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Missiv remiss ÅVS v 161  

 Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 

Remiss av åtgärdsvalsstudie för väg 161, 
Rotviksbro-Skår, Uddevalla kommun 
 

Trafikverket har under ett drygt års tid drivit en studie om väg 161 mellan Rotviksbro och 

Skår och en länk till den preliminära rapporten bifogas i detta missiv. Syftet med studien 

har varit att, i dialog med berörda, beskriva vägen, dess funktion och dess brister samt att 

ta fram kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara åtgärder. Den framtagna rapporten ska 

utgöra beslutsunderlag för Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen 

inför revideringen av den regionala planen för infrastruktur.  

Samlade effektbedömningar (SEB) kommer att arbetas fram och granskas parallellt med 

denna remiss och ingår således inte i remissen. Syftet med SEB är att fungera som ett 

kompletterande beslutsunderlag och utgöra ett stöd för planering, beslut och 

uppföljning. Allt eftersom de samlade effektbedömningarna godkänns nationellt kommer 

de att publiceras på Trafikverkets externa hemsida. Remissinstanserna kommer att 

meddelas när materialet har publicerats.  

Remissen sänds till länsstyrelsen, berörda kommuner och andra myndigheter, men även 

till personer och organisationer som projektet varit i kontakt med. Se sändlista nedan.  

Remissvar och synpunkter önskas senast 30 oktober i mejl till 

trafikverket@trafikverket.se märkt med ärendenummer TRV 2019/5690.  

Fundera gärna på följande frågor:  

 Har vi missuppfattat något eller glömt någon viktig åtgärd?  

 Finns det en tydlig länk mellan brister, mål och åtgärder?  

 Har studien en bra balans mellan olika intressen?  

 Drar vi relevanta slutsatser utifrån studiens förutsättningar?  

 Är våra rekommendationer rimliga och balanserade?  

 

Frågor om studien och remissen kan ställas till projektledaren:  

per.schillander@trafikverket.se   
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Sändlista 

BIVAB (bussbolag) 

Bohusläns Museum  

Bokenäs hembygdsgård 

Bokenäsets Framtid 

Bokenäsets skola 

EDTservice 

Fyrbodals kommunalförbund 

Företagarna Lysekil 

Företagarna Uddevalla 

LRF Uddevalla 

Lysekils hamn 

Lysekils kommun 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Naturskyddsförening Lysekil-Munkedal 

Naturskyddsförening Uddevalla 

Näringslivscentrum i Lysekil 

Orust kommun 

Privatpersoner (namnges inte här) 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 

Skaftö Öråd 

Svenska Jägareförbundet 

Sveriges åkerier 

Uddevalla kommun 

Vy (bussbolag)  

Västra Götalandsregionen  

Västsvenska handelskammaren 

Västsvenska turistrådet 

Västtrafik 
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