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Förord
Denna rapport är en förstudie med syfte att fördjupa underlag om vägbankar
inför fortsatt arbete med ansökningar och tillsyn samt att prioritera åtgärder
där vägbankar begränsar cirkulationen och påverkar vattenmiljön. Arbetet
omfattar objekt som ingått i redovisning till Havs- och Vattenmyndigheten i
december 2014. Arbetet har utförts med medel ur VÅGA-anslaget och det
är medel som kommer från Havs- och vattenmyndigheten.
Mats Rydgård
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Sammanfattning
I grunda vikar på svenska västkusten är utbredningen av snabbväxande fintrådiga
alger vanligt förekommande under sommarhalvåret sedan mitten av 1970-talet. Ett
utbyte av alltför små trummor i vägbankar kan återställa områden med grunda
bottnar till goda uppväxtplatser för fiskar och gynna fleråriga alger och kärlväxter
samt minska risken för syrebrist.
Denna rapport är en förstudie av 16 objekt som utpekats som viktiga för att öka
vattencirkulationen i kustvattnet. Förstudiens syfte har varit att ta fram underlag
som kan visa vilka åtgärder som bör vidtas vid vägbankarna, av vem samt vilken
typ av anmälan eller ansökan som behövs. Uppgifterna har förts in i en excelfil och
redovisas även delvis i denna rapport.
Vägbankarnas längd varierar mellan 15 m och 220 m med en medellängd på 100 m
och med en medianlängd på 70 m. Ytan som närmast påverkas av vägbanken varierar mellan 4 hektar och 282 hektar med en medelyta på 112 hektar och en medianyta på 56 hektar.
Några vägbankar med trummor är kraftigt igensatta med grus, sten mm. och har
grunda områden vid trumman som bör åtgärdas med en rensning eller fördjupning
av rännan till trumman. Täta vägbankar helt utan både bro och trumma finns på
fyra platser.
Av de 16 vägbankarna är det fem som redan har tillstånd från domstol och där omprövning hos Mark- och miljödomstolen kan bli aktuellt. För övriga objekt krävs
antingen ansökan om tillstånd eller, om åtgärderna är mindre omfattande, en anmälan om vattenverksamhet som då sker till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan även
förelägga om rensning. Åtta av vägbankarna berör naturreservat och åtgärder kan
även behöva tillstånd för exempelvis muddring. Tillstånd enligt väglagen kan
också behövas för vissa åtgärder.
För en av vägbankarna det gjorts en anmälan om vattenverksamhet och utbytet till
större trummor har redan skett.
Staten är genom Trafikverket ansvarig väghållare för elva av vägbankarna, övriga
fem vägbankar är enskilda vägar.
Kompletterande undersökningar med modellberäkningar i ett nästa steg kan lämpligen utföras i de flesta fall.
Höjning av vägbankar i samband med anläggande av bro eller nya eller större
trummor kan även motiveras som en klimatanpassning inför högre vattenstånd på
grund av stormar och havsnivåhöjning.
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Inledning
Restaurering av övergödda havsvikar har tidigare studerats som en del i regeringens havsmiljösatsning. Arbetet inriktades på åtgärder som bidrar till
att minska belastningen av näringsämnen och samtidigt ger positiv effekt på
den biologiska mångfalden. Restaurering bör inriktas på att återskapa
livsmiljöernas naturliga funktion (Isaksson 2009).
I grunda vikar på svenska västkusten är utbredningen av snabbväxande
makroalger vanligt förekommande under sommarhalvåret sedan mitten av
1970-talet och består vanligen av Ulva spp. och Cladophora spp. (Pihl et.al.
1999).
Bohuskustens vattenvårdsförbund utför årligen sedan 1990 - talet undersökningar av förekomst och utbredning av fintrådiga grönalger i grunda (0-1 m)
kustområden (Jenneborg 2015). Övervakningen sker med hjälp av flygbilder
av slumpmässigt utvalda lokaler av de över 700 lokaler som ingår i programmet. I ungefär hälften av lokalerna förekommer fintrådiga alger och då
med en täckningsgrad på cirka 10 % av ytan.
Vikar och sund som har en begränsad vattencirkulation har sorterats fram i
några steg (Isaksson 2009 och 2014). Detta arbete avser en förstudie av 16
objekt som bedömts lämpliga för att öka vattencirkulation i kustvattnet, se
figur 1. Förstudien ska leda fram till klargörande av vilka åtgärder som bör
vidtas mm. Exempelvis kan ett utbyte av alltför små trummor på 0,5 m till 1
meters diameter ha stor betydelse för att minska förekomst av snabbväxande
fintrådiga makroalger.
Om algerna minskar återställs grundbottenområden till goda uppväxt- och
födosöksområden för ett stort antal fiskarter. Åtgärderna förbättrar också
förutsättningarna för perenna makroalger och kärlväxter. Kombinationen
algmattsreduktion och generellt bättre vattenutbyte förbättrar sedimentstatus
i hela det påverkade området genom minskning av årlig förekomst av hypoxi/anoxi från nedbrytning av annuell algbiomassa, vilket gynnar den biologiska mångfalden hos in- och epifauna.
Möjligheterna att kräva nytt tillstånd, omprövning eller rättelse med stöd av
miljöbalken har beskrivits i rapporten Rättsliga förutsättningar för att skörda
alger och öka vattenflödet genom vägbankar (Thulin Plate m fl 2001). I rapporten framgår att för att öppna upp vägbankar i allmänna vägar krävs det
tillstånd enligt både miljöbalken och väglagen. När tillstånd saknas eller
trummor bara är dåligt rensade kan krav på rättelse ställas med stöd av 26
kap. 9 § i miljöbalken om vattengenomströmningen försämrats till följd av
täta vägbankar. Om tillstånd finns för en vägbank med vägtrummor, men
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vägtrummorna inte fyller avsedd funktion, kan omprövning begäras för att
ändra tillståndet eller villkoren.
Med en hydraulisk modell kan vattenomsättning i ett vattenområde genom
en vägbank i princip analyseras på två sätt (Lindahl 2001). Om området är
en vik görs en analys av vattenutbytet under en viss tidsperiod vid förhållanden som är särskilt kritiska, t.ex. med lågt vattenstånd sommartid. När
vattenområdet är ett sund görs i första hand en analys av strömningsförloppet genom sundet. I det första fallet drivs strömmen oftast av tidvattenrörelser, i det senare av vinden. Analysen kan visa om vägbanken är avgörande
för strömningar, om rensning av trummor ger effekt mm. Lindahl (2001)
visade med modellen HEC2 på behov och nytta med åtgärder i fem vägbankar för att minska lukt- och algproblem.
Några andra vägbankar har redan åtgärdats i andra projekt, exempelvis de
fyra vägbankarna Gullnäsholmen (Båsen), Daftö-Öddö, TjärnöKillingholmen och Killingholmen-Lindholmen i Strömstad kommun (Ohlson 2005), Slupekilen (Jenneborg 2015) samt Galterösund (Länsstyrelsen
2010). Tydligt positiva resultat redovisas vid öppning i vägbankarna i projektet Friskare Hav i Strömstads kommun där exempelvis problem med algtillväxt minskat (Ohlson 2005).
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Figur 1. Vägbankarna som ingår i projektet. Tidigare prioritet i en tregradig skala
efter Isaksson (2009). Prioriteringen är gjord med avseende på behov och bedömning av förutsättning för effekt i form av minskad förekomst av snabbväxande alger. Endast lokalen Haga kile ligger söder om Göteborg, övriga finns inom Bohuskusten.
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Metod
De 16 vägbankar som redovisades i en skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten i december 2014 (Isaksson 2014) var utgångspunkten för detta fördjupande arbete, en förstudie av åtgärder för att förbättra vattencirkulationen
genom vägbankarna. Syftet med arbetet har varit att ta fram underlag som
kan visa vilka åtgärder som bör vidtas vid vägbankarna, av vem samt vilken
typ av anmälan eller ansökan som behövs.
Arbetet inleddes med att ta fram uppgifter om vägbanken exempelvis vem
som är väghållare, vilka skydd som gäller för området där vägbanken ligger
mm. Uppgifter hämtades från litteratur och kartor. Mark- och miljödomstolen kontaktades för att få domar då sådana fanns i miljöboken. Uppgifter
infördes i en excel-fil.
En blänkare om att projektet om att öppna upp vägbankar pågår har publicerats i nyhetsbrevet Miljömål i Väst (Rydgård 2015).

Fältarbete
Fältbesök gjordes för att inhämta uppgifter och för att kunna göra bedömningar om åtgärder. Vid fältarbete har använts kamera, tumstock och några
gånger även lasermätare.
Foton togs i de flesta fall på 1. trumma eller bro, 2. vägbanken 3. grundområde/påverkat område och 4. närmsta strand. Trummans diameter har mätts
eller för broar har bredd och höjd mätts. Vidare har mått tagits på trummans
eller brons läge i förhållande till vattenytan och vägen.
Bedömning har gjorts av vilka åtgärder som kan göra nytta, exempelvis om
ny bro behövs eller om det är lämpligt med nya trummor, övriga åtgärder
som bör utföras som höjning av väg eller muddring ut från vägbanken mot
djupare vatten. Vidare har bedömts vilka följdverksamheter som kan vara
aktuella, exempelvis om det blir överskottsmassor som bör köras iväg eller
kan läggas i närheten.
Bedömning har ibland noterats av andra frågor, t.ex. om vägen behöver
stängas av vid arbetena mm. Vidare av hur effekterna, nyttan av åtgärderna,
kan följas upp.

Efterarbete på kontor
Vägbankens längd har mätts och det har även gjorts en bedömning av vattenområdets storlek som påverkas av vägbanken. Vägbankarnas längd mättes i Länsstyrelsens webbgis och då användes såväl 1930 – 40 – talets ekonomiska karta som ortofoto. Vattenytan som påverkas av vägbankarnas mät-
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tes som storleken på ett någorlunda avgränsat vattenområde, vik, sund och
närliggande vattenområde till vägbankarna.
Förnyad bedömning har skett av vilka åtgärder som bör vidtas, exempelvis
utbyte av trumma, ombyggnad av bro eller vägbank, utrivning, rensning,
fördjupning etc. Bedömning gjordes även av vilken typ av anmälan eller
ansökan som behövs. Bedömningen har bland annat avsett anmälan om anmälningspliktig vattenverksamhet, tillstånd till vattenverksamhet, omprövning av tidigare tillstånd till vattenverksamhet, tillstånd inom naturreservat
etc.
För enkel kontroll av tidigare prioritering användes följande kriterier: Poängberäkning gjordes efter rangordning av storlek som gav 3 poäng för de
vägbankar som hör till de längsta, 2 poäng för mellanstorlekarna och 1 poäng för kortaste vägbanken. Motsvarande gjordes för vattenyta som påverkades. Slutligen rangordnades vägbankarna även med avseende på hur bred
öppning som redan finns hos trumma eller bro och då gavs 3 poäng för
största behovet, dvs ingen eller liten öppning, 2 p för mellanstorlekar och 1
p för de som redan har en stor öppning på trumma/bro. Dessutom bedömdes
rimligheten i åtgärderna i förhållande till hur det sett ut tidigare i ett långt
historiskt perspektiv samt om det redan skett förbättringsåtgärder.
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Resultat
Tillstånd
Av de 16 vägbankarna är det två som har vägbroar, Galtöbro och Sundsby
kile östra. Vid båda dessa broar behövs åtgärder i rännorna med rensning
samt fördjupning och breddning, se även bilaga 1. Vid Galtöbro förbereds
för närvarande en breddning av vägen.
De båda vägbroarna har tillstånd från domstol och det har även de båda
vägbankarna och trummorna vid sundet Lilla Askerön-Orust samt åtminstone en av vägbankarna vid Almösund. Större åtgärder kan antingen få
stöd hos Mark- och miljödomstolen efter omprövning eller efter en ny ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. I domen för vägbanken vid Lilla
Askerön-Orust från 1996 anges att omprövning får ske tidigast om tjugo år,
dvs. 2016.
Större åtgärder vid övriga vägbankar kan utföras efter ansökan om tillstånd
hos Mark- och miljödomstolen. I något fall kan anmälan till Länsstyrelsen
om anmälningspliktig vattenverksamhet ske i stället för ansökan om tillstånd. Så har skett inför utbytet av trummor vid Ödby Ö. I flera fall kan tillstånd behövas inom naturreservat, exempelvis för muddring, och även enligt
väglagen.

Rensning och fler trummor
Ett par vägbankar har trummor som är kraftigt igensatta med grus, sten mm.,
främst gäller det för Hålkedalskilen och Björnäs och för dem kan anmälan
om rensning ske till Länsstyrelsen, alternativt kan Länsstyrelsen förelägga
om rensning. Några trummor har grunda områden vid trumman och bör åtgärdas med en rensning eller fördjupning av rännan till trumman. Förhållandevis grunt är det vid Hålkedalskilen, sundet vid Lilla Askerön-Orust, Almösund och Björholmen.
Täta vägbankar helt utan både bro och trumma finns på de fyra platserna,
Haga kile, mittendelen på sunden vid Lilla Askerön-Orust, Dillehuvudet och
Södra Öddö/Tjärnö. Vägbanken mellan Nordön och Vrångholmen bör få
minst en ny trumma i den norra delen där det saknas trumma idag.
Vägbanken vid Ödby Ö har nyligen fått fyra trummor i stället för en mindre
som fanns tidigare.
I ett par fall, Dillehuvudet och Veddö, är den huvudsakliga åtgärden inte
bytet till en större trumma utan rensning eller anläggande av en kanal som
planeras ske på en sträcka av 330 m respektive 250 m.
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Vägbankens längd och påverkad vattenyta
Vägbankarnas längd varierar mellan 15 m och 220 m med en medellängd på
100 m och med en medianlängd på 70 m, se bilaga 2. Ytan som närmast
påverkas av vägbanken varierar mellan 4 hektar och 282 hektar med en
medelyta på 112 hektar och en medianyta på 56 hektar.

Miljökvalitetsnormer
Alla vikarna och sund närmast vägbankarna har måttlig ekologisk status
enligt 2009 års bedömning och för alla gäller att vattenförekomsten inte
uppnår god kemisk status.

Riksintresse kap 3 och 4
Alla vikarna omfattas av något beslut om riksintresse enligt kap 3 eller 4 i
miljöbalken. Endast en, Galtöbro, omfattas inte av kap 3 beslut, men omfattas av obruten kust i kap 4.

Natura 2000-områden
Nio vikar omfattas av bestämmelser för Natura-2000-områden enligt artoch habitatdirektivet och sju av dessa även av fågeldirektivet. Åtgärder som
muddring av rännor och kanaler kan kräva tillstånd enligt Natura-2000bestämmelser.

Naturreservat
Åtta av vägbankarna berör naturreservat och kan behöva tillstånd för exempelvis muddring.

Väghållare
Staten är genom Trafikverket ansvarig väghållare för elva av vägbankarna,
övriga fem vägbankar är enskilda vägar, se bilaga 3. Vägbankarna med enskilda vägar är Dillehuvudet, Björnäs, Veddö, Ödby Ö och Haga kile.

Prioriteringar
Prioriteringar som har ändrats jämfört med i rapporten av Isaksson (2009) är
vägbanken till Ödby Ö som nyligen åtgärdats och fått fyra större trummor i
stället för en mindre som fanns tidigare och därför har fått sänkt prioritet
från 2 till 3 (se bilaga 2). Även vägbankarna vid Dillehuvudet och Veddö
har sänkts till prioritet 3 då saltängsmiljöerna på ömse sidor vid Dillehuvudet har nytt naturtillstånd och diket vid Veddö bara har varit ett litet dike
och till för avvattning av åker och de båda sunden inte haft genomströmning
sedan mycket länge på grund av landhöjning.
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Objektsbeskrivningar
Hålkedalskilen i Strömstads kommun
Hål

Figur 2. Panorama taget norrut.

Figur 3. Panorama taget söderut.

Figur 4. Den grunda instängda viken.
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Figur 5. Förstärkningsåtgärder har utförts vid cykelvägen.

Figur 6. Trumman på norra sidan ligger högt.

Figur 7. Trumman på vägbankens norra sida mynnar i en mindre kanal.
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Vägbankens påverkan: En 160 m lång vägbank stänger av södra delen av Hålkedalskilen. En trumma med 1,7 m diameter finns i vägbankens östra ände.
Förhållanden i övrigt: Alger syns i senaste ortofotot i den avsnörda viken. Ränna
syns norr om mitten på vägbanken, eventuellt pga. tidigare muddring.
Åtgärdsförslag: Fler och större trummor, rensning och fördjupning i befintlig kanal,
samt muddring av rännor ut i vikarna på båda sidor. Eventuellt höjning av vägen.

Figur 8. Alger syns som gulgröna områden i ortofoto från år 2014. Punkt och bokstaven V markerar trummans läge.
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Figur 9. Hålkedalskilens södra vik innan vägbanken byggdes.

Södra Öddö – Tjärnö i Strömstads kommun

Figur 10. Panorama taget mot väster.

Figur 11. Panorama taget mot öster.
Vägbankens påverkan: En 50 m lång vägbank som är 7 m hög stänger av sundet
mellan Kransesundet och Båsen. Eventuellt pågår uppgrundning av sediment vid
udden nordost om vägbanken vilket antyds i senaste ortofotot.
Förhållanden i övrigt: Åtgärdad vägbank som fått större trummor finns 175 m i
sydost.
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Åtgärdsförslag: Nya trummor anläggs genom vägbanken.

Figur 8. Ortofoto över vägbanken som skär av sunden. Läget är markerat med
punkt och bokstaven V.

Figur 9. 1930-40 –talets ekonomiska karta över sundet innan vägbanken anlades.
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Dillehuvudet i Strömstads kommun

Figur 10. Vägbanken går över en liten kanal.

Figur 11. Fuktigt landområde vid vägbanken.

Figur 12. Kanalen nära vägbanken.
Vägbankens påverkan: Vägbanken är 35 m lång och går tvärs över ett fuktigt landområde. Vägbanken begränsar eventuellt flödet vid högt vattenstånd. Algtillväxt
syns i ortofoto från år 2014.
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Förhållanden i övrigt: Ett 330 m långt dike som är igenväxt finns mitt i det fuktiga
området. Vägbanken utgör gräns mellan de två naturreservaten Nöddökilen och
Älgölerans och muddring kräver tillstånd. Projekt Friskare Hav fick avslag på att
öppna kanal vid Älgöleran.
Åtgärdsförslag: Kanalen utvidgas med breddning och fördjupning till vikarna i norr
och söder och trumman i vägbanken byts ut till en större. Eventuellt höjning av
vägen.

Figur 13. Dillehuvudet. Vägbanken utgör gräns mellan två naturreservat. Punkt och
bokstaven V markerar vägbankens läge.
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Figur 14. Även tidigare har det fuktiga området öster om Dillehuvudet varit fuktig
ängsmark.

Galtöbro i Tanums kommun

Figur 15 Panorama mot väster. Foto taget från Galtöbron.
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Figur 16. Galtöbro sedd från nordost.

Figur 17. Galtöbro underifrån.
Vägbankens påverkan: En 160 m lång vägbank över Måkesund stänger av vattenflödet mellan Stridsfjorden och Galtölera. Galtölera omfattar cirka 150 hektar vatten.
Förhållanden i övrigt: Tillstånd finns för bro med 9,0 m brospann (uppmätt till 8,8
m) och ränna med sex meters bottenbredd. Ärende behandlades 2004 hos Länsstyrelsen om återställning av genomströmningsarea. Vägen planeras för närvarande att
breddas.
Åtgärdsförslag: Rensning av rännan under bron. Omprövning av rännan före rensning för viss breddning. Eventuellt kan man anlägga en ny trumma vid sidan av
bron.
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Figur 18. Vägbanken stänger av vattenflödet mellan Stridsfjorden och Galtölera.

Figur 19. Ortofoto över vägbanken med Galtöbro.
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Figur 20. Ekonomisk karta från 1930-40 – talet. Punkt och bokstaven V markerar
läget för där vägbanken anlagts.

Björnäs i Tanums kommun

Figur 21. Panorama mot söder.
¨
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Figur 22. Panorama mot norr.

Figur 23. De tre trummorna har kraftigt nedsatt funktion då de på vägbankens södra
sida till hälften är fyllda med grus och sten.
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Figur 24. På den norra sidan av vägbanken syns det också en hel del sand och grus
i trummorna.
Vägbankens påverkan: En 15 m lång vägbank stänger av sundet mellan Hovrekilen
och Tannamskilen.
Förhållanden i övrigt: Inom naturreservatet är det tillståndsplikt för att tippa,
schakta och muddra utom för att underhålla väg. Detaljplan finns.
Åtgärdsförslag: Trummorna bör bytas ut till bro eller större trummor. Rensning av
trummor kan vara ett första steg. Eventuellt höja vägen.
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Figur 25. Översiktskarta visar att vägbanken begränsar vattenströmningen mellan
Hovrekilen och Tannamskilen vilka hör till Stridsfjorden.

Figur 26. Ortofoto med vägbanken markerad med punkt och bokstaven V. Algtillväxt syns norr om vägbanken.

- 26 -

Figur 27. Även på 1930-40-talets ekonomiska karta kan en förbindelse skönjas
mellan ön och fastlandet.

Veddö i Tanums kommun

Figur 28. Panorama mot norr. Sofia Stridsman antecknar uppgifter om vägbanken.

Figur 29. Panorama mot söder.
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Figur 30. En liten bro av några brädor fanns över den igenväxta kanalen.
Vägbankens påverkan: En vägbank med en längd av 30 m går över en svacka med
en litet dike. Diket är 250 m långt och går mellan Veddökilen och Rödhammarsfjorden. Om diket vidgas till en kanal kan vattenomsättningen i främst Veddökilen
förbättras.
Förhållanden i övrigt: Ny trumma och utvidgat dike har stöd i skötselplanen till
Veddökilens naturreservat. Skötselplanens mål innebär en utvidgning av diket till
en kanal där kajaker kan ta sig fram.
Åtgärdsförslag: Byte av trumma till en större trumma eller till en bro under förutsättning att det sker en betydande utökning av diket. Eventuellt även höja vägen.
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Figur 31. Översiktskarta visar att en kanal skulle öka vattenutbytet främst för
Veddökilen och något även för Rödhammarfjorden.

Figur 32. Ortofoto med vägbanken markerad med punkt och V. Befintlig igenväxt
kan al går i en båge söderut.
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Figur 33.1930-40 – talets ekonomiska karta visar inte någon kanal. Den befintliga
igenväxta kanalen går i fastighetsgränsen.

Ödby Ö i Sotenäs kommun

Figur 34. Panorama österut.

Figur 35. Panorama västerut.
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Figur 36. Västra sidan. Fyra trummor med 1,2 m diameter finns genom vägbanken.

Figur 37. Det strömmade en del vatten genom trummorna.
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Vägbankens påverkan: En 30 m lång vägbank förbinder Ödby Ö med fastlandet.
Vägbanken begränsar vattenomsättningen i Hunnebo lera.
Förhållanden i övrigt: Länsstyrelsen godkände 2009 utbyte av en liten trumma till
fyra större med en diameter av 1,2 meter.
Åtgärdsförslag: Ska vattenströmningen i sundet mellan Ödby ö och fastlandet väsentligt förbättras bör alternativet bro undersökas.

Figur 38. Fyra trummor finns vid punkt och bokstaven V. Österut ligger Hunnebo
lera. Ortofotot visar annan färg för vattenytan inom Hunnebo lera beroende av
mycket grunda områden, cirka 0,5 meter djupa.
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Figur 39. 1930-40 – talets ekonomiska karta har en förbindelse benämnd Öbron till
Ödby ö.

Boxviks kile i Orust kommun

Figur 40. Panorama mot söder.
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Figur 41. Trumman på södra sidan av vägbanken.
Vägbankens påverkan: En 130 m lång vägbank ligger snett över Boxvik kile och
begränsar vattenomsättningen till norra delen. Trumman har en diameter av 2,3
meter. Trumman ger enligt modellberäkning (Lindahl 2001) god vattenomsättning i
den avsnörda kilen.
Förhållanden i övrigt: Vägbanken är tät. Viken är 900 m lång och har en medelbredd på ungefär 150 m och djupet högst 5,5 i en ränna nära den östra stranden. En
bäck mynnar i vikens norra del. Länsstyrelsen har bedrivit tillsyn på vägbanken
2010.
Åtgärdsförslag: Fler trummor eller en bro skulle ytterligare förbättra vattenomsättningen.
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Figur 42. Ortofoto över Boxvik kile med vägen som sneddar över viken.

Figur 43. På 1930-40 talets ekonomiska karta finns ingen väg över viken.
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Västra delen av sunden mellan Orust och Lilla Askerö i Orust kommun

Figur 44. Panorama över södra sidan av vägbanken. Trummorna syns i bildens mitt
och högra del.

Figur 45. Norra sidan av vägbanken.
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Figur 46. Trummorna på norra sidan av vägbanken.

Vägbankens påverkan: En 110 m lång vägbank begränsar vattenflödet i sunden
mellan Orust och Lilla Askerön. Två trummor finns i vägbanken.
Förhållanden i övrigt: Tillstånd till tre vägbankar mellan Orust och Lilla Askerön
finns i dom AM 19/1959. I dom VA12/96 finns tillstånd till två trummor i den
västra vägbanken. Omprövning får ske tidigast år 2016.
Åtgärdsförslag: Bro eller fler trummor samt höjning av vägen. Eventuellt även
muddring.
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Figur 47. Karta med översikt över sunden mellan Orust och Lilla Askerön. Vägbankar som ingår i detta projekt är markerade med punkt och bokstaven V.

Figur 48. Ortofoto över sunden mellan Orust och Lilla Askerön.
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Figur 49. 1930- och 40-talets ekonomiska karta över sunden vid Risbodarna mellan
Orust och Lilla Askerön.

Mittendelen av sunden mellan Orust och Lilla Askerön, i Tjörns
kommun

Figur 50. Panorama över vägbankens södra sida.

Figur 51. Panorama över vägbankens norra sida. Brygga i vinterförvaring finns i
sundet.
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Figur 52. Vägbankens södra sida.

Figur 53. Vägbankens norra sida har ett grunt vattendjup.
Vägbankens påverkan: En 40 m lång vägbank stänger vattenflödet i mittendelen av
sunden mellan Orust och Lilla Askerön då trumma saknas.
Förhållanden i övrigt: Tillstånd till tre vägbankar mellan Orust och Lilla Askerön
finns i dom AM 19/1959. I dom VA12/96 finns tillstånd till två trummor i den
västra vägbanken. Omprövning får ske tidigast år 2016.
Åtgärdsförslag: Bro eller fler trummor samt höjning av vägen. Vid denna vägbank
behövs även muddring.
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Öster om Sundsby kile i Tjörns kommun

Figur 54. Panorama mot sydväst.

Figur 55. Panorama mot öster.

Figur 56. Brons sydvästra sida.

Figur 57. Brons östra sida.
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Vägbankens påverkan: En 70 m lång vägbank med bro söder om Ängholmen och
en 20 m lång vägbank norr om Ängholmen begränsar vattenomsättning i sundet
och västerut i Sundsby kile och österut i Tjärtånge kile och Askeröfjorden.
Förhållanden i övrigt: Vägbron har tillstånd i dom VA 8/85. Domen omfattar även
muddring av rännor och trumma, troligen norr om Ängholmen. Det finns utrymme
för en ny ränna söder om den befintliga.
Åtgärdsförslag: Muddring av rännor och nya broar.

Figur 58. Översiktskarta med vägbankar öster och väster om Sundsby kile utmärkta
med punkt och bokstaven V.
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Figur 59. Ortofoto över sundet öster om Sundsby kile.

Figur 60. 1930-40-talets ekonomiska karta över sunden öster om Sundsby kile.
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Väster om Sundsby kile i Tjörns kommun

Figur 61. Panorama östra sidan om vägbanken.

Figur 62. Panorama västra sidan om vägbanken.

Figur 63. Trumman på östra sidan.
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Figur 64. Väster om vägbanken skjuter en udde och en ö ut i sundet samt en stenmur och de begränsar förmodligen också vattenomsättningen.
Vägbankens påverkan: En 25 m lång vägbank med trumma begränsar vattenomsättning i sundet och österut i Sundsby kile och västerut i Mjölkeviks kile.
Förhållanden i övrigt: LOVA-medel beviljades 2010 för att öppna sundet. Inom
Stigfjordens naturreservat krävs tillstånd för att schakta och muddra mm.
Åtgärdsförslag: En bro eller flera nya trummor samt muddring av rännor.

Figur 65. Ortofoto med sundet väster om Sundsby kile. Läget för trumman är markerat med punkt och bokstaven V.
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Figur 66. 1930-40-talets ekonomiska karta med sundet väster om Sundsby kile.

Almösund i Tjörns kommun

Figur 67. Panorama söder sidan av vägbankarna.

Figur 68. Panorama norr om vägbankarna.

- 46 -

Figur 69. Trumma under väg 160. Foto på trummans södra sida. Vid trumman är
det ganska grunt.

Figur 70. Trumman under väg 160. Det är grunt mellan trummorna.
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Figur 71. Trumman under väg 722. Det är samma dimensioner på denna trumma
som på den under väg 160.
Vägbankens påverkan: Två 150 m långa vägbankar över sundet begränsar vattenomsättningen i Almösund och söder om Almön.
Förhållanden i övrigt: En befintlig kanal går mellan trummorna under vägarna 160
och 722. Väg 160 är på platsen en fyrfältsväg.
Åtgärdsförslag: Bredare trummor eller broar samt muddring av rännan.
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Figur 72. Översiktskarta som visar Almön och den stora vägen med nr 160 som
förbinder Tjörn med fastlandet.

Figur 73. Ortofoto med vägbankarna markerade med punkt och V.

Figur 74. 1930 – 40 – talets ekonomiska karta visar det öppna vattnet i Almösund
utan vägbankar.
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Björholmen i Tjörns kommun

Figur 75. Panorama östra sidan mot vattenområdet Kårsund.

Figur 76. Panorama västra sidan.

Figur 77. Vatten- och avloppsledningar går i rören. Det är förhållandevis grunt
under trumman.
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Figur 78. Trumman är stensatt.
Vägbankens påverkan: En 30 m lång vägbank begränsar vattenomsättningen i viken Kårsund.
Förhållanden i övrigt: Vatten- och avsloppsledningar ligger utmed trumman och
vägbanken.
Åtgärdsförslag: Fler trummor eller en bro samt muddring.

Figur 79. Översiktskarta visar Björholmens vägbank väster om viken Kårsund.
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Figur 80. Ortofoto över trummans läge. Trumman är markerad med en punkt och
V.

Figur 81. 1930 – 40 – talets ekonomiska karta visar öppningen till Kårsund utan
vägbank.
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Nordön – Vrångholmen i Kungälvs kommun

Figur 82. Panorama över södra delens östra sida. Nära Nordön.

Figur 83. Panorama över södra delens västra sida.

Figur 84. Panorama över norra delens västra sida.

Figur 85.Trumman i södra delen nära Nordön.
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Figur 86. Bryggor i norra delen österut. Bryggor finns även i utloppet.
Vägbankens påverkan: En 210 meter lång vägbank begränsar vattenutbytet i sundet
mellan Nordön och Vrångholmen.
Förhållanden i övrigt: Den lilla ön Barlind ingår numera i vägbankens mittdel.
Åtgärdsförslag: Anläggning av fler trummor eller broar väster om Barlind.

Figur 87. Översiktskarta över vägbanken mellan Nordön och Vrångholmen.
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Figur 88. Ortofoto över vägbanken. Trummans läge är markerad med en punkt och
V.

Figur 89. 1930-40 – talets ekonomiska karta visar på trummans läge mellan Nordön och den före detta lilla ön Barlind.
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Haga kile i Göteborgs kommun

Figur 90. Panorama mot söder.

Figur 91. Vägbankens södra sida.
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Figur 92. Söderut ligger några små öar. Det är grunt i viken.
Vägbankens påverkan: En 45 m lång vägbank förhindrar vattenströmning mellan
Haga kile och Skinteboviken.
Förhållanden i övrigt: Bro och trumma saknas.
Åtgärdsförslag: Anläggning av trummor eller bro samt muddring av rännor.

Figur 93. Översiktskarta över området med Killingsholmen och Haga kile.
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Figur 94. Ortofoto med vägbanken markerad med punkt och V. Områdena närmast
fastlandet här grundare och ljusare på fotot.

Figur 95. 1930-40 – talets ekonomiska karta visar på en väg ut till Killingsholmen.
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Diskussion
Några av vägbankarna har fått sänkt prioritering jämfört med i tidigare rapporter, se bilaga 2. En prioritering som särskilt kan diskuteras är om Boxvik
kile över huvud taget ska vara med på listan eftersom Lindahl (2001) konstaterade att modellering visar att även i de mest ogynnsamma fallen får
man en god vattenomsättning.
Kompletterande undersökningar med modellberäkningar i ett nästa steg kan
lämpligen utföras i de flesta fall.
I vikar och sund finns även behov av andra åtgärder då det finns pirar, stenmurar, grund, utfyllnader och igenväxta områden som tidigare inte hindrat
vattenomsättning lika mycket som idag och som med kompletterande åtgärder påtagligt kan förbättra vattenutbytet i sund och vikar.
Höjning av vägbankar i samband med anläggande av bro eller nya eller
större trummor kan även motiveras som en klimatanpassning inför högre
vattenstånd på grund av stormar och havsnivåhöjning. Förslagsvis kan höjning ske av vägarna på vägbankarna vid sundet Lilla Askerön-Orust, Veddö,
Björnäs, Dillehuvudet och Hålkedalskilen.
För finansiering av åtgärder som rör vattenmiljö har Länsstyrelsen sammanställt en lista med olika bidrag som kan sökas (Länsstyrelsen 2015).
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Bilaga 1
Platser med vägbankar, deras nya prioritering och föreslagna åtgärder.
Åtgärden Trumma/bro innebär anläggande av fler trummor eller en bro eller
utökning av befintlig trumma eller bro, medan Muddring avser rensning av
trummor och rännor, fördjupning av rännor eller nyanläggning av rännor.
Höjning av väg kan vara en lämplig klimatanpassningsåtgärd att utföra samtidigt med övriga arbeten för vägar som just vid trumläget ligger lågt.

Föreslagen åtgärd
Kommun Plats
Strömstad Hålkedalskilen
Södra
Strömstad Öddö/Tjärnö
Strömstad Dillehuvudet
Tanum
Galtöbro
Tanum
Björnäs
Tanum
Veddö
Sotenäs Ödby Ö
Orust
Boxvik kile

Orust

x-koordinat y-koordinat Prioritet Trumma/bro Muddring Höjning av väg
6538097
6534541

281085
279168

6531042
6524711
6522046
6504122
6 482 560
6447279
6444005

281148
281921
281532
283757
282 731
292679
307021

6443993

307213

Väster i sundet
Lilla Askerön Orust

Mitten i sundet
Lilla Askerön Tjörn
Orust
Öster om
Tjörn
Sundsby kile
Väster om
Tjörn
Sundsby kile
Tjörn
Almösund
Tjörn
Björholmen
Nordön Kungälv Vrångholmen
Göteborg Haga kile

6440985

2

x

x

x

1
3
1
1
3
2
3

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

1

x

x

x

1

x

x

x

1

x

x

1
1
2

x
x
x

x
x
x

1
2

x
x

x

305355

6440814

304263

6439681
6439193
6421223

309003
294389
303592

6385792

316589
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x
x

Bilaga 2
Vägbankarnas längd och öppningarnas utseende, samt poäng vid enkel bedömning, se metoddelen, samt ny prioritet.
Kommun Plats

Längd Yta som närmast påverkas
160 m

Strömstad Hålkedalskilen
50 m
Strömstad Södra Öddö/Tjärnö
35 m
Strömstad Dillehuvudet
160 m
Tanum

Galtöbro
15 m

Tanum

Björnäs
30 m

Tanum

Veddö
30 m

Sotenäs

Ödby Ö
130 m

Orust

Boxvik kile
220 m

Orust

Väster i sundet Lilla
Askerön - Orust
220 m

Tjörn

Mitten i sundet Lilla
Askerön - Orust
70 m

Tjörn

Öster om Sundsby
kile
25 m

Tjörn

Väster om Sundsby
kile
150 m

Tjörn
Tjörn

Almösund
Björholmen

Kungälv

Nordön Vrångholmen

30 m
210 m

45 m
Göteborg

Haga kile

4,3 hektar söder om
vägbanken i den instängda
viken
2,4 ha västerut, 1,6 ha österut.
Sammanlagt 4 ha.
19 ha i Nöddökilen, även
betydelse för Älgöleran
Galtöleran på 150 ha skulle
gynnas av åtgärd.
2,4 ha i Hovrekilen. Närmsta
delarna av Tannamskilen har
en yta på 22 ha. Sammanlagt 24
ha.
Veddökilen är 14 ha till ytan
och Rödhammarfjorden 50 ha.
Sammanlagt 64 ha
Hunnebo lera har en yta på 44
ha.
Det avsnörda delen i norr har
en yta av 12 hektar.
Fjorden i norr som påverkas
har en yta av 230 ha och söder
om cirka 45 ha. Sammanlagt
275 ha.
Fjorden i norr som påverkas
har en yta av 230 ha och söder
om cirka 45 ha. Sammanlagt
275 ha.
68 ha i Mjölkeviks kile, 35 ha i
Sundsby kile och 179 ha i
Askeröfjorden. Sammanlagt
282 ha.
68 ha i Mjölkevits kile, 35 ha i
Sundsby kile och 179 ha i
Askeröfjorden. Sammanlagt
282 ha.
22 ha i Almösund och 57 ha
väster om Saltholmarna.
Sammanlagt 79 ha.
Kårsund omfattar 5 ha.
99 ha norr om vägbanken och
121 ha söder om. Sammanlagt
220 ha.
17 ha norr om och 31 ha söder
om, sammanlagt 48 ha.
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Antal trummor Öppningens bredd Poäng Prioritet
1

1,7 m

6

0

saknas

6

0

saknas

6

Bro

8,8 m

7

3

0,85 m

6

1

0,4 m

6

4

1.2 m

4

1

2,3 m

4

2

2m

7

0

saknas

9

2
1
3
1

1

3
2
3

1

1
Bro

6

1
1

12 2-15 m bredd
beroende på
vattennivå

6

1 (en
vattenränna
under tre
vägbanor)
1
1

1,9 m

7

0

saknas

1

4
8

1
2

1
7
2

Bilaga 3
Enskild eller statlig väghållare, vägnummer samt uppgift om naturreservat som
berör vägbanken.
Plats

Strömstad Strömstadsfjorden
Strömstad N Yttre Tjärnöarkipelagen/ Inre
Tjärnöarkipelagen
Strömstad Inre Tjärnöarkipelagen

Hålkedalskilen Statlig
Södra
Statlig
Öddö/Tjärnö
Dillehuvudet Enskild

1030
1 029

Tanum

Råssö-Resöfjorden/Stridsfjorden

Galtöbro

Statlig

1 023

Tanum

Tanumskilen/Stridsfjorden

Björnäs

Enskild

Tanum

Fjällbacka inre skärgård

Veddö

Enskild

Sotenäs

Hunnebrostrand skärgård

Ödby Ö

Enskild

Orust
Orust

Boxvik kile
Askeröfjorden/Halsefjorden

Boxvik kile
Statlig
Väster i sundet Statlig
Lilla Askerön Orust

740
1 158

Tjörn

Askeröfjorden/Halsefjorden

Statlig

1 158

Tjörn

Askeröfjorden

Statlig

160

Stigfjorden

Tjörn

Askeröfjorden/Stigfjorden

statlig

710

Stigfjorden

Tjörn
Tjörn
Kungälv

Askeröfjorden/ Hake fjorden
Kråkefjord/Stigfjorden
Älgöfjorden/Sälö fjord

Mitten i
sundet Lilla
Askerön Orust
Öster om
Sundsby kile
Väster om
Sundsby kile
Almösund
Björholmen
Nordön Vrångholmen

Statlig
Statlig
Statlig

160 och 722
730
168

Haga kile

Enskild

Killingholmen
vägsamfällighet

Göteborg Askims fjord
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Väghållare

Förening/
Vägnummer

Kommun Vattenområde

Naturreservat

Gräns mellan
Nöddökilen och
Älgöleran.
Kragenäs, dessutom
Tanumskusten nära norr
om bron.
Nära, några meter,
Tanumskusten, tillstånd
för tippa, schakta och
muddra utom för
underhåll av väg.

Veddö
Veddö-arkipelagen
vägsamfällighet
Ödbyvägens
samfällighetsförening

Stigfjorden
Nordön, gräns i
vägbanken, södra delen
ingår.

