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HANDLINGAR

Planprogrammet består av:
 - Planbeskrivning (denna handling)
 - Plankarta, förslag 1 
 - Plankarta, förslag 2 
 - Naturinventering, utförd av Thomas Andersson, Eko Natura, sep. 2009

INLEDNING

Bakgrund
I Fiskebäckskil har permanentbostäder i allt större utsträckning omvandlats 
till fritidsbostäder och bristen på permanentbostäder i bra lägen på Skaftö 
har därför ökat. Fastighetspriserna har stigit och möjligheten att bo kvar 
eller att flytta till Skaftö har begränsats på grund av de höga huspriserna och 

bristen på mindre och billigare bostäder. Enligt kommunens översiktsplan är 
målsättningen att planera för en svagt ökande helårsbefolkning. En strävan 
skall vara att ökningen kan ske i en takt som är ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar så att kommunens åtaganden kan tillgodoses och så att den goda 
livsmiljön bibehålls i Lysekils kommun.

Området söder om Kristinebergsvägen är i kommunens översiktsplan från år 
2006 utpekat som möjligt område för utbyggnad av bostäder där inslag av ej 
störande verksamheter delvis får förekomma. Det nu aktuella planområdet 
ägs till största delen av kommunen och ska enligt ÖP06 kunna rymma mellan 
30-50 lägenheter i blandad bebyggelse. Dock krävs en ny tillfartsväg eller en 
förbättring av den befintliga tillfarten till området.

Kristinebergs marina forskningsstation har tidigare efterfrågat bostäder för 
forskare och studenter på en del av det nu aktuella planområdet. Ett program 
utarbetades för del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5 som ägs av Akademiska 
hus väst AB men programmet antogs dock inte. Kommunen har nu valt att 
gå vidare med ett program som omfattar ett större område som ansluter 
till befintlig bebyggelse i Fiskebäckskil för att få ett mer samlat grepp om 

området.

Inför detta programarbete har en förbättrad tillfartsväg för buss efterfrågats då 
den befintliga Kristinebergsvägen är för smal. Kommunen avser även att utreda 

hur den befintliga parkeringen intill Kristinebergsvägen kan effektiviseras och 

eventuellt utökas.

Programmets syfte och huvuddrag
Detta program avser att utreda möjligheten att tillskapa bostäder för 
åretruntboende, forskare och studenter, kontor samt att planlägga bebyggelse 
som saknar detaljplan. Syftet är även att förbättra parkeringsmöjligheterna 
för övriga boende i Fiskebäckskil genom att effektivisera den befintliga 

grusparkeringen norr om Kristinebergsvägen.

HANDLINGAR

Planprogrammetbestår av:

- Planbeskrivning(denna handling)
- Plankarta, förslag 1
- Plankarta, förslag 2
- Naturinventering,utförd av ThomasAndersson, Eko Natura, sep. 2009

INLEDNING

Bakgrund
I Fiskebäckskilhar permanentbostäderi allt större utsträckning omvandlats
till fritidsbostäder och bristen på permanentbostäder i bra lägen på Skaftö
har därför ökat. Fastighetspriserna har stigit och möjligheten att bo kvar
eller att flytta till Skaftö har begränsats på grund av de höga huspriserna och
bristen på mindre och billigarebostäder. Enligt kommunens översiktsplan är
målsättningen att planera för en svagt ökande helårsbefolkning.En strävan
skall vara att ökningen kan ske i en takt som är ekonomiskt och ekologiskt
hållbar så att kommunens åtaganden kan tillgodoses och så att den goda
livsmiljönbibehållsi Lysekils kommun.

Området söder om Kristinebergsvägenär i kommunens översiktsplan från år
2006 utpekat som möjligt område för utbyggnad av bostäder där inslag av ej
störande verksamheter delvis får förekomma. Det nu aktuella planområdet
ägs till största delen av kommunen och ska enligt ÖP06 kunna rymma mellan
30-50 lägenheter i blandad bebyggelse. Dock krävs en ny tillfartsväg eller en

förbättring av den befintligatillfartentillområdet.
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Kristinebergs marina forskningsstation har tidigare efterfrågat bostäder för
forskare och studenter på en del av det nu aktuella planområdet. Ett program
utarbetades för del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:5 som ägs av Akademiska
hus väst AB men programmet antogs dock inte. Kommunen har nu valt att

gå vidare med ett program som omfattar ett större område som ansluter
till befintlig bebyggelse i Fiskebäckskil för att få ett mer samlat grepp om

området.

Inför detta programarbetehar en förbättrad tillfartsvägför buss efterfrågats då
den befintligaKristinebergsvägenär för smal.Kommunenavser även att utreda
hur den befintligaparkeringenintillKristinebergsvägenkan effektiviseras och
eventuellt utökas.

Programmets syfte och huvuddrag
Detta program avser att utreda möjligheten att tillskapa bostäder för
åretruntboende, forskare och studenter, kontor samt att planlägga bebyggelse
som saknar detaljplan. Syftet är även att förbättra parkeringsmöjligheterna
för övriga boende i Fiskebäckskil genom att effektivisera den befintliga
grusparkeringennorr om Kristinebergsvägen.
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PLANDATA

Läge, areal och avgränsning
Planområdet är beläget på Skaftö direkt söder om Fiskebäckskil och 
Kristinebergsvägen. Området avgränsas av Kristinebergsvägen i norr, öppen 
ängsmark i nordväst, befintlig bebyggelse i söder samt Fiskebäckskilsvägen 

i öster. Planområdet omfattar även den befintliga grusparkeringen norr om 

Kristinebergsvägen.

Idag används det ca 22 ha stora planområdet som naturområde för boende i 
närområdet. Den klippiga terrängen gör dock området något svårtillgängligt. 
Ett fåtal stigar leder genom området och det förekommer rester av trädkojor. 
Området innehåller ett antal dammar för sommarvatten.

Markägoförhållanden
Den största delen av planområdet, Skaftö-Fiskebäck 1:6 och Skaftö-Fiskebäck 
1:281, ägs av Lysekils kommun. Områdets nordvästra hörn är del av fastigheten 
Skaftö-Fiskebäck 1:5 och ägs av Akademiska hus väst AB. I planområdets 
mitt finns en mindre obebyggd fastighet, Skaftö-Fiskebäck 1:336, som är 

privatägd.

Intill Fiskebäckskilsvägen och Jons Lid i planområdets sydöstra hörn finns 9 

fastigheter som alla är i enskild ägo och bebyggda med friliggande hus.

I samband med utbyggnaden av tillfartsvägen till det aktuella planområdet 
kommer fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:543 att inlösas av kommunen enligt 
överenskommelse. På nästa sida finns planområdets markägoförhållande 

redovisat på en karta.
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PLANDATA

Läge, areal och avgränsning
Planområdet är beläget på Skaftö direkt söder om Fiskebäckskil och
Kristinebergsvägen.Området avgränsas av Kristinebergsvägeni norr, öppen
ängsmark i nordväst, befintlig bebyggelse i söder samt Fiskebäckskilsvägen
i öster. Planområdet omfattar även den befintliga grusparkeringen norr om

Kristinebergsvägen.

Idag används det ca 22 ha stora planområdet som naturområde för boende i
närområdet. Den klippiga terrängen gör dock området något svårtillgängligt.
Ett fåtal stigar leder genom området och det förekommer rester av trädkojor.
Området innehållerett antal dammar för sommarvatten.

Markägoförhållanden
Den största delen av planområdet, Skaftö-Fiskebäck1:6 och Skaftö-Fiskebäck
1:281, ägs av Lysekilskommun. Områdets nordvästra hörn är del av fastigheten
Skaftö-Fiskebäck 1:5 och ägs av Akademiska hus väst AB. I planområdets
mitt finns en mindre obebyggd fastighet, Skaftö-Fiskebäck 1:336, som är
privatägd.
Intill Fiskebäckskilsvägenoch Jons Lid i planområdets sydöstra hörn finns 9
fastigheter som alla är i enskildägo och bebyggda med friliggandehus.

I samband med utbyggnaden av tillfartsvägen till det aktuella planområdet
kommer fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:543 att inlösas av kommunen enligt
överenskommelse. På nästa sida finns planområdets markägoförhållande
redovisat på en karta.
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Strandskydd
Gräns för planområdet sammanfaller i nordväst med strandskyddsgränsen.

Riksintressen och Natura 2000
Fiskebäckskil är ett skepparsamhälle, framvuxet ur ett fiskeläge, där välbevarad 

trähusbebyggelse speglar samhällets olika sociala skikt. Bebyggelsen är av 
kulturhistoriskt riksintresse och Fiskebäckskil och Östersidan omfattas av 
kommunens kulturminnesvårdsprogram. 

Stora delar av kommunen berörs av särskilda hushållningsbestämmelser 
(högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 § Miljöbalken, så även planområdet.

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden. Natura 2000-
områden finns i alla medlemsländer och kom till för att hejda utrotningen av 

djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla Natura 
2000-områden är klassade som riksintressen enligt 4 kap miljöbalken. I Lysekils 
kommun är Gullmarsfjordens vattenområde, Strömmarna, Åbyfjordens vatten 
med strandområde i den innersta delen, Näverkärr, Gröderhamnsängen samt 
Vägeröds dalar utpekade som Natura 2000-områden. 

Gullmarns naturvårdsområde ligger ca 500 m norr om planområdet och 
är klassat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB. Nordväst om 
planområdet sträcker sig även ett område som är av riksintresse för friluftslivet 
enligt 3 kap 6 § MB.

Planprogram Kristinebergsvägen

Strandskydd
Gräns för planområdet sammanfalleri nordväst med strandskyddsgränsen.
Riksintressen och Natura 2000
Fiskebäckskilär ett skepparsamhälle, framvuxetur ett fiskeläge, där välbevarad
trähusbebyggelse speglar samhällets olika sociala skikt. Bebyggelsen är av

kulturhistoriskt riksintresse och Fiskebäckskil och Östersidan omfattas av

kommunens kulturminnesvårdsprogram.
Stora delar av kommunen berörs av särskilda hushållningsbestämmelser
(högexploaterad kust) enligt 4 kap 4 § Miljöbalken,så även planområdet.
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden. Natura 2000-
områden finns i alla medlemsländeroch kom till för att hejda utrotningen av

djuroch växter och för att förhindra att deras livsmiljöerförstörs. Alla Natura
2000-områden är klassade som riksintressenenligt 4 kap öbalken.I Lysekils
kommun är Gullmarsfjordensvattenområde, Strömmarna,Åbyfjordens vatten
med strandområde i den innersta delen, Näverkärr, Gröderhamnsängen samt

Vägeröds dalar utpekade som Natura 2000-områden.

Gullmarns naturvårdsområde ligger ca 500 m norr om planområdet och
är klassat som riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB. Nordväst om

planområdet sträcker sig även ett område som är av riksintresse för friluftslivet
enligt 3 kap 6 § MB.



Planprogram Kristinebergsvägen

7

Plan program Kristinebergsvägen



Planprogram Kristinebergsvägen

8

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan från 2006 anges planområdet som område 
för tätortsutbyggnad för bostäder. I planområdets nordvästra del är enligt 
översiktsplanen även bostäder med inslag av ej störande verksamhet tillåten. 
Planområdet kan enligt översiktsplanen rymma mellan 30-50 lägenheter i 
blandad bebyggelse. Dock krävs en ny tillfart till området eller en förbättring 
av den befintliga tillfarten.

Detaljplaner
Planområdet gränsar till 6 nu gällande detaljplaner. Samtliga planer tillåter 
bostadsbebyggelse förutom den detaljplan som gränsar till planområdet i 
väster. Den tillåter utöver bostäder även handel och småindustri.

Program
Ett program utarbetades för del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:5 som ägs 
av Akademiska hus väst AB. Programmet antogs dock inte. Kommunen har 
nu valt att gå vidare med ett program som omfattar ett större område som 
ansluter till befintlig bebyggelse i Fiskebäckskil för att få ett mer samlat grepp 

om området.

PLANOMRÅDET

Th: Utsnitt ur ÖP06 
Tv: Planområdet och gränser för angränsande planer

Planprogram Kristinebergsvägen
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan från 2006 anges planområdet som område
för tätortsutbyggnad för bostäder. I planområdets nordvästra del är enligt
översiktsplanen även bostäder med inslag av ej störande verksamhet tillåten.
Planområdet kan enligt översiktsplanen rymma mellan 30-50 lägenheter i
blandad bebyggelse. Dock krävs en ny tillfart till området eller en förbättring
av den befintligatillfarten.

Detaljplaner
Planområdet gränsar till 6 nu gällande detaljplaner. Samtliga planer tillåter
bostadsbebyggelse förutom den detaljplan som gränsar till planområdet i
väster. Den tillåterutöver bostäderäven handel och småindustri.

 
TI): Utmilz*ur ÖP06
T1):Planområdet 00/2 grømxerfär angrámandeplaner

Program
Ett program utarbetades för del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:5 som ägs
av Akademiska hus väst AB. Programmet antogs dock inte. Kommunen har
nu valt att gå vidare med ett program som omfattar ett större område som
ansluter tillbefintligbebyggelse i Fiskebäckskilför att få ett mer samlat grepp
om on1rådet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

Kulturmiljö
Enligt Lysekils kommuns kulturminnesvårdsprogram, Kulturmiljöer i Lysekils 
Kommun – Historia och program för vård och bevarande (1992), var Fiskebäckskil 
från början ett fiskarsamhälle med rötter från medeltiden. Redan under tidigt 

1800-tal fick fraktfarten ett starkt fäste här. På några årtionden förvandlades 

Fiskebäckskil till ett av Bohusläns största och viktigaste skepparsamhällen. 
Fraktfarten medförde ett ökat välstånd och en tydligare social skiktning i olika 
yrkesgrupper. En välmående skepparkår strävade efter att visa sitt välstånd i 
personliga och moderiktade hus. Därför finns det i samhället ovanligt många 

stora och påkostade kaptenshus med stor variationsrikedom i arkitekturdetaljer. 
Samtidigt som yrkeskåren expanderade utvecklades badgäströrelsen och 
badhus, restauranger, kaféer och ångbåtsbryggan på Fiskholmen byggdes 
(Lysekils Kommun 1992).

En av Bohusläns och Sveriges stora sekelskiftsmålare, Carl Wilhelmsson föddes 
i Fiskebäckskil. Hans mycket udda nationalromantiska villa från 1911-12 ligger 
ensamt och storslaget på en klipphylla mellan Fiskebäckskil och Bökevik, ca 
250 meter norr om aktuellt planområde (Lysekils Kommun 1992).

Kristinebergsvägen leder ut till nordsidan där Kristinebergs marinbiologiska 
station ligger. Kristineberg är en av de tidigaste fältstationerna och grundades 
redan 1877 på initiativ av Sven Lovén. Den har fram till och med 2007 drivits av 
Kungliga Vetenskapsakademien i nära samverkan med Göteborgs universitet. 
Från och med 2008 drivs stationen av Göteborgs universit. Verksamheten vid 
Kristineberg ingår i ett stort marint forskningscentrum med namnet Sven Lovén 
centrum för marina vetenskaper, där även Tjärnö marinbiologiska laboratorium 
och Göteborgs universitets marina forskningscentrums fartyg Skagerak ingår. 
Runt omkring stationsbyggnaderna grupperar sig en bebyggelse bestående av 
äldre hus, alltifrån ett gammalt pensionat till en mindre jordbruksfastighet. 

FÖRUTSÄTTNINGAR,FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER

Kulturmiljö
Enligt Lysekils kommuns kulturminnesvårdsprogram, Kn/tnrmiáoer z' IJxeki/x
Kommun - Hixtoria oeb programfor vara' oeb bevarande (1992),var Fiskebäckskil
från början ett fiskarsamhälle med rötter från medeltiden. Redan under tidigt
1800-tal fick fraktfarten ett starkt fäste här. På några årtionden förvandlades
Fiskebäckskiltill ett av Bohusläns största och viktigaste skepparsamhällen.
Fraktfarten medförde ett ökat välstånd och en tydligare social skiktningiolika
yrkesgrupper. En välmående skepparkår strävade efter att visa sitt välstånd i
personliga och moderiktade hus. Därför finns deti samhället ovanligt många
stora och påkostadekaptenshus med storvariationsrikedomi arkitekturdetaljer.
Samtidigt som yrkeskåren expanderade utvecklades badgäströrelsen och
badhus, restauranger, kaféer och ångbåtsbryggan på Fiskholmen byggdes
(LysekilsKommun 1992).

En av Bohusläns och Sveriges stora sekelskiftsmålare,CarlWilhelmssonföddes
i Fiskebäckskil.Hans mycket udda nationalromantiskavillafrån 1911-12 ligger
ensamt och storslaget på en klipphyllamellan Fiskebäckskiloch Bökevik, ca

250 meter norr om aktuellt planområde (LysekilsKommun 1992).

Kristinebergsvägenleder ut till nordsidan där Kristinebergs marinbiologiska
station ligger. Kristinebergär en av de tidigaste fältstationernaoch grundades
redan 1877 på initiativav Sven Lovén. Den har fram tilloch med 2007 drivits av

KungligaVetenskapsakademieni nära samverkanmed Göteborgs universitet.
Från och med 2008 drivs stationen av Göteborgs universit. Verksamhetenvid
Kristinebergingåri ett stort marint forskningscentrummed namnet Sven Lovén
centrum for marina oetenx/éaper, där även Tjärnö marinbiologiskalaboratorium
och Göteborgs universitets marina forskningscentrums fartyg Skagerak ingår.
Runt omkring stationsbyggnadernagrupperar sig en bebyggelse bestående av

äldre hus, alltifrån ett gammalt pensionat tillen mindre jordbruksfastighet.

Planprogram Kristinebergsvägen
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Landskap och natur
Planområdet är beläget i norrsluttning mot Fiskebäckskil. Området är bitvis 
mycket kuperat och innehåller ett antal dammar för sommarvatten. Vege-
tationen är huvudsakligen av tall-, björk- och ljungkaraktär. Rikare vegetation 
finns koncentrerad till sänkor och fuktigare partier. 

Delar av området längst i väster bär spår av gammal naturbetesmark med 
välbevarade stenmurar och är av intresse för natur- och kulturmiljön. Området 
i anslutning till den största av dammarna samt sluttningen norr om denna har 
karaktär av ädellövskog med ett stort antal arter såväl i fält, busk och trädskikt. 
Området innehåller även ett antal småvatten. 

I området har bland annat de fridlysta kärlväxterna murgröna, lopplummer 
och jungfru marie nycklar påträffats. Enstaka exemplar av lopplummer bör 
kunna flyttas om marken ska exploateras. Detsamma gäller för jungfru marie 

nycklar som förekommer på ett par platser med ett fåtal exemplar. Se karta 
sida 13.

Utöver dessa har ett hundratal exemplar av stor fetknopp identifierats i 

området. Växten är inte fridlyst eller rödlistad men bör enligt genomförd 
naturinventering bevaras så långt som möjligt. Arten förekommer bara på två 
ytterligare kända lokaler på Skaftö.

C
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Landskap och natur
Planområdet är beläget i norrsluttning mot Fiskebäckskil.Området är bitvis
mycket kuperat och innehåller ett antal dammar för sommarvatten. Vege-
tationen är huvudsakligen av tall-, björk- och ljungkaraktär.Rikare vegetation
ñnns koncentrerad till sänkor och fuktigare partier.
Delar av området längst i väster bär spår av gammal naturbetesmarkmed
välbevaradestenmurar och är av intresse för natur- och kulturmiljön.Området
i anslutningtillden största av dammarna samt sluttningen norr om denna har
karaktär av ädellövskogmed ett stort antal arter såväli fält, busk och trädskikt.
Området innehålleräven ett antal småvatten.

I området har bland annat de fridlysta kärlväxterna murgröna, lopplummer
och jungfru marie nycklar påträffats. Enstaka exemplar av lopplummer bör
kunna flyttas om marken ska exploateras. Detsamma gäller för jungfru marie
nycklar som förekommer på ett par platser med ett fåtal exemplar. Se karta
sida 13.

Utöver dessa har ett hundratal exemplar av stor fetknopp identifierats i
området. Växten är inte fridlyst eller rödlistad men bör enligt genomförd
naturinventeringbevaras så långt som möjligt. Arten förekommerbara på två
ytterligare kända lokaler på Skaftö.
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Enligt genomförd naturinventering har yngel av padda observerats i damm 
nummer 1 och 3. Mindre vattensalamander har observerats i damm nummer 3 
och 4. Naturinventeringen redovisar även förekomst av fisk i damm nummer 

2. Fiskförekomsten i damm nummer 2 gör inte dammen lika trolig som 
reproduktionslokal för groddjur jämfört med dammarna intill 

De röda linjerna på kartan på nästa sida visar områden som enligt 
naturinventeringen bedöms som olämpliga för exploatering. Runt dammarna 
visar denna linje en gräns för vegetation som bör bevaras med hänsyn till 
dammens växt och djurliv.  

Målsättningen är att bevara befintlig topografi och trädbestånd i största 

möjliga mån. Likaså ska plansprängning av tomterna inte tillåtas. Alltför stora 
ingrepp i berget är varken förenligt med kulturmiljö, estetik, miljöhänsyn eller 
en enhetlig landskapsbild.

Den långsmala tallskogsdungen i öster bör bevaras. En stig dras igenom området 
för att skapa en koppling mot Fiskebäckskils centrum och tillgängliggöra det 
vackra området. Broar över dammarna möjliggör ett fortsatt djur- och växtliv 
i vattnet. Sänka och damm nummer 3 sydöst om det inventerade området bör 
bevaras i sin helhet på grund av sitt rekreativa värde.

Bebyggelsen ska vara underordnad berget för att minimera den visuella 
påverkan. De högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas 

obebyggda med hänsyn till landskapsbildspåverkan. Då nytillkommande 
bebyggelse ansluter till den befintliga bebyggelsen som är av kulturhistoriskt 

värde ska hänsyn tas till val av takmaterial för att husen ska kunna anpassas till 
de befintliga och bli en del av helheten.

Förklaring till kartan på sida 13:
A, E Ytor där tallskog vuxit upp till vackra bestånd.
B Blandlövskog av medelgrova dimensioner, utgör 
  en spridningskorridor för olika arter. 
C, H Ett glest trädskikt, enstaka grova tallar.
D  Geologiskt värdefull blockrik sluttning med inslag av  
 maritima lövsnår. 
F Blandskog med asp, björk och tall.  Murgröna (fridlyst) 
  förekommer i området.
G Ett parti med ett stort antal fältskiktsarter, bland
 annat jungfru marie nycklar (fridlyst).
H Artrik gräsmark som tidigare hävdats. 

Geoteknik
I Lysekil kommuns översiktsplan från 2006 finns ett ställningstagande 

om krav på radonsäkert byggande och uppföljande radongasmätning 
i alla nybyggda bostäder, skolor och förskolor.  Bakgrunden till 
detta ställningstagande är att erfarenheten har visat att även mark 
som vid den översiktliga karteringen från 1980 (SGU) klassades 
som ”normalriskmark” ibland har orsakat lokalt höga radonvärden 
i nya byggnader. Sprickor i berggrunden eller olämpligt material av 
fyllnadsmassa bör vara största orsaken till detta. Om man dessutom 
i samband med byggnationen måste göra sprängningar, schaktningar 
mm uppstår en helt ny situation med nya sprickor och kanaler som 
riskerar att leda fram ännu mera radon.

Geoteknisk undersökning har ännu inte genomförts i planområdet.
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Bebyggelse
Inom planområdet finns ingen planlagd bebyggelse. Intill Fiskebäckskilsvägen 

och Jons Lid finns 9 fastigheter bebyggda med friliggande hus som saknar 

detaljplan. Avsikten är att dessa ska ingå i detta planarbete och regleras enligt 
övrig bebyggelse i Fiksebäckskil

En ny tillfartsväg föreslås ersätta den brantaste delen av Kristinebergsvägen 
ner till korsningen vid Fiskebäckskilsvägen för att underlätta för busstrafikens 

framkomlighet. Korsningen är även mycket farlig vintertid vid halt väglag 
då trafikanter ofrivilligt kanar ut på Fiskebäckskilsvägen. Den första 

delen av Kristinebergsvägen som ersätts bör stängas av för biltrafik mot 

Fiskebäckskilsvägen och boende längs den ersatta vägsträckan föreslås nyttja 
den nya anslutningen till Fiskebäckskilsvägen. Den nya vägen förslås ansluta 
Fiskebäckskilsvägen via Skaftö-Fiskebäck 1:543 som enligt överenskommelse 
inlöses av kommunen. 

Föreslagen bebyggelse inom planområdet har delats in i fem mindre 
delområden. Bebyggelsen är beskriven utifrån dessa.

Förslaget rymmer ca 100 bostäder varav 15 som friliggande villor, 28 lägenheter 
i parhus, 31 lägenheter i flerbostadshus och 18 gruppbyggda småhus.

Utsnitt från illustrationsplan visar befintlig bebyggelse intill Fiskebäckskilsvägen och Jons 

Lid. Skaftö-Fiskebäck 1:553 är bebyggd men saknas på använt kartmaterial. 

Detta ska justeras till detaljplanerskedet.
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Orange markering visar friliggande 
villor, blå markering, gruppbyggda 
småhus och grön markering, 
lägenheter i flerbostadshus och 

parhus.
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Forskarbyn
Forskarbyn är belägen i planområdets norra del intill områdets västra infart 
och Kristinebergsvägen. Forskarbyn föreslås innehålla lägenhetshus i 3 
våningar samt gruppbyggda småhus i 1 ½ - 2 plan, delvis byggda i suterräng. 
Lägenhetshusen placeras på en lägre höjd för att minimera skuggpåverkan på 
omgivningen. Husen intill Kristinebergsvägen kan med fördel ha en mindre 
skala och tomterna avgränsade med häckar mot gatan, likt Trädgårdsstadens 
ideal. Pelarhus eller suterrränghus kan användas där höjdskillnaderna är stora. 
Detta för att minimera ingrepp på miljön. Parkering kan ske intill den rundade 
gatan inom Forskarbyn. För boende i lägenhetshus föreslås gemensam 
parkering och sophantering söder om lokalgatan.

Där lokalgatan ansluter till Kristinebergsvägen föreslås en miljöstation med 
avsikt att serva hela det nytillkommande området. Delar av bebyggelsen 
inom Forskarbyn kan även inrymma studentbostäder, kontor eller annan icke 
störande verksamhet.

Under planarbetet har två alternativ för Kristinebergsvägens sträckning intill den 
befintliga grusparkeringen tagits fram. Förslag 1 innebär att Kristinebergsvägen 

behåller sin placering och att den befintliga grusparkeringen utökas västerut 

med ca 55 platser samt att ca 50 platser tillkommer på den södra sidan om 
vägen. I förslag 2 flyttas Kristinebergsvägen ca 25 meter söderut till den 

placering den hade tidigare, innan vägen rätades ut. Då frigörs ett utrymme 
mellan den befintliga grusparkeringen och den nya vägen som kan användas 

för parkering, ca 60 nytillkommande platser. I alternativ 2 finns det även 

utrymme att placera hus på norra sidan om vägen, väster om parkeringen. För 
att jämföra de olika alternativen se sida 22-23.

Överst: Illustrationsplan Forskarbyn

Under: Inspirationsbild 
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Forskarbyn
Forskarbyn är belägen i planområdets norra del intill områdets västra infart
och Kristinebergsvägen. Forskarbyn föreslås innehålla lägenhetshus i 3
våningar samt gruppbyggda småhus i 1 1/2 - 2 plan, delvis byggdai suterräng.
Lägenhetshusen placeras på en lägre höjd för att minimera skuggpåverkanpå
omgivningen. Husen intill Kristinebergsvägenkan med fördel ha en mindre
skala och tomterna avgränsade med häckar mot gatan, likt Trädgårdsstadens
ideal. Pelarhus eller suterrränghus kan användas där höjdskillnadernaär stora.
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gatan inom Forskarbyn. För boende i lägenhetshus föreslås gemensam
parkeringoch sophantering söder om lokalgatan.
Där lokalgatan ansluter till Kristinebergsvägen föreslås en miljöstation med
avsikt att serva hela det nytillkommande området. Delar av bebyggelsen
inom Forskarbyn kan även inrymma studentbostäder, kontor eller annan icke
störande verksamhet.

Underplanarbetethartvåalternativför Kristinebergsvägenssträckningintillden
befintligagrusparkeringentagits fram. Förslag 1 innebäratt Kristinebergsvägen
behållersin placeringoch att den befintligagrusparkeringen utökas västerut
med ca 55 platser samt att ca 50 platser tillkommerpå den södra sidan om

vägen. I förslag 2 Hyttas Kristinebergsvägen ca 25 meter söderut till den
placeringden hade tidigare, innan vägen rätades ut. Då frigörs ett utrymme
mellan den befintligagrusparkeringen och den nya vägen som kan användas
för parkering, ca 60 nytillkommandeplatser. I alternativ 2 finns det även
utrymme att placerahus på norra sidan om vägen, väster om parkeringen.För
att jämföra de olika alternativen se sida 22-23.

Överst: I//urtratiønsp/anFørxkarbyn
Under: Inspirationrbi/d WW
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Trädgårdshyllan
Vidare in i planområdets västra del ligger Trädgårdshyllan. Den sociala tanken 
ligger bakom skissarbetet och avsikten är att skapa ytor att umgås på och 
gator där lek kan förekomma utan fara för säkerheten. Lokalgatan löper i 
en rundslinga kantad av friliggande villor och gruppbyggda småhus. Parhus 
formade kring en gård i mitten skapar en naturlig mötesplats och utgör en 
lämplig placering av lekyta. Genom stigar har Trädgårdshyllan kontakt med 
intilliggande befintlig och nytillkommande bebyggelse.

Tv: Inspirationsbild hämtad från Östersidan på Skaftö. 
Th: Illustrationsplan Trädgårdshyllan

Plan program Kristinebergsvägen

Trädgårdshyllan
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Slänten
Intill planområdets södra infart finns en platå där lägenhetshus i 2-2 ½ plan 

placerats. Området har i programmet fått namnet Slänten. Loftgångslösningar 
med utanpåliggande trappor kan med fördel användas för lägenhetshusen då 
det kan ge husen en mindre skala. 

Överst: Inspirationsbild 
Under: Illustrationsplan Slänten

18

Planprogram Kristinebergsvägen

Slänten
Intill planområdets södra infart finns en platå där lågenhetshus i 2-2 1/2 plan
placerats. Området hari programmet fått namnetSlänten. Loftgångslösningar
med utanpåliggande trappor kan med fördel användas för lågenhetshusen då
det kan ge husen en mindre skala.

Överst: Inspirationrbild
Under: I//urtratiøøuplanSläkten
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Dammarna
Väster om Slänten ligger Dammarna med friliggande villor och gruppbyggda 
småhus runt de befintliga dammarna. Området består av 4 tomter för 

friliggande hus samt 13 st gruppbyggda småhus.

Lokalgatan löper i en slinga runt och korsar en av dammarna via en bro. 
Dammarna utgör en kvalité i landskapet och ytor sparas intill dem för rekreation 
och lek. En gång- och cykelväg förbinder Dammarna med Forskarbyn och 
möjliggör passage vidare ner mot stranden. En gång- och cykelväg förbinder 
även Dammarna med befintlig bebyggelse i söder vilken gör det möjligt att 

ta sig vidare till Fiskebäckskils centrum. Intill dammarna har plats för lek och 
rekreation sparats.
 

Tv: Inspirationsbild 
Th: Illustrationsplan Dammarna

Dammarna
Väster om Slänten ligger Dammarnamed friliggandevilloroch gruppbyggda
småhus runt de befintliga dammarna. Området består av 4 tomter för
friliggandehus samt 13 st gruppbyggda småhus.

Lokalgatan löper i en slinga runt och korsar en av dammarna via en bro.
Dammarnautgör en kvalitéi landskapetoch ytor sparas intilldem för rekreation
och lek. En gång- och cykelväg förbinder Dammarna med Forskarbyn och
möjliggör passage vidare ner mot stranden. En gång- och cykelväg förbinder
även Dammarna med befintligbebyggelse i söder vilkengör det möjligt att
ta sig vidare tillFiskebäckskilscentrum. Intilldammarnahar plats för lek och
rekreation sparats.

Plan program Kristinebergsvägen

Tv:Inspiraliønrbi/d
T1):Illustraliønsp/anDammama
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Utsiktsberget
Intill planområdets infartsväg i öster ligger Utsiktsberget. Delområdet 
består av 6 parhus/gruppbyggda småhus med suterränglösning innehållande 
sammanlagt 12 lägenheter på mellan 100-120 m² per lägenhet. Husen bör vara 
i mindre volymer, i 1 ½ - 2 plan, anpassade efter terrängens förutsättningar och 
vara förskjutna från varandra så att en varierad gatumiljö skapas. Delområdet 
ska anpassas till Fiskebäckskils småskaliga bebyggelsestruktur.
 
En gångväg söderut förbinder Utsiktsberget med befintlig bebyggelse och gör 

det möjligt att ta sig till Fiskebäckskil centrum. En gång- och cykelväg ansluter 
även Utsiktsberget med Slänten. 

Plats för gemensam parkering, garage och sophantering finns där lokalgatan 

ansluter till den nya delen av Kristinebergsvägen.
Tv: Inspirationsbild 
Th: Illustrationsplan Utsiktsberget
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Utsiktsberget
Intill planområdets infartsväg i öster ligger Utsiktsberget. Delområdet
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vara förskjutna från varandra så att en varieradgatumiljö skapas. Delområdet
ska anpassas tillFiskebäckskilssmåskaligabebyggelsestruktur.
En gångväg söderut förbinderUtsiktsbergetmed befintligbebyggelse och gör
det möjligt att ta sig tillFiskebäckskilcentrum. En gång- och cykelväg ansluter
även Utsiktsbergetmed Slänten.

Plats för gemensam parkering,garage och sophantering finns där lokalgatan
ansluter tillden nya delen av Kristinebergsvägen.

T1):Inspirationsbild
T/J: I/lurtrationjjálan Utszlêtsbeget
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Utformning
Programmet har följande generella intentioner när det gäller utformningen av 
området:
- Minimera sprängning och andra ingrepp i miljön.
- Använd hållbara och miljövänliga material.
- Socialt liv mellan husen.
- Ta hänsyn till platsen.

Bebyggelsen ska vara underordnad berget för att minimal visuell påverkan. De 
högsta punkterna finns i planområdets södra delar och lämnas obebyggda med 

hänsyn till landskapsbildspåverkan. Då nytillkommande bebyggelse ansluter till 
den befintliga bebyggelsen som är av kulturhistoriskt värde bör stor hänsyn tas 

till husens utformning. Husen bör anpassas till terrängen och den omgivande 
bebyggelsen. Karakteristiskt för Fiskebäckskils bebyggelse är omsorgsfulla 
detaljer och användning av kvalitetsmaterial såsom granit, trä och tegeltak.  
Enligt byggnadstraditionen i trakten används rött taktegel och ljusa träfasader 
med färger som t.ex. vitt och ljusgult men även rött. Viss utveckling av den 
gamla byggnadstraditionen är dock önskvärd. Bebyggelsen bör vara modern 
men anspela på den gamla byggnadstraditionen. Då planområdet ligger bakom 
Fiskebäckskil och inte har samma exponering från havet kan mörkare färger 
som rött och svart vara aktuella. Ny bebyggelse i delar av Forskarbyn intill 
Kristinebergsvägen samt Utsiktsberget bör ha rött taktegel då dessa ligger i 
direkt anslutning till Fiskebäckskil. I övrigt kan även svarta tak tillåtas, inga 
brutna tak bör dock förekomma.

Det vackra tallskogsområdet i söder bör sparas och visas hänsyn under 
byggprocessen samt vid anläggande av gångstråk. Hus på pelare kan bli väldigt 
utstickande och bör studeras noga om en sådan lösning väljs.  

Gatumiljöer för gående ska prioriteras, liksom i Fiskebäckskils traditionella 
bebyggelse som har en gatumiljö som prioriterar cyklister och gående och ger 
en fartdämpande effekt på biltrafiken. Detta kan åstadkommas genom att:

- husen ligga i nära anslutning till gatan.
- bebyggelsestrukturen är varierande.
- gatorna är smala.
- gatuparkering används i största möjliga mån.
- markbeläggning som smalnar av gatorna visuellt används.
Ett sammanhängande gång- och cykelnät med ”smitvägar” gör området öppet, 
tillgängligt och promenadvänligt.  

Utformni ng
Programmethar följande generella intentionernär det gäller utformningen av

området:
- Minimera sprängning och andra ingrepp i ön.
- Använd hållbaraoch miljövänligamaterial.
- Socialt liv mellan husen.
- Ta hänsyn tillplatsen.

Bebyggelsen ska vara underordnadberget för att minimalvisuell påverkan.De
högsta punkternafinns i planområdets södra delar och lämnas obebyggdamed
hänsyn tilllandskapsbildspåverkan.Då nytillkommandebebyggelse ansluter till
den befintligabebyggelsen som är av kulturhistorisktvärde bör stor hänsyn tas
tillhusens utformning. Husen bör anpassas till terrängen och den omgivande
bebyggelsen. Karakteristiskt för Fiskebäckskils bebyggelse är omsorgsfulla
detaljer och användning av kvalitetsmaterial såsom granit, trä och tegeltak.
Enligt byggnadstraditioneni trakten används rött taktegel och ljusa träfasader
med färger som t.eX. vitt och ljusgult men även rött. Viss utveckling av den
gamla byggnadstraditionenär dock önskvärd. Bebyggelsen bör vara modern
men anspela på den gamla byggnadstraditionen.Då planområdet ligger bakom
Fiskebäckskiloch inte har samma exponering från havet kan mörkare färger
som rött och svart vara aktuella. Ny bebyggelse i delar av Forskarbyn intill
Kristinebergsvägensamt Utsiktsbergetbör ha rött taktegel då dessa ligger i
direkt anslutning till Fiskebäckskil.I övrigt kan även svarta tak tillåtas, inga
brutna tak bör dock förekomma.

Det vackra tallskogsområdet i söder bör sparas och visas hänsyn under
byggprocessen samt vid anläggande av gångstråk. Hus på pelare kan bli väldigt
utstickande och bör studeras noga om en sådan lösning väljs.

Gatumiljöer för gående ska prioriteras, liksom i Fiskebäckskils traditionella
bebyggelse som har en gatumiljö som prioriterar cyklister och gående och ger
en fartdämpande effekt på biltrafiken.Detta kan åstadkommasgenom att:
- husen ligga i nära anslutning tillgatan.
- bebyggelsestrukturen är varierande.
- gatorna är smala.
- gatuparkeringanvänds i största möjliga mån.
- markbeläggningsom smalnarav gatorna visuellt används.
Ett sammanhängandegång- och cykelnät med ”smitvägar”gör området öppet,
tillgängligtoch promenadvänligt. 
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Service
Vid infarten till Fiskebäckskil finns mataffär, bageri, bensinstation, fiskaffär, 

pizzerior, förskola och äldreboende.

Gator och trafik
Idag nås området lättast via Fiskebäckskilsvägen och Kristinebergsvägen. Norr 
om området finns en grusväg som förbinder befintliga fastigheter nordväst om 

planområdet med Kristinebergsvägen. Parallellt med Fiskebäckskilsvägen går 
Jons Lid som försörjer befintliga fastigheter i planområdets sydvästra hörn. 

Intill Kristinebergsvägens norra sida finns en grusad parkering för boende och 

gäster i Fiskebäckskil.

Området föreslås matas via tre tillfartsvägar som ansluter till Kristinebergsvägen. 
Anslutningspunkten mellan Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen 
bör förbättras och det sker lättast genom en ny väganslutning via Skaftö-
Fiskebäck 1:543. Kristinebergsvägens första sträcka från korsningen vid 
Fiskebäckskilsvägen är idag väldigt brant och bussarna har svårt att ta 
sig in på vägen då korsningen inte tillåter tillräckligt stor svängradie. Den 
befintliga Kristinebergsvägen bör stängas av för biltrafik vid korsningen mot 

Fiskebäckskilsvägen och boende längs Kristinebergsvägen föreslås nyttja den 
nya anslutningsvägen till Fiskebäckskilsvägen som ansluter Kristinebergsvägen 
i höjd med Skaftö-Fiskebäck 1:554. Vägdragningen bör studeras närmare i det 
fortsatta planarbetet. 

För att får ett lugnare och säkrare gaturum inom planområdet kan ett alternativ  
vara att enkelrikta gator inom området där rundkröning är möjlig. Genom att 
göra lokalgatan smalare, till exempel med stenbeläggning eller armerat gräs 
i kanterna, kan vägen upplevas smalare än vad den är och på så sätt påverka 
föraren att köra saktare. 

Gång och cykel väg

Lokalgata

Huvudgata

Överst: Illustrationskarta Trafik

Under: Inspirationsbild gaturum
24
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Service
Vid infarten till Fiskebäckskilfinns mataffär, bageri, bensinstation, fiskaffär,
pizzerior, förskola och äldreboende.

Gator och trafik
Idag nås området lättastvia Fiskebäckskilsvägenoch Kristinebergsvägen.Norr
om området finns en grusväg som förbinderbefintligafastigheternordväst om

planområdet med Kristinebergsvägen.Parallellt med Fiskebäckskilsvägengår
Jons Lid som försörjer befintliga fastigheter i planområdets sydvästra hörn.
IntillKristinebergsvägensnorra sida finns en grusad parkeringför boende och
gäster i Fiskebäckskil.

Området föreslåsmatasviatre tillfartsvägarsomanslutertillKristinebergsvägen.
Anslutningspunkten mellan Kristinebergsvägen och Fiskebäckskilsvägen
bör förbättras och det sker lättast genom en ny väganslutning via Skaftö-
Fiskebäck 1:543. Kristinebergsvägens första sträcka från korsningen vid
Fiskebäckskilsvägen är idag brant och bussarna har svårt att ta

sig in på vägen då korsningen inte tillåter tillräckligt stor svängradie. Den
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i höjd med Skaftö-Fiskebäck1:554. Vägdragningenbör studeras närmarei det
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vara att enkelriktagator inom området där rundkröningär möjlig. Genom att
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i kanterna, kan vägen upplevas smalare än vad den är och på så sätt påverka
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Parkering
Under planarbetet har två alternativ för Kristinebergsvägens sträckning intill den 
befintliga grusparkeringen tagits fram. Förslag 1 innebär att Kristinebergsvägen 

behåller sin placering och att den befintliga grusparkeringen utökas väster 

ut med ca 55 platser samt att ca 50 platser tillkommer på den södra sidan 
om vägen. I förslag 2 flyttas Kristinebergsvägen ca 25 meter söder ut till den 

placering den hade tidigare innan vägen rätades ut. Då frigörs ett utrymme 
mellan den befintliga grusparkeringen och den nya vägen som kan användas 

för parkering, ca 60 nytillkommande platser. I förslag 2 finns det även utrymme 

att placera hus på norra sidan om vägen, väster om parkeringen. Ett tredje 
alternativ som inte redovisas på kartan skulle vara att använda den vägdragning 
som föslag 2 föreslår men att avsätta hela området norr om den nya vägen 
för parkering för de fastigheter i Fiskebäckskil som idag saknar iordningställd 
parkeringsplats på fastigheten. Inom Fiskebäckskils gamla bebyggelse är det 
idag stor brist på parkeringsplatser. Hur stort underskottet av parkeringar är 
idag är inte känt. En inventering av parkeringsplatser i Fiskebäckskil ska utreda 
frågan vidare.  

Inom övriga planområdet bör parkering ske på den egna tomten, längs gatan 
eller på anvisade gemensamhetsparkeringar. 

Gång- och cykeltrafik

Gång och cykelvägar ska finnas fram till de mindre lokalgatorna. Vidare kan 

gatan nyttjas för gång- och cykeltrafik. Programmet föreslår gångvägar som 

sammanbinder de olika enklaverna. Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät 
med ”smitvägar” gör området öppet, tillgängligt och promenadvänligt.

Gång- och cykelväg ska byggas ut intill Kristinebergsvägen och ansluta till 
befintligt nät vid Fiskebäckskilsvägen och till den nyanlagda gång- och 

cykelvägen väster om området som går mellan Fiskebäckskil och Grundsund. 
Den trottoar som finns intill Fiskebäckskilsvägen bör breddas för att kunna 

fungera som gång- och cykelväg. Ytan som gång- och cykelvägen kräver kan 
tas från den breda vägbanan som finns idag.

Kollektivtrafik

Landsvägsbuss 845 trafikerar Fiskebäckskil på sträckan Bokenäs-Grundsund. 

Vid Bokenäs skola går det bra att byta till buss 841 för vidare resa mot Uddevalla 
och Göteborg. Carl Wilhelmsson, linje 847, förbinder Skaftö med Lysekil. 
Båten avgår från Södra hamnen i Lysekil flera gånger i timmen på dagtid och 

stannar till på Östersidan och i Fiskebäckskil. På kvällstid går färjan mer sällan 
och nattetid inte alls. Vid Lyckans slip finns förutsättningar för att skapa en 

gemensam knutpunkt för kollektivtrafik med buss och båt. För närvarande 

angör Carl Wilhelmsson Fiskebäckskil ute på udden men genom att angöra 
intill Lyckans slip skulle de olika transportslagen kunna samordnas. Därmed 
skulle även den biltrafik som färjetrafiken genererar till sin angöringsplats 

förflyttas bort från Fiskebäckskils gamla delar. 

 
Friytor
Dammarna har i planförslaget lämnats öppna och tillgängliga för allmänheten 
då de är av stort rekreativt värde i området. Intill dammarna kan med fördel 
sittmöjligheter och eventuell grillplats anordnas. Programmet föreslår ett flertal 

lekytor inom området. Dessa lekytor bör vara naturanpassade och utnyttja 
platsen potential. Detta kan ske genom att ta vara på klippor, stubbar, stenar, 
spännande träd och komplettera dessa med enkla naturliga material. Stora 
redskap i glada färger är inte att föredra då de inte harmonierar med naturen 
och landskapet på platsen. 

Teknisk försörjning
Ledningar för vatten och avlopp finns i Kristinebergsvägen och 

Fiskebäckskilsvägen. Husen i programförslaget har placerats så att området 
ska kunna dra fördel av självfall. Ledningsdragningarna kan ske i lokalgator 
och gång- och cykelvägar. Dagvattnet ska omhändertas lokalt.

Parkering
Underplanarbetethartvåalternativför Kristinebergsvägenssträckningintillden
befintligagrusparkeringentagits fram. Förslag 1 innebäratt Kristinebergsvägen
behåller sin placering och att den befintliga grusparkeringen utökas väster
ut med ca 55 platser samt att ca 50 platser tillkommerpå den södra sidan
om vägen. I förslag 2 Hyttas Kristinebergsvägenca 25 meter söder ut till den
placering den hade tidigare innan vägen rätades ut. Då frigörs ett utrymme
mellan den befintligagrusparkeringen och den nya vägen som kan användas
för parkering,ca 60 nyüllkommandeplatser. I förslag 2 finns det även utrymme
att placera hus på norra sidan om vägen, väster om parkeringen. Ett tredje
alternativsom inte redovisas på kartan skulle vara att använda den vägdragning
som föslag 2 föreslår men att avsätta hela området norr om den nya vägen
för parkering för de fastigheter i Fiskebäckskilsom idag saknar iordningställd
parkeringsplats på fastigheten. Inom Fiskebäckskilsgamla bebyggelse är det
idag stor brist på parkeringsplatser.Hur stort underskottet av parkeringarär
idag är inte känt. En inventering av parkeringsplatseri Fiskebäckskilska utreda
frågan vidare.

Inom övriga planområdet bör parkeringske på den egna tomten, längs gatan
eller på anvisade gemensamhetsparkeringar.

Gång 0011 g/,êe/lrayiê
Gång och cykelvägar ska finnas fram till de mindre lokalgatorna.Vidare kan
gatan nyttjas för gång- och cykeltrafik. Programmet föreslår gångvägar som
sammanbinderde olikaenklaverna.Ett sammanhängandegång-och cykelvägnät
med ”smitvägar” gör området öppet, tillgängligtoch promenadvänligt.

Gång- och cykelväg ska byggas ut intill Kristinebergsvägen och ansluta till
befintligt nät vid Fiskebäckskilsvägen och till den nyanlagda gång- och
cykelvägen väster om området som går mellan Fiskebäckskiloch Grundsund.
Den trottoar som finns intill Fiskebäckskilsvägenbör breddas för att kunna
fungera som gång- och cykelväg. Ytan som gång- och cykelvägen kräver kan
tas från den breda vägbanan som finns idag.
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Landsvägsbuss 845 trafikerar Fiskebäckskilpå sträckan Bokenäs-Grundsund.
VidBokenäs skolagår det bra att byta tillbuss 841 för vidare resa motUddevalla
och Göteborg. Carl Wilhelmsson, linje 847, förbinder Skaftö med Lysekil.
Båten avgår från Södra hamnen i LysekilHera gånger i timmen på dagtid och
stannar tillpå Östersidan och i Fiskebäckskil.På kvällstid går färjan mer sällan
och nattetid inte alls. Vid Lyckans slip finns förutsättningar för att skapa en

gemensam knutpunkt för kollektivtrafik med buss och båt. För närvarande
angör Carl Wilhelmsson Fiskebäckskilute på udden men genom att angöra
intill Lyckans slip skulle de olika transportslagen kunna samordnas. Därmed
skulle även den biltrafik som färjetrafiken genererar till sin angöringsplats
förflyttasbort från Fiskebäckskilsgamla delar.

Friytor
Dammarnahar i planförslaget lämnats öppna och tillgängligaför allmänheten
då de är av stort rekreativt värde i området. Intill dammarna kan med fördel
sittmöjligheteroch eventuellgrillplatsanordnas.Programmetföreslårett flertal
lekytor inom området. Dessa lekytor bör vara naturanpassade och utnyttja
platsen potential. Detta kan ske genom att ta vara på klippor, stubbar, stenar,
spännande träd och komplettera dessa med enkla naturliga material. Stora
redskap i glada färger är inte att föredra då de inte harmonierar med naturen
och landskapet på platsen.
Teknisk försörjning
Ledningar för vatten och avlopp finns i Kristinebergsvägen och
Fiskebäckskilsvägen.Husen i programförslaget har placerats så att området
ska kunna dra fördel av självfall. Ledningsdragningarna kan ske i lokalgator
och gång- och cykelvägar. Dagvattr1et ska omhändertas lokalt.
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Inspirationsbild för gårdsmiljö
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VAD HÄNDER NU?

Planprogram du just nu håller i handen har skapats och skickats ut för att 
kommunen vill få in synpunkter på detta första förslag på hur området söder 
Kristinebergsvägen skulle kunna utformas. Inkomna synpunkter sammanställs 
och besvaras efter samrådstidens slut i en programsamrådsredogörelse. 

Synpunkterna bearbetas därefter in i ett nytt förslag, ett detaljplaneförslag, 
som oftast omfattar en mindre del av de område som planprogrammet berör. 
Detaljplanen skickas sedan ut på samråd till berörda sakägare, myndigheter och 
organisationer som får lämna sina synpunkter i vad som i planprocessen kallas 
för samrådsskedet. I samrådsskedet upprättas en formell detaljplanekarta som 
är den juridiska handlingen som styr genomförandet av planen. 

Efter samrådet utarbetas ett färdigt detaljplaneplanförslag som ställs ut 
på utställning för granskning i minst tre veckor. Kommunen önskar få in 
synpunkter både i samrådsskedet och i utställningsskedet.

När planen sedan antas startar en överklagandetid på 3 veckor där de som yttrat 
sig senast under utställningsskedet och inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
har rätt att överklaga planen. Även Länsstyrelsen kan överklaga (överpröva) 
planen. Om ingen överklagar planen eller om överklagan avslås vinner planen 
laga kraft. Därefter kan det praktiska genomförandet av planen starta.

AntagandeProgram Samråd Utställning

La
ga

 k
ra

ft

Fö
rs

äl
jn

in
g 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planprogrammet har utarbetats av tjänstemän på Planenheten, Lysekils 
Kommun.

KÄLLOR 

Naturinventering av område söder om Kristinebergsvägen, Fiskebäckskil, Lysekils 

Kommun, utförd av Thomas Andersson Eko Natura på uppdrag av Lysekils 
Kommun, september 2009

Lysekils kommuns Översiktsplan 2006, Antagandehandling KF 2006-06-21

Lysekils kommun Kulturmiljöer i Lysekils Kommun – Historia och program för vård 
och bevarande (1992) 

Sven Lovén centrum för marina vetskaper hemsida, Tillgänglig: www.loven.
gu.se, www.kmf.gu.se, (2009-07-02)

VAD HÄNDER NU?

Planprogram du just nu håller i handen har skapats och skickats ut för att
kommunen vill få in synpunkter på detta första förslag på hur området söder
Kristinebergsvägenskulle kunnautformas. Inkomnasynpunkter sammanställs
och besvarasefter samrådstidens slut i en programsamrådsredogörelse.

Synpunkterna bearbetas därefter in i ett nytt förslag, ett detaljplaneförslag,
som oftast omfattar en mindre del av de område som planprogrammetberör.
Detaljplanenskickas sedan ut på samråd tillberörda sakägare, myndigheteroch
organisationer som får lämna sina synpunkter i vad som i planprocessen kallas
för samrådsskedet. I samrådsskedet upprättas en formell detaljplanekartasom
är den juridiskahandlingen som styr genomförandetav planen.
Efter samrådet utarbetas ett färdigt detaljplaneplanförslag som ställs ut

på utställning för granskning i minst tre veckor. Kommunen önskar få in
synpunkter både i samrådsskedet och i utställningsskedet.
När planen sedan antas startar en överklagandetidpå 3 veckor där de som yttrat
sig senast under utställningsskedet och inte fått sina synpunkter tillgodosedda
har rätt att överklaga planen. Även Länsstyrelsen kan överklaga (överpröva)
planen. Om ingen överklagarplanen eller om överklaganavslås vinnerplanen
laga kraft. Därefter kan det praktiska genomförandet av planen starta.
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Försäljning
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MEDVERKANDETJÄNSTEMÄN
Planprogrammet har utarbetats av tjänstemän på Planenheten, Lysekils
Kommun.

KÄLLOR
Nalurinoentering ao område sokler om Krislineløergsoagen, Fiskebäckskil, Lysekils
Kommun, utförd av Thomas Andersson Eko Natura på uppdrag av Lysekils
Kommun, september2009

Lysekils kommuns Översiktsplan 2006,AntagandehandlingKF 2006-06-21

Lysekils kommun Iâtllurmiáoer i LysekilsKommun - Historia orlzprogramfor vara'
oelz bevarande(1992)

Sven Lovén centrum för marina vetskaper hemsida, Tillgänglig:wwwloven.
gu.se, wwwkmfguse, (2009-07-02)
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