utgörs
bebyggelsen i första hand av fritidshus. I
vissa delar förekommer jordbruk. Bebyggelsetrycket inom strandområdet är stort.
Marknivån inom strandzonen är inom
många delar låg och terrängen långlänt
och flack. Med hänsyn till den framtida
vattennivåhöjning som förutspås som en
konsekvens av klimatförändringar riskerar
omfattande delar av strandzonen att läggas
under vatten inom den kommande 100årsperioden.

Landskap
Zonen rymmer stora värden för naturvård
och friluftsliv. I flera avseenden är området ekologiskt känsligt. Värdena ligger i
lek- och uppväxtområden för fisk, rast- och
häckningsplatser för fågel, orörda stränder,
badmöjligheter samt landskapets skönhet
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och möjligheter till rekreation och naturstudier. Värdena är överlag så stora att de
klassas som riksintresse.

Attraktionskraft & problem

+ stora upplevelse-, natur- och rekrea-		
tionsvärden
+ stora värden för båtsport, bad
+ tillgänglighet till havsanknutna upple-		
velser från land

Strandzonen skiljer sig väsentligt mellan
den västra och den östra delen av kommunen. Längs den västra delen utgörs strandzonen av de begränsade områdena mellan
tätortsområdena, medan det längs den östra
sidan utgörs av ett sammanhängande område längs Åbyfjorden. Under senare år har
bebyggelsetrycket längs Åbyfjorden ökat
kraftigt, vilket står i konflikt med de många
skydd som vattenområdet omfattas av.

- ökande störningar från fritidsbåtar
- ej god (måttlig) ekologisk vattenstatus
- minskande tillgänglighet
- ökande fragmentering av landskapet
Den kala bergzonen utgörs av området

Strandzonen i den västra och södra delen
av kommunen är relativt småskalig.
Landskapsrummen utgörs av vikar och
öppna vattenytor som inramas av öar och
i några fall av mindre åkermarker. Bergen
är inte lika utsatta för hav och vind som i
de yttre zonerna vilket tillåter lavar att ge
bergen en grå ton. Bergshöjderna är viktiga
utsiktsplatser.
Strandzonen i den östra delen karaktäriseras av Åbyfjordens intima landskapsrum.
Fjorden följer en kraftig sprickdal som ger
en tydlig riktning i landskapet. Den tydliga
riktningen och intimiteten förstärks av de
branta och 50–75 meter höga bergstup och
ett vattendjup på 15–20 meter. Längre in
grundar fjorden upp sig och längst in ligger
i strandlinjen betade saltängar. Ett tvärgående sprickdalssystem på fjordens västra
sida bryter den kraftliga bergformationen.
Vid Åby, Röd, Stensjö och Amhult når kulturlandskapet ner till vattnet. Vid Åby finns
lövskogar av högt värde bevarade och här
ligger också det välbesökta Nordens ark.
Skogen når emellanåt ända ner till vattnet.
Upplevelsevärdet är stort. Storskalighet
kan upplevas på håll och från havet på
grund av de mäktiga terrängformationerna,
medan landskapet har en mindre skala i
kulturlandskapet på land där gårdar och
bebyggelse finns.
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Näringsliv
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Få verksamheter finns etablerade inom
denna zon.
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Kommunikationer
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Väg 174 mellan Väjern och Hunnebostrand, väg 872 mellan Hovenäset och
Askum och väg 873 mot Bohus-Malmön
sträcker sig genom zonen. I övrigt är vägnätet begränsat. Separata cykelvägar saknas.
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Landskapet präglas av karga, ljungklädda
bergsmassiv och mindre myrmarker. Höjdskillnaderna är inte så stora och bergsluttningarna inte så branta. Sprickdalarna är
inte tillräckligt stora eller vindskyddade
för att rymma odlingsmarker, med vissa
undantag. Enstaka gårdar har etablerat sig
invid den begränsade åkermarken och då
har djurhållning tidigare varit en viktig del
av försörjningen.
Landskapet är enhetligt, har relativt låg
komplexitet och är därför något mer storskaligt än omgivande landskap. Landskapskaraktären kan ändå inte beskrivas
som storskalig. Upplevelsevärdena är
framförallt kopplade till lokala miljöer
såsom natur- och strövområden, bl a kring
Germunneröd vatten där utblickarna mot
omgivande landskap inte är den väsentliga
delen av upplevelsen.
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innanför strandzonen i den södra delen av
kommunen.

Boende & byggande
Kommunen har noterat att inom zonen
råder ett stort bebyggelsetryck, framför allt
i lägen med havsutsikt. Inom orörd mark
förekommer förfrågningar om nybyggnation av enstaka bostadshus.
Förutsättningarna för ett attraktivt helårsboende inom den kala bergzonen är relativt
goda genom att avståndet till tätortsområdena är begränsat, vilket innebär närhet till
vård, skola, omsorg och service. Närheten
till tätortsområdena, liksom närheten till
större kommunikationsstråk och kollektivtrafikstråk, är tydligast i de västra och
sydvästra delarna av zonen.

Attraktionskraft & problem

Närhet till natur- och kulturmiljö, möjligheten till stillhet och avskildhet, möjlighet
till trädgårdsodling, småskalig jordbruksdrift, djurhållning mm är andra viktiga förutsättningar för ett attraktivt helårsboende
inom zonen.

+ stora sammanhängande naturområden
+ stora natur- och rekreationsvärden
+ närhet till tätortsområden med service
mm
- ökad fragmentering av landskapet längs
Åbyfjorden
- begränsade förutsättningar för goda
kommunikationer, främst via kollektivtrafik
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Ett antal verksamheter finns etablerade
inom zonen med en viss koncentration
i området kring Hunnebostrand, längs
Åbyfjorden och i Tossene.
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Kommunikationer
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Kollektivtrafikstråken leder genom zonen
via huvudvägarna 171, 174 samt den norra
delen av väg 872. Förutom huvudvägarna
är väg 868 och 870 av stor betydelse för
tillgängligheten inom zonen. Separata cykelvägar saknas.
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slutning till Hunnebostrand, Bovallstrand
och Åbyfjorden.
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ZON MED BERGKULLELANDSKAP &
UPPODLADE DALGÅNGAR

Zonen utgörs av området innanför strandskyddsgränsen och tätortszonerna i den
mellersta delen av kommunen.

Landskap

Boende & byggande

Sotenäsets jordbruksbygd är huvudsakligen koncentrerad till dalgångarna och
den i Tossene centralt belägna lerslätten.
Den uppodlade dalgången ligger 40–50
meter över havet. Att Tosseneområdet har
varit bebott sedan forntiden påvisas av en
ansenlig mängd fornlämningar, däribland
hällristningar. Området är av riksintresse
för kulturmiljön. Bergsbranterna utgör
fornhavets kust och lerjordarna havets botten, vilket ger en bild av det förhistoriska
kulturlandskapet. Detta ger området högt
upplevelsevärde. Tossenes 1800-talskyrka
ligger centralt på en höjd. På senare år har
försök att återskapa de öppna betesmarkerna på höjderna i anslutning till åkerjordarna påbörjats, vilket öppnar landskapet
ytterligare.

Anknytningen till tätortsområden och därmed till vård, skola, omsorg och service
är större inom de västra delarna av zonen
p g a ett begränsat avstånd till dessa. Övriga delar av zonen ligger relativt långt
från tätortsområdena och därmed relativt
långt från skola, vård, omsorg och service.
Närhet till större kommunikationsstråk och
kollektivtrafikstråk är därför av avgörande
betydelse för ett attraktivt helårsboende.
Anknytningen till goda kommunikationsförutsättningar är störst i den södra och
östra delen av zonen.
Liksom inom den kala bergzonen utgör
närhet till natur- och kulturmiljö, möjligheten till stillhet och avskildhet, möjlighet till
trädgårdsodling, småskalig jordbruksdrift,
djurhållning mm viktiga förutsättningar för
ett attraktivt helårsboende.

Landskapsrummen utgörs av uppodlade
sprickdalar, vilka är väl avgränsade av omgivande berg. Ofta är dessa berg omgivna
av lövskogar, så kallade randskogar.

Bebyggelsetrycket är begränsat, men kommunen har på senare år noterat ett ökat
intresse att bygga enstaka bostadshus inom
vissa områden på landsbygden, främst i an-

Bergshöjderna är ofta vindpåverkade och
kala. Viss barrskogsinblandning förekom-
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mer i de lägre belägna skogarna. Storleken
på landskapsrummen är större i Tossene
och i viss mån i Askum och Åby än i andra
delar som har motsvarande landskapskaraktär. Det innebär att överblickbarheten
ökar då siktlinjerna blir längre.
Landskapet är småskaligt, med, åkrar,
ängar, bergsryggar och bergkullar. Många
små gårdar ligger spridda i det av bergen
uppdelade landskapet. Komplexiteten
är hög. Berg med särpräglad silhuett ger
omgivande landskap en särskild identitet.
Ofta har bergen egennamn. På ett flertal
platser inom zonen finns tillgänglighet till
utblickspunkter som uppvisar en annan
mer enhetlig bild av bergkullelandskapet,
där inte dalgångarna framträder så tydligt
och där vegetationen inte skymmer, vilket
möjliggör långa utblickar.
Upplevelsevärdet i kulturlandskapet är
högt och även i viss mån bruksvärdet, eftersom det gynnar besöksnäringen. Det är
ett kulturpräglat landskap med en i vissa
delar ålderdomlig karaktär.

Attraktionskraft & problem

del 3 ANA LY S					

+ Kulturlandskap med höga kulturhisto-		
riska värden
+ Bystrukturerna i Tossene och Askum
+ Relativt goda förutsättningar för jord- 		
och skogsbruk.
+ Vackra strövområden
- Byarnas värde som knutpunkter har 		
försvagats.
- Delvis begränsad tillgänglighet till hu-		
vudkommunikationsstråken
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Attraktionskraft & problem

Zonen omfattar ett område som ligger relativt långt från tätortsområdena och därmed
relativt långt från skola, vård, omsorg och
service. Förutsättningarna för ett attraktivt
helårsboende är därmed mer inriktade på
närhet till natur- och kulturmiljö, möjligheten till stillhet och avskildhet, och inte
minst närhet till större kommunikationsstråk och kollektivtrafikstråk.

+ Dramatiskt naturlandskap
+ Storskaliga, rekreativa naturmiljöer
+ Lugn & avskildhet
+ Närhet till E6:an
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Boende & byggande
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Denna zon omfattar den norra delen av
kommunen
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Inom denna zon är topografin mycket dramatisk och terrängen mycket höglänt då
den når nivåer på 100–125 meter över havet. Bergkullelandskapet fortsätter norrut
mot Bottna och kantar Bärfendalen i nordost. Odlingsmarkerna i sprickdalarna är
tämligen små. Bergterrängen ligger i mer
vindskyddat läge och är ofta bevuxen med
tall- gran- och ekskog. Bergkrönen är likafullt oftast kala. Vidsträckt utsikt ges från
de höga bergen och landskapet erbjuder
en viss avskildhet. Upplevelsevärdet, som
främst har med naturupplevelsen att göra,
är stort, medan bruksvärdet inte är väsentligt. Landskapet är, på grund av den växlande topografin, småskaligt och komplext.
Från utsiktsplatserna upplevs landskapet ha
en större skala och vara mindre komplex
än nere i dalgångarna.
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ZON MED HÖGLÄNT, DELVIS
SKOGSKLÄTT BERGKULLELANDSKAP

- Begränsad tillgänglighet till service mm
inom kommunen
- Få arbetstillfällen

Näringsliv
Inom zonen finns mycket få arbetsplatser.

Kommunikationer
Anknytningen till goda kommunikationer
är inom zonen störst längs väg 900. Separata cykelvägar saknas.
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öster, vilket här är ovanligt. Bohus-Malmön är framförallt ett stenhuggarsamhälle
och stenbrott präglar öns västsida.
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Inom omfattande delar av tätortsområdena,
ligger befintlig bebyggelse under den nivå
på +2,5m som av Länsstyrelsen i förslag
till riktlinjer utpekas som lägsta tillåtna
nivå för grundläggning vid nybyggnationer
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Samhällena i Sotenäs kommun har delats
in i 4 tätortsområden, som vart och ett
fungerar som en enhet med egna strukturer,
förutsättningar och identiteter. De 4 tätortsområdena är:
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- Kungshamn-Smögen-HasselösundVäjern-Hovenäset
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Tätortszonen utgörs av befintliga samhällen med omgivningar. Tätortsområdena
omfattar därmed såväl bebyggda miljöer
som närrekreationsområden och annan
obebyggd mark.

- Hunnebostrand-Ulebergshamn
- Bovallstrand med Bottnafjorden
- Bohus-Malmön

Boende & byggande

Näringsliv

Inom zonen råder ett relativt högt bebyggelsetryck, framför allt i vattennära lägen.

Huvuddelen av kommunens arbetsplatser
och företag ryms inom någon av de fyra
tätortsområdena. Handelsinriktad verksamhet återfinns generellt centralt inom
tätorterna. Industriell verksamhet har traditionellt lokaliserats nära vattnet, vilket
innebär att dessa områden har en central
lokalisering i tätortsområdena. Industriområden har, i samband med det minskande
behovet av sjötransporter, under senare
tid lokaliserats till områden i tätorternas
utkanter.

De tätbebyggda samhällena har till stor del
en 1800-tals eller tidig 1900-talsprägel.
Fisket eller stenindustrin har gett förutsättningar till försörjning. Det är framför
allt raderna av faluröda sjöbodsgavlar mot
hamnen och de av varandra vindskyddade
ljust målade trähusen som präglar de bohuslänska fiskesamhällena. Tätorterna växer nu i utkanterna och upp på höjderna med
mer modern bebyggelse. I Kungshamn och
Smögen finns även inslag av modern industriarkitektur.

Flera av kommunens anläggningar för turistiskt boende är lokaliserade till tätortszonen där de återfinns i dess mer perifera
delar. Dessa anläggningar har dock en god
tillgänglighet till tätorternas serviceutbud
och goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken.

De äldre delarna av samhällena har ett högt
upplevelse- och bruksvärde. De har en
småskalighet och tydlig historisk identitet
som efterfrågas av delårsboende och turister, men även av åretruntboende.
Bohus-Malmön skiljer sig delvis från övriga kustsamhällen eftersom det är vänt mot
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TÄTORTSZON
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Kommunikation

Attraktionskraft & problem

Vägarna inom tätorternas äldre bebyggelsekärnor är mycket smala. Problematiken
är tydlig främst sommartid när antalet
vistande i dessa områden mångdubblas.
Bristen på utrymme för centralt belägna
parkeringsplatser i den omfattning att tillgodose behovet under sommamånaderna
ger en omfattande cirkulationstrafik, vilket
förvärrar problemet. De trånga gatorna är
dock en mycket betydande del av samhällskärnornas identitet och den småskalighet
som utgör grunden för attraktiviteten som
lockar människor hit, både som boende
och besökare.

+ God tillgänglighet till vård, skola, om		
sorg
+ God tillgänglighet till kollektivtrafik
+ Tillgång till fritidssysselsättningar
+ Liv & rörelse
+ Gemenskap
+ Variation i boendeformer
- Trafikproblem (sommartid)
- Glest befolkade tätortskärnor (vintertid)
- Bullerpåverkan (främst trafik, men sommartid även buller kopplat till nattklubbar,
restauranger mm)

De smala vägarna med den tätt intilliggande bebyggelsen innebär problematik
även med hänsyn till tunga transporter och
deras behov att köra genom tätortskärnorna
för att nå centralt belägna verksamhetsområden mm.
Även tillgänglighet och säkerhet för cyklister påverkas av den småskaliga och
täta gatustrukturen då gatorna sällan ger
utrymme för separata cykelbanor.

Landskap
Fisket och stenindustrin har präglat landskapet. Både vad gäller lokalisering av den
bebyggelse som gett upphov till dagens tätortsområden och som lämningar eller anläggningar i landskapet; bryggor, hamnar,
stenbrott mm. Traditionellt bebyggdes den
strandnära marken i skydd av de bakomliggande bergen. Även idag är det främst
de mer höglänta bergsområdena inom
tätorterna som är obebyggda och utnyttjas
för närrekreation, som utsiktsplatser mm.
Dock har bergen i allt större utsträckning
under senare år ianspråkstagits för bebyggelseutveckling, vilket påverkar tätorternas
landskapsbild.
Landskapet, både det bebyggda och obebyggda, har ett högt upplevelse- och bruksvärde. Bohus-Malmön skiljer sig delvis
från övriga kustsamhällen eftersom det
vätter mot öster. Den västra sidan domineras och präglas av stenbrottsmiljöer.
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+

Attraktionskraft & problem

-

Stor utvecklingspotential
Flera attraktiva karaktärsområden
Stor potential för närrekreation
God tillgång till service, skola mm
Splittrade centrumfunktioner
Begränsad tillgänglighet inom tätortsområdet (gång- & cykeltrafik)

Kungshamn-Smögen-Hasselösund-VäjernHovenäset har genom åren mer och mer
utvecklats till ett sammanhängande tätortsområde. Genom tidigare översiktsplaner
och genom detaljplanering har en sammanväxning främjats, främst mellan Kungshamn och Väjern. Fortfarande utgörs dock
tätortsområdet av flera starka karaktärsområden som var och en har sin attraktionskraft och sin problematik. Kungshamn är
centralorten. Förutom att Kungshamn utgör
en knutpunkt pga att kommunhus, högstadieskola mm är lokaliserade här fungerar
orten även strukturellt som spindeln i nätet.
Smögen/Hasselösund, Väjern och Hovenäset utgör förlängningar av tätortsområdet i
olika geografiska riktningar.

Kungshamn
+

Centralort med god servicetillgång
Relativt levande centrum
God potential för närrekreation
-

Splittrade centrumfunktioner
Begränsad upplevelse av det öppna havet
(trots stor potential)

Smögen/Hasselösund
+

Välkänt besöksmål
Karaktäristisk bebyggelsestruktur
Havet är närvarande i alla delar av orten
Smögenbryggan är en stark attraktionskraft
för Smögen som besöksmål
God tillgänglighet till närrekreation vid
havet

Tätortsområdet är relativt stort och inriktningen mot en sammanväxning ger stora
utvecklingsmöjligheter. Utmaningen ligger
i att samordna tätortsområdet- göra service,
skolor, butiker mm lättillgängligt för alla
utan att förlora de kvaliteter och den attraktivitet som varje delområde besitter.

-

Inom tätortsområdet finns stor potential för
närrekreation, både vid havet och i skogs-/
bergsområden.

Begränsade utvecklingsmöjligheter (ianspråkstagande av oexploaterade markområden)
”Segregerat” helårsboende och fritidsboende
Begränsat befolkningsunderlag för skola
och service

Successiva förändringar inom näringssektorn i kombination med utveckling av nya
verksamhetsområden innebär att attraktiva
markområden, främst i anslutning till vattnet, utgör omvandlingsområden- på kort
eller lång sikt. De företag som har ett fysiskt behov av vattenkontakt blir allt färre.
Behovet av vattenkontakt ligger allt mer i
ett upplevelsevärde.
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Kungshamn-SmögenHasselösund-VäjernHovenäset

del 3 A NA LY S					

OMRÅDEN I FOKUS

+

Ökande helårsboende befolkning
Relativt stor variation i boendeformer
God tillgänglighet till närrekreation i
skogs-/bergsområde
Strand-/hamnområde med stor potential
-

Begränsad tillgång till kvalitativ närrekreation vid havet
Storskaliga bostadsområden som bryter
mot omgivande landskap och äldre bebyggelsestruktur
		

Hovenäset
+

Stillsamt & bylikt
Avskildhet
God tillgänglighet till närrekreation
-

Saknar servicefunktioner och därmed naturliga mötesplatser
Minskande helårsboende befolkning
Avskilt från huvudvägar

del 3 A NA LY S					

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

Väjern
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Hunnebostrand

+
God servicetillgång
God tillgång till närrekreation
Levande centrum (med handel, restauranger mm)
God tillgänglighet till kommunikationsstråk

Attraktionskraft & problem
Området präglas, både vad gäller landskapet och den bebyggda miljön, av stenindustrins storhetstid.

minskande helårsboende befolkning i de
centrala delarna
”segregation” mellan helårsboende och
fritidsboende

Hunnebostrand och Ulebergshamn är två
samhällen som successivt växt samman
och som idag utgör ett gemensamt tätortsområde. Bebyggelseutvecklingen har
under senare år till stor del skett just kring
Ulebergshamn, vilket har medverkat till
sammanväxningen med Hunnebostrand
samt en utveckling av Ulebergshamn
norrut.

Ulebergshamn

+
Stillsamt & bylikt
Avskildhet
God tillgänglighet till närrekreation

Samtliga servicefunktioner är lokaliserade
i Hunnebostrand.

Saknar servicefunktioner och därmed naturliga mötesplatser
Minskande helårsboende befolkning
Avskilt från huvudvägar
Karaktären med stora trädgårdstomter
reduceras genom avstyckning av mindre
tomter

Den övervägande delen av den helårsboende befolkningen bor i de modernare
bostadsområdena på den östra sidan av väg
174 i Hunnebostrand.
Inom tätortsområdet finns god tillgång till
närrekreationsområden av varierande karaktär.

ÖP 2010 översiktsplan för Sotenäs kommun

HunnebostrandUlebergshamn

+

del 3 A NA LY S					

God tillgång till skola, service mm
God tillgång till närrekreation

-

Minskande helårsboende befolkning i de
centrala delarna
”segregation” mellan helårsboende och
fritidsboende
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Bovallstrand med
Bottnafjorden

Bohus-Malmön
Attraktionskraft & problem

Attraktionskraft & problem

Att Bohus-Malmön är en ö ger platsen naturligt en stark karaktär. Linfärjan är enda
möjligheten att nå ön förutom med fritidsbåt.

Bovallstrand är ett småskaligt och väl sammanhållet tätortsområde. Småskaligheten
innebär närhet till skola och service, även
om servicefunktionerna är begränsade.
Småskaligheten innebär också en god tillgänglighet till det omland som omger tätorten och därmed en god tillgänglighet till
närrekreation.
Belägenheten invid Bottnafjorden innebär
att Bovallstrand, trots att samhället rent
fysiskt är avskilt från övriga bebyggelsegrupperingar, ingår i ett visuellt sammanhang med Gerlesborg och Skärholmen där
Bottnafjorden är det samlande elementet.
Tillgängligheten mellan Bovallstrand och
Gerlesborg sjövägen är via Bottnafjorden
mycket god.

Utöver denna förutsättning har Bohus-Malmön flera starka karaktärer. Tätorten vätter
som enda tätort i Sotenäs mot öster, medan
västsidan är huvudsakligen obebyggd.
Västsidan är dock inte oexploaterad, utan
domineras av lämningar från stenindustrin
i form av bl a brott och skrotsten. Hela ön
präglas av en karghet. Berget dominerar,
både som slipade, kala och vidsträckta hällar och som storslagna, unika stenbrottsmiljöer.
Inom tätorten finns viss begränsad service.
Skola och barnomsorg saknas dock, vilket
försvårar för barnfamiljer att bo och leva
här under hela året.

Lokaliseringen längs väg 174 innebär en
god tillgänglighet till E6:an med ett mindre
avstånd än övriga tätortsområden.

+

Karaktärsfull ö
Storslagen miljö
Havet är starkt närvarande inom alla delar
Stenbrotten utgör unika miljöer
God tillgång till närrekreation med hav och
berg

+

Småskaligt
Sammanhållen samhällstruktur
God tillgänglighet till närrekreation
God tillgänglighet till E6:an

-

-

Centrum avfolkas väsentligt under vinterhalvåret
Begränsat befolkningsunderlag till skola,
service mm

Begränsad tillgänglighet
Avsaknad av skola, barnomsorg och service utöver den mest grundläggande
Minskande helårsboende befolkning
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Åbyfjorden
Attraktionskraft & problem
Landskapet längs Åbyfjorden är mycket
omväxlande med lövskogsområden och
jordbruksmark som når ner till vattnet i de
mer låglänta partierna, vilka står i kontrast
med de mer höglänta delarna där berget
stupar brant ner i fjorden. Fjorden utgör
i sig ett långsmalt, slutet landskapsrum,
vilket innebär att fjordens östsida är påtaglig och därmed en angelägenhet trots att
kommungränsen går mitt i fjorden. Bebyggelsegrupperingar finns lokaliserade till ett
flertal platser längs fjorden (Sotenässidan)
liksom enstaka, spridda bostadshus. Med
det ökande exploateringstryck som finns på
markområdena längs fjorden, främst i de
vattennära lägena, följer ett ökande behov
av strukturering av bebyggelseutvecklingen för att värna landskapets värden
samt allmänhetens tillgång till vattnet och
stränderna. Åbyfjorden ses som ett mycket
värdefullt område med hänsyn till natur-,
kultur- och rekreationsvärden och omfattas
av ett flertal skydd bl a Natura 2000, riksintresse för naturvård, riksintresse för kulturmiljövård och särskilda hushållningsbestämmelser samt landskapsbildsskydd.

del 3 A NA LY S					

Området har som helhet en landsbygdsprägel, vilken riskerar att fragmenteras och
försvinna med en ostrukturerad och ökande
exploatering.

+

Variationsrikt landskap med landsbygdsprägel
Stora naturvärden, inte minst i form av
större, ofragmenterade naturområden
Stora rekreationsvärden
Ett karaktärsfullt fjordlandskap

-

Högt exploateringstryck kan leda till ökad
fragmentering av landskapet och minskande allmän tillgänglighet till strand- och
vattenområdet
Begränsad tillgänglighet till större kommunikationsstråk
Begränsad tillgänglighet till skola, service
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