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Under 2016 och 2017 har det funnits möjlighet för kommuner att söka bidrag för 
översiktsplanering i havet. Bidraget går under namnet KOMPIS - kommunal 
planering i statlig samverkan. Tjörns och Orust kommun har inom sitt KOMPIS-
projekt tagit fram ett program för en fördjupning av översiktsplanerna med fokus på 
kust och hav. Dessutom skulle det särskilt undersökas och beskrivas tre punkter, på 
en för ett planprogram relevant nivå. Länsstyrelsens målsättning med de riktade upp-
dragen var att Orust och Tjörn skulle ge några frågeställningar lite extra tid för att ut-
veckla en planeringsmetod runt. Dokumentationen av arbetet ska sedan kunna vara 
en inspiration för andra kommuner och för planens kommande skeden. För samtliga 
tre uppdrag gällde att det är principer för fortsatt arbete som ska redovisas, inte för-
slag till en faktisk planering av vattnen runt kommunerna. Nedan redovisas detta 
resultat. 

1 Riktat uppdrag 1: ÖP-dokumentens inbördes 
ordning med mera 

Enligt uppdragsbeskrivningen:  

Kommunerna har idag en kommuntäckande ÖP samt eventuella FÖP:ar och TÖP:ar. En plan för 
kust- och hav kommer att läsas tillsammans med befintliga gällande dokument. Av PBL 3 kap 
framgår vissa förutsättningar om när man kan göra FÖP respektive TÖP, samt vilka samrådskrav 
detta medför. Exempel på frågor att utreda är vilka val kommunerna behöver göra för att: 

• Uppfylla kraven enligt PBL 

• Få en effektiv och tydlig planprocess 

• Få ett komplement till befintlig planering som är lätt att använda för kommunen själv, 
Länsstyrelsen, verksamhetsutövare som letar lokalisering, samt andra intressenter 

1.1 Arbetsprocess och beslut 
Den fördjupade översiktsplanen har tagits fram i en process med följande delar: 

I programmet sammanställdes material som redovisar utgångs-
punkterna för fortsatt arbete med översiktsplaneringen. Förslag 
till mål, planeringsstrategier och underlagsmaterial togs fram.  

Programförslaget förankrades och granskades i styrgruppen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott i respektive kommun, som 
samtidigt gav tjänstepersonerna i uppdrag att under sommar 
och höst 2018 utarbeta ett planförslag för en fördjupad över-
siktsplan för havsområdena för att kunna gå ut på samråd under 
våren 2019.  

Med programmet som grund har nu ett samrådsförslag tagits 
fram. Nu samråder kommunen med länsstyrelsen och andra 
myndigheter och enskilda vilka ges tillfälle att lämna synpunkter 
på förslaget. Syftet med samrådet är att förbättra planerings- 
och beslutsunderlaget och att möjliggöra till insyn och på-
verkan. Synpunkter som har framförs under samrådet och hur 
kommunen avser att beakta dessa ska redovisas i en samråds-
redogörelse. 

Efter samrådet bearbetas förslaget. Förslaget redovisas under 
utställningsperioden, på minst två månader, tillsammans med 
samrådsredogörelsen. Den som vill lämna synpunkter på för-
slaget ska göra det skriftligt under utställningstiden. Under ut-
ställningstiden avger också länsstyrelsen ett granskningsyttrande 
över planförslaget. 

Efter utställningstiden ska kommunen sammanställa de syn-
punkter som kommit in, och redovisa sina förslag med an-
ledning av detta i ett utställningsutlåtande som ska fogas till 
handlingarna. Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas också 
antagandehandlingen. Översiktsplanen ska antas av kommun-
fullmäktige.  
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1.2 Metod och avgränsning för planförslagets framtagande  
Kust- och havsanvändning är kopplad till funktioner, användning och strukturer både 
på land och i vatten, vilket påverkar de avvägningar och förslag som görs i 
planeringen. Det täta samspelet mellan hav och land är en utmaning i arbetet med att 
avgränsa fördjupad översiktsplan för kust och hav från kommuntäckande översikts-
planer. För att förstå fördjupningens relation till de gällande översiktsplanerna, och 
klargöra vilka rumsliga anspråk intressena har i de aktuella kommunerna; på hav eller 
land eller både och, har vi arbetat med både tematiska och geografiska avgränsningar. 
Avgränsningsarbetet har pågått i en iterativ process under hela framtagandet av den 
fördjupade översiktsplanen. 

Programarbetet 
Inledande arbetet handlade om att förstå och precisera processen kring kommunal 
kust- och havsplanering. Bland annat studerades det underlag som tagits fram i 
tidigare arbeten inom kommunerna, i det pågående kustzonsprojekten via 
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samt den statliga havsplaneringen. 
Vidare innefattade programfasen en förståelse för det geografiska området, dess för-
utsättningar och sammanhang. 

Under programskedet gjordes inte någon tydlig geografisk avgränsning, utan arbetet 
avgränsades tematiskt för att förtydliga de viktigaste planeringsområdena för kust 
och hav. I detta skede gjordes endast ett fåtal geografiska ställningstaganden, 
medan tyngdpunkt låg på att ta fram mål och övergripande planerings-
strategier. Programfasen omfattade de två kommunernas hela havs- och land-
områden, med regionala utblickar. 

Den tematiska avgränsningen speglade GR’s kustzonsplaneringsprojekts indelning i 
havsanvändning (vattenbruk och yrkesfiske, energiproduktion till havs och mudder-
tippningsplatser), upplevelse (båtliv och besöksnäring), miljö respektive struktur  
(tillgänglighet, principer för byggande, transportinfrastruktur). De olika ämnes-
kategorierna avhandlades vid inledande tematiska dialogmöten med berörda tjänste-
personer från de två kommunerna. Temamötena gav förankring i medverkande 
organisationer, tillfälle att dela kunskap och referenser, etablera kontakt mellan 
personer och kompetenser, samt möjlighet att bidra med en tidig fingervisning om 
planmässiga prioriteringar. Efter temamötena gjordes sammanställning av nuläget 
med fokus på utmaningar, väsentliga frågor och brister i planeringsunderlaget. Nu-

lägesbeskrivningen har sedan stämts av med både en bred grupp av tjänste-personer 
och den politiska styrgruppen. 

Fortsatt programarbete inriktades på framtagande av gemensam vision och mål-
sättningar, med utgångspunkt från analys av nuläge. I samverkan med politisk styr-
grupp identifierades och prioriterades de aspekter som ansågs ha störst betydelse för 
de aktuella frågeställningarna. Utifrån resultatet formulerades sedan utvecklings-
strategier, i huvudsak på principiell nivå men i vissa fall på geografisk nivå. Program-
materialet i form av texter, tematiska kartor och bilder sammanställdes i en rapport till 
underlag för fortsatt arbete med samrådshandling. 

Samrådshandling 
Vid övergången från programskede till upprättande av samrådshandling för översikts-
plan aktualiserades behovet av geografisk avgränsning för planen. Idag saknas stora 
delar av kommunernas havsområden i gällande översiktsplaner och i de kust- och 
vattenområden som finns med är detaljeringsgraden låg i förhållande till rådande 
planeringsutmaningar och mängden överlappande intressen. Vid upprättande av ny, 
eller som i detta fall fördjupad, översiktsplan för ett område inom kommunerna upp-
hävs gällande översiktsplanplan inklusive ställningstaganden för aktuellt område. Ut-
maningen vad gäller avgränsning av aktuell plan var att dels skapa en tydlig relation 
till gällande översiktsplaner och samtidigt ge en fullgod bild av samspelet mellan land 
och hav, som är grundläggande för en meningsfull planering av havet vad gäller såväl 
havsanvändning som hänsyn. Till hjälp i arbetet tog vi de olika delarna i Boverkets 
översiktsplanemodell (Utvecklingsstrategi, Användning respektive Värden och Hänsyn) och 
lät dem representera olika geografiska avgränsningar, utifrån hur vi tolkar delarnas 
grad av formalitet och detaljering. Tematisk använde vi i arbetet med planförslaget en 
snävare och mer konkret avgränsning jämfört med programarbetet; Natur- och kultur, 
Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar (vattenbruk, fiske och marin energi) 
samt Transporter (inkl. muddring). 

Utvecklingsstrategin användes som forum för att diskutera och beskriva över-
gripande regionala samband och relationer kopplat till både land, hav och 
grannkommuner. Utifrån programskedets mål och strategier formades strategiska 
kartor för respektive tema. I arbetsmöten med tjänstepersoner och politiker 
identifierades områden, platser och stråk dit kommunerna vill kanalisera utvecklings-
insatser, särskilt viktiga samband och de områden som i ett översiktligt perspektiv an-
sågs ha de största värdena. Möte genomfördes också för att tillsammans med grann-
kommunerna och kommunalförbund fånga upp mellankommunala samband. 
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I det inledande arbetet med strategier och i arbetet med planens konsekvenser används en vid avgränsning när 
det gäller både geografin och tema. Detta för att fånga upp relationen mellan till exempel hav och land. 

För Användning och Värden/Hänsyn, FÖP:ens formella och mer verksamma delar, 
gjordes avgränsning till Tjörn och Orusts havsområden. Utifrån strategiska 
kartor, ny geografisk avgränsning samt analys av rumsliga och fysiska åtgärder som 
erfordras för måluppfyllnad, formulerades ställningstaganden och rekommendationer 
i översiktsplanen, i såväl text som användningskarta. Ställningstagandena och 
rekommendationerna syftar till att peka ut områden som kommunerna anser mer 
lämpliga än andra för olika ändamål. Kommunernas mandat är i vissa fall begränsat, 
t.ex. för yrkesfiske eller dumpning av muddermassor, men Tjörn och Orust vill med 
översiktsplanen tydliggöra sin viljeriktning. Genom att undvika en olämplig 

användning på en plats som är lämplig för något annat ändamål kan kommunerna in-
direkt bidra till en god havsmiljö även utan fullt mandat. 

De kommunövergripande planer som delvis ersätts av den nya översiktsplanen är den 
för Tjörn, Översiktsplan 2013 som aktualiserades 2016, och den för Orust, 
Översiktsplan 2009 vilken är under aktualitetsprövning. I Tjörns kommun finns inga 
fördjupningar eller tematiska tillägg för havsområdet. Fördjupningar som gjorts för 
tätorterna är inkluderade i ÖP sedan 2013. Orust har ett tematiskt tillägg för vindbruk 
från 2016 samt en FÖP för samhället Slussen från 2018. Vindbruksplanen har inga 
ställningstaganden i havet. FÖP Slussen fortsätter att gälla och är exkluderad. 

Geografisk avgränsning för konsekvensdelen omfattar både land- och havs-
områden, då användning av havsområdet oundvikligen får konsekvenser på land. 
Även det omvända gäller, att markanvändning har konsekvenser för havsområden, 
bland annat i anslutning till vattendrag som mynnar i havet. 

Planförslagets tidshorisont är 2035. För att hantera en långsiktigt hållbar utveckling 
görs även utblickar mot år 2050. Detta är samma som för den statliga havsplanen. 

 
Rekommendationer och ställningstaganden är avgränsade till havsområdet inom Tjörn och Orusts kommuner.  
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2 Riktat uppdrag 2: Redovisning av trafikrörelser 
till sjöss 

Enligt uppdragsbeskrivningen:  

Sjöfartens intressen finns redovisade bland annat som riksintresse för kommunikation i form av far-
leder. Många gånger visar dock AIS-data att trafiken avviker från de utpekade farlederna. Till 
detta kommer att fiskets rörelser till vissa delar registreras. Fritidsbåtstrafikens rörelser registreras i 
betydligt blygsammare omfattning, men är ofta väl känd lokalt. Detsamma gäller naturhamnar, som 
inte syns särskilt väl i kartan. Hur kan man sammanställa dessa data i kartform, så att de kan 
utgöra underlag för planering av företeelser som kan komma i konflikt med trafiken?  

2.1 Vilka underlag finns? Hur får man tag på dem? 
Underlag som används i projektet fördelas på dels fasta installationer och navigerings-
stöd som behövs för att styra och stödja trafikrörelserna och dels trafikrörelserna i 
sig. Underlaget fördelas också på typen av rörelsen; till exempel kommersiell gods- 
och persontransport, fiske, fritidstrafik och reguljär kollektivtrafik.  

Fasta installationer och navigeringsstöd 
Exempel på infrastruktur som har betydelse för trafikrörelser till sjöss är hamnar, far-
leder, fyrar, prickar och bojar samt bryggor och småbåtshamnar. Information kring 
data för hamnar samt farleder av riksintressen finns att hitta via Geodatakatalogen1.  

Förutom farleder av riksintresse finns det i sjökort angivna farleder som framförallt 
fritidsbåtsägare navigerar efter. Genom att kombinera de två underlagen kan en mer 
komplett bild erhållas. Sjökortsdata finns att köpa hos Sjöfartsverket2. 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har under våren 2018 sammanställt 
befintliga småbåtshamnar med fler än 10 båtplatser för bland annat Tjörn och Orust3. 
Turistrådet Västsverige har gis-underlag om naturhamnar från Kryssarklubben.  

                                                        
1 https://ext-
geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/?query=800816187_GeodataKatalogen_Ad
vancedUser_urlparam&site=AdvancedUser&loc=sv 
2 http://www.sjofartsverket.se/Maritima-Tjanster/Sjokortsdata/ 
3 Båtplatser och framtidens hamnar och båtliv. 2018-03-23, Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 

Trafikrörelser 
Sjöfart 
Sjöfartsverket samlar löpande in data över faktiska rörelser för samtliga fartyg större 
än 300 ton, alla passagerarfartyg och fiskebåtar större än 15 meter (så kallad AIS-
information) inom svenskt farvatten4 5. Sjöfartsverket ansvarar för AIS-data. Det 
finns i flera fall restriktioner på vilka myndigheter, organisationer och andra 
intressenter som får ta del av AIS-data. Uttag av data, som kan komma att prövas 
individuellt är endast i vissa fall gratis, beroende på medlemskap i nationell 
Geodatasamverkan, syfte och ändamål.  

Fiske  
För att kunna följa fiskefartyg större än 12 meter används ett satellitbaserat över-
vakningssystem som kallas VMS (Vessel Monitoring System)6. Linjer i datasetet 
representerar fartygets faktiska rörelse när trålning pågår. Metadata innehåller 
information om vilken typ av trål som används. Varje år handlar det om tusentals trål-
drag för både Skagerrak och Kattegatt. Även utländska fartyg inom svensk 
ekonomisk zon registreras. VMS-data sammanställs av Havs- och vattenmyndigheten. 

Fritidstrafik 
Trafiken av fritidsbåtar finns delvis sammanställd via AIS-data. Dock är det viktigt att 
ha i åtanke att mindre fritidsbåtar generellt inte har AIS och således inte finns med i 
sammanställda data. Specifika rörelsemönster för dessa båtar kan inte karteras men 
båtarnas destinationer kan användas för att grovt uppskatta var trafiken tätnar. Därför 
är det viktigt att analysera övrig infrastruktur som farleder, hamnar och förtöjnings-
platser för att anta fritidsbåtstrafikens rörelser. Som underlag finns information om 
småbåtshamnar och naturhamnar. Sjökortsdata underlättar analysen. 

Reguljär kollektivtrafik 
Information kan fås från till exempel Trafikverket och Västtrafik. 

4 www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjotrafikinformation/AIS-transpondersystem/ 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02002L0059-
20110316&from=EN 
6 www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/rapportering-och-e-tjanster/geografisk-
sparbarhet-av-fiskefartyg---vms.html 
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2.2 Hur visualisera för att kunna pröva lämpligheten av 
andra anläggningar?  
Vi använde oss av tre sätt att redovisa sjöfartsrörelser i översiktsplanen. Det första är 
ett skikt med de fasta installationerna, som till exempel farleder. I det andra skiktet 
kompletterades de fastställda intressena med analyser baserade på verkligheten, till 
exempel faktiska stråk från AIS-data. Det tredje skiktet utgår från analyser baserade 
på rationell spekulation, till exempel att hamnarnas storlek och placering har betydelse 
för fartygens rörelser. Vi valde ofta att redovisa resultat som heatmap-kartor för att 
underlätta vidare användning av kartorna för att avgränsa olika användningar. 
Dessutom är områden mer synliga på kartan än punkter och ökar förståelsen för 
andra aktörer i planprocessen. 

När det gäller rekommendationer i översiktsplanen, skapades ett skikt för fritidsbåts-
liv, ett skikt för sjöfart och ett skikt för yrkesfiske. Skikt för fritidsbåtsliv bygger på 
fartygens faktiska stråk och kända områden och stråk för fritidsbåtstrafik, bägge data-
seten fick vi från Turistrådet Västsverige, kombinerat med småbåtshamnarnas storlek 
och placering. Skikt för sjöfart kombinerar farleder med AIS-data. Skikt för yrkesfiske 
kombinerar fångstområden av riksintresse med VMS-data.  

Generellt kring data 
Det finns stora skillnader i mängd och kvalité på data, det vill säga upplösning, 
täckningsområde, aktualitet och metadata, för olika teman och typer av rörelser. Vissa 
data är också svåra att få tillgång till, det kan bero på en begränsad budget eller att 
datan är ett arbetsmaterial som inte kan spridas vidare. AIS- och VMS-data bedöms 
som det viktigaste underlaget och underlättar analys- och planarbete. Det finns hög 
potential för vidareutveckling av analyser kring AIS-data och för framtida projekt 
rekommenderas att säkerställa tillgång till dessa data. 

Projektet baseras på samarbete mellan kommunerna och även grannkommuner som 
inte ingick i projektet har varit väldigt öppna i processen och delat data och erfaren-
heter med havsplanering. Det är väldigt positivt. Ett hinder är att kommuner arbetar i 
olika GIS-programvaror och dessutom har olika dataformat (till exempel ESRI Shape 
för Orust, MapInfo Tab för Tjörn). Detta leder till ökade kostnader för 
datasamordning. 

Då översiktsplaner normalt är skräddarsydda till enskilda kommuner skapas också 
GIS-skikt för enskilda kommuner. I interkommunala projekt kan de därför inte 

användas utan att kompletteras. Som exempel saknades en inventering av småbåts-
hamnar i en av fyra grannkommuner då den kommunen inte igår i GR:s projekt. Som 
konsekvens fick vi göra ett val mellan en ofullständig GIS-analys på grund av saknade 
data eller en GIS-analys med ett beräkningsområde helt utan grannkommuner. Å 
andra sidan möjliggör interkommunala samarbeten mer heltäckande planeringsunder-
lag.  

Våra analyser av fritidsbåtsrörelser beror mycket på hur väl olika typer av hamnar och 
anläggningar är inventerade. I vårat fall finns bra redovisningar på regional nivå och 
satsningar på liknande inventeringar rekommenderas. Dessutom rekommenderas att 
satsa på kommunal tillgång till sjökortsdata som innehåller sådant som fasta 
installationer, vrak och mindre farleder för fritidsbåtstrafik.  

Projektets tidslängd är ett potentiellt problem då projekt över lång tid kräver upp-
repade nedladdningar. Datat riskerar annars att bli inaktuellt. 

Generellt kring analyser 
Avsikten är att utveckla metoder för att redovisa trafikrörelser till sjöss i de fall där 
det inte finns data för själva rörelserna men t.ex. kompletterande data i form av 
hamnar och farleder. Vi har fokuserat på att hitta och kartlägga kombinationer av 
kriterier som rörelser kan bero på. 

Ambitionen har varit att täcka in alla typer av rörelser, utveckla kriterier för skapandet 
av nya GIS-lager och kunna visa det pedagogisk på kartan. Vi utvecklade analyser 
med de data som vi lyckades få tillgång till. En viktig del var också att leta efter 
tidigare gjorda analyser som motsvarande våra behov. Här beskrivs dessutom analyser 
som vi såg som intressanta men inte hade data för att genomföra. 

Analyser gjordes i ArcMap 10.6. Advanced med Spatial Analyst. Analyserna av-
gränsades till Tjörns och Orust kommungränser och deras vattenområden. Avsikten 
var att ha alla analyser i samma avgränsning för att kunna jämföra resultaten. Analyser 
från andra myndigheter och kommuner bearbetades ibland till geotiff-filer och 
refererades till en GIS-fil. 
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Fiskerörelser 
För fiskerörelser har följande data bedömts som relevant: 

Dataset Ägare Tillgång till 
dataset 

Anteckning Format 

Tråldrag 
VMS 2012 

Havs- och 
Vattenmyndigheten 

Via grann-
kommun 

Fartygens  
faktiska stråk 

Shape 
Line 

Tråldrag 
VMS 2013 

Havs- och 
Vattenmyndigheten 

Via grann-
kommun 

Fartygens  
faktiska stråk 

Shape 
Line 

Tråldrag 
VMS 2014 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Via grann-
kommun 

Fartygens  
faktiska stråk 

Shape 
Line 

RI 
Yrkesfiske Länsstyrelsen VGL 

Via läns- 
styrelsens geo-
datakatalog 

Både fångst- 
och 
frednings-
områden 

Shape 
Polygon 

 

Vi fick även kompletterande muntlig information om småskaliga fiskerörelser från 
tjänstepersoner inom deltagande kommuner. 

För fiskerörelser användes data av hög kvalité som redovisar faktiska rörelsestråk 
skapade genom VMS. Ett sammansatt dataset skapades med tråldrag för år 2012, 
2013 samt 2014, vilket var det som fanns tillgängligt. Syftet är att redovisa i vilka 
områden som trålningen koncentreras. Ett lämpligt sätt att arbeta med ett stort antal 
linjer är line density-analyser7. Beräkningsområdet avgränsades till Tjörns och Orusts 
kommungränser och vattenytan. Analysen bygger på en radie om 1 500 meter från 
varje linje, vilket valdes med hänsyn till önskat resultat i form av områden istället för 

                                                        
7 Några exempel på sådana analyser finns här:  

• Grön infrastruktur - regional handlingsplan för Västra Götalands län, kap.7 s.5 
www.lansstyrelsen.se/download/18.276e13411636c95dd9375b7/1526989610814/gi-
hp-remiss.pdf  

• A recreational boating Characterization of Collier County, Florida 
http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgps09001.pdf  

linjer. Analysresultatet i form av 50 meters raster, klassificerades i 12 klasser med 
hjälp av Natural Breaks (Jenks)-metoden för att skapa en heatmap-karta. 

  

Exempel på visualisering av fiskerörelser. Line density-analys av tråldrag, radie 1 500 meter  

  

• A recreational boating Characterization for Tampa and Sarasota Bays 
http://nsgl.gso.uri.edu/flsgp/flsgps04001/flsgps04001_full.pdf  
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Sjöfartsrörelser 
För sjöfartsrörelser har följande data bedömts som relevant: 

Dataset Ägare Tillgång till 
dataset 

Anteckning Format 

AIS data Sjöfartsverket Nej Fartygets 
faktiska stråk 

Shape 
Line 

AIS data MarineTraffic.com 
Dataset är 
förmedlad via 
webbsidan  

Fartygets 
faktiska stråk 

Shape 
Line 

RI farleder Trafikverket 
Via 
länsstyrelsens 
geodatakatalog 

 Shape 
Polygon 

Farleder Sjöfartsverket Beställt hos 
Sjöfartsverket 

Både RI 
farleder och 
små farleder 
från sjökort 

Shape 
Line 

 

Projektet har inte haft tillgång till AIS-data. Vi har använt analyser som redan utförts 
av andra myndigheter och företag. Via webbverktyget MarineTraffic 
(marinetraffic.com) förmedlas AIS-data för hela världen. Även med den kostnadsfria 
versionen går det att skapa och till viss del anpassa en line density-analys utifrån alla 
AIS-registrerade rörelser under respektive år. Resultatet i form av 500-hektarsraster 
klassificeras i 13 klasser. Med betalversionen är det dessutom möjligt att skilja mellan 
olika typer av fartyg. Tillgängliga metodbeskrivningar för analyserna via Marine 
Traffic är ofullständiga men analyserna bedömdes som användbara eftersom ingående 
område och dataset är tillräckligt specificerat. Bilderna från MarineTraffic gjordes om 
till geotiff-format och refererades till en GIS-fil i ArcMap. 

 

Line Density-analys av alla AIS-registrerade rörelser under år 2017 (www.marinetraffic.com) 

En viktig analys som efterfrågades av kommunerna och som kan göras med AIS-data 
är en jämförelse av båtrörelser under sommar respektive vinter. En sådan analys 
skulle redovisa alla AIS-registrerade rörelser under t.ex. juni - augusti och december - 
februari. Resultatet kan förväntas visa eventuella skillnader på hur stort trycket är på 
havet under sommar och vinter.  
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Fritidsbåtstrafik 
För fritidsbåtstrafik har följande data bedömts som relevant: 

Dataset Ägare Tillgång till 
dataset 

Anteckning Format 

Fritidsbåts- 
stråk 

Turistrådet 
Västsverige 

Från 
Turistrådet 
Västsverige
  

Stråk mellan 
områden för 
fritidsbåt 

Shape Line 

Område för 
fritidsbåtar 

Turistrådet 
Västsverige 

leverans från 
Turistrådet 
Västsverige
  

 Shape 
Polygon 

 

Att undersöka fritidsbåtstrafiken är en viktig fråga ur ett lokalt perspektiv och trafiken 
av fritidsbåtar finns delvis sammanställd via AIS-data. Dock är det viktigt att ha i 
åtanke att mindre fritidsbåtar generellt inte har AIS och således inte finns med i 
sammanställda data. Specifika rörelsemönster för dessa båtar kan inte karteras men 
båtarnas destinationer kan användas för att grovt uppskatta var trafiken finns. Därför 
är det viktigt att analysera övrig infrastruktur som farleder, hamnar och förtöjnings-
platser för att anta fritidsbåtstrafikens rörelser. 

På grund av avsaknad av data som redovisar faktiska rörelser har vi utvecklat två 
analyser som baseras på kompletterande data som fritidsbåtsstråk och småbåts-
hamnar. Dels fokuserade vi på kända stråk och platser där konflikter kan uppstå vid 
ett ökat antal båtar. Det är korsningar, platser där stråk delas upp i flera stråk eller där 
båtar byter kurs. Sådana platser hittades med hjälp av en line density-analys. Under-
laget innehåller bara ett fåtal linjer och därför tolkas analysresultatet på ett annorlunda 
sätt än för de typer av rörelser som beskrivs ovan där tusentals linjer analyserades. 
Line density-analysens beräkningsområde är Tjörns och Orusts kommungränser och 
vattenytan. Analysen gjordes med en radie om 500 meter från varje linje som valdes 
med hänsyn till önskat resultat i form av områden istället för linjer. Analysresultatet i 
form av 50 metersraster klassificerades i 9 klasser med användning av Natural Breaks 
(Jenks)-metoden till ett heatmap karta. 

                                                        
8 https://www.batsidan.com/hamn/region.php?region=15 

 

 
Exempel på analys av fritidsbåtsrörelser. Line density-analys av fritidsbåtsstråk, radie 500 meter  

Vid den andra analysen av fritidsbåtstrafik utan att ha tillgång till verkliga rörelser så 
skapades ett sammansatt dataset med fasta installationer och småbåtshamnar och 
naturhamnar i planområdet. Underlag för småbåtshamnar finns i GR:s inventering, 
naturhamnar har uppskattats med en ungefärlig kapacitet om 20 platser i varje hamn. 
Detta utgår från en inventering av naturhamnar på Norra Västkusten8.  
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Följande data har bedömts som relevant: 

Dataset Ägare Tillgång till 
dataset 

Ant. Format 

RI yrkesfiske 
hamnar 

Havs- och 
vattenmyndigheten 

Länsstyrelsens 
geodatakatalog 

Hamnar 
för fiske 
 

Shape 
Point 

RI hamnar Trafikverket Länsstyrelsens 
geodatakatalog 

Hamnar 
för sjöfart 

Shape 
Point 

Småbåtshamnar Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
(GR) 

GR Metadata 
redovisar 
bl.a. 
hamnarnas 
kapacitet 
och antal 
gästplatser 

Shape 
Point 

Naturhamnar Turistrådet 
Västsverige 

Turistrådet 
Västsverige 

 Shape 
Point 

Fyrar Sjöfartsverket Beställning hos 
Sjöfartsverket 

Ingår i 
sjökort 

Shape 
Point 

Prickar och bojar Sjöfartsverket Beställning hos 
Sjöfartsverket 

Ingår i 
sjökort 

Shape 
Point 

Bryggor Sjöfartsverket Beställning hos 
Sjöfartsverket 

Ingår i 
sjökort 

Shape 
Point 

Båtramper Turistrådet 
Västsverige 

Turistrådet 
Västsverige 

 Shape 
Point 

Vrak Sjöfartsverket Beställning hos 
Sjöfartsverket 

Ingår i 
sjökort 

Shape 
Point 

Kommunikations- 
och maritima 
lämningar 

Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) 

Via RAÄ:s 
öppna data 
portal 

 Shape 
Point 

 

Syftet med analysen var att hitta områden där det är ökad intensitet av fritidsbåts-
trafik. Analysen gjordes som point density-analys. Beräkningsområdet avgränsades till 
Tjörns och Orusts kommungränser och vattenytan. Vi prövade analyser med radier 

om 500 meter, 1 000 meter och 1 500 meter från varje hamn. Analysen provades 
också både som viktad med antal platser i varje hamn och utan viktning. En viktad 
analys med en radie om 1 000 meter valdes. Analysresultatet i form av 50 meters 
raster, klassificerades i 9 klasser med hjälp av Natural Breaks (Jenks)-metoden för att 
skapa en heatmap-karta. För läsbarheten markerades hamnarnas läge med röda 
punkter på kartan. 

 

Exempel på en analys av fritidsbåtsintensitet. Point density-analys av småbåtshamnar och 
naturhamnar, radie 1 000 meter, viktad med antal platser.  

En annan möjlig analys är att använda ortofotounderlag och markera varje fritidsbåt 
som syns på ortofoton. Punkter som skapas på detta sätt kan sedan analyseras med 
hänsyn till punkternas antal och läge. För att skapa punkter från ortofotobilder i 
området med en storlek av två kommuner krävs dock utveckling av en automatiserad 
process.  
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3 Riktat uppdrag 3: Förändrande verksamheter i 
vatten 

Enligt uppdragsbeskrivningen: 

Vattenbruk och dumpning har en miljöpåverkan som gör att det krävs ansökan om tillstånd hos 
Mark och miljödomstolen. En översiktsplan kan inte föregripa en dom och det är därför inte möjligt 
att peka ut ett geografiskt område som lämpligt i alla avseenden. Det finns dock ett behov av att 
peka ut områden som är relativt lämpliga, liksom områden som är olämpliga. En översiktsplan 
skulle eventuellt kunna vara ett verktyg för att underlätta den lokala bedömningen genom att först 
göra den mer storskaliga analysen.  

Frågeställningar: 

• Hur kan man i en kommunal havsplan bedöma huruvida en lokalisering är lämplig? 
• Hur kan man ange vilka fortsatta utredningar som är nödvändiga? 

Med förändrade verksamheter i vatten menas framförallt vattenbruk och dumpning 
av muddermassor vilka också har rekommendationer i översiktsplanen. Både för 
vattenbruk och dumpning finns detaljerat underlag från andra myndigheter. Det har 
varit möjligt att dra nytta av underlaget som basskikt utifrån vilket sedan områden 
vilka kommunerna bedömde som olämpliga togs bort. Det är dock endast kring 
dumpning som vi inom projektet särskilt beskrivit angivna frågeställningar. Detta 
främst för att undvika dubbelarbete med det pågående arbetet kring en vattenbruks-
plan inom länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Beskrivningarna nedan bygger till stor del på en text som togs fram inom ramen för 
GR:s kustzonsprojekt av Torbjörn Nilsson i Kungälvs kommun. I avsnitt 3.5 Metod 
dumpning och översiktsplanering beskrivs kort hur Tjörn och Orust mer praktiskt arbetat 
med GIS kring platser för mudderdeponering.  

3.1 Bakgrund 
Det finns i flera småbåtshamnar behov av så kallad underhållsmuddring för att bibe-
hålla tillräckligt djup för båtarna. Muddring kan även bli aktuellt vid nyanläggning av 
exempelvis hamnar. För att undvika negativa effekter av dumpning bör avfallet 
(muddermassorna) i första hand tas om hand på land. Det kan dock finnas speciella 
situationer där det ändå är bättre att dumpa avfallet i vatten, exempelvis när 

det saknas bra alternativ för landdeponering eller återvinning. Detta förutsätter dock 
att massorna inte är förorenade och att dumpningsplatsen är lämplig.  

Det finns vissa förhållanden som gör att vissa platser passar bättre: 

• Ackumulationsbotten (ofta en djuphåla) där massor inte förs bort av havs-
strömmar eller genom vågrörelser. 

• Rena muddermassor av sand ska dock spridas på grunt vatten inom den 
dränkta strandzonen. Detta för att sanden kan ingå i det sanddynamiska 
system som genom vågverkan bygger upp och bevarar stranden. 

• Normalt tillåts dumpning endast under perioden 1 oktober till 31 mars, för 
att minimera påverkan på livet i haven, tex fiskarnas lek. 

3.2 Lagstiftning och regelverk 
Dumpning av avfall inom Sveriges ekonomiska zon och sjöterritorium är förbjudet 
enligt 15 kap. 27 § miljöbalken. Definitionen av dumpning är, enligt FN:s havsrätts-
konvention 1982; avsiktlig kvittblivning i havet eller på havsbotten av avfall eller 
andra ämnen från fartyg, flygplan eller andra konstruktioner till havs. 

Enligt 15 kap. 33 § miljöbalken (1998:808) får regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer besluta om dispens i det enskilda fallet från dumpningsför-
budet. Detta gäller under förutsättning att avfallet kan dumpas utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. 

Muddring och strandskydd är också ofta aktuella i dumpningsprocessen. Muddring 
regleras i 11 kap. i miljöbalken och strandskydd regleras i 7 kap. i miljöbalken. 

3.3 Marina dumpningsplatser i Västra Götaland 
SGU och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har samarbetat i arbetet om att 
genomföra en bedömning av tidigare använda dumpningsplatser i länet. Syftet är att 
bedöma platsernas lämplighet för fortsatt dumpning, men även att föreslå alternativa 
platser för dumpning.  

Ett resultat av detta samarbete är SGU:s rapport ”Marina Dumpningsplatser i Västra 
Götaland” (SGU 2016:18) som beskriver 19 tidigare använda dumpningsplatser i 
länet, varav 8 ligger inom Tjörns och Orusts kommuner. Rapporten baseras på de 
grunddata som finns hos SGU i form av hydroakustiska data och provtagningar som 
används för att framställa maringeologiska kartor. Även annat underlag, som domar 
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från Mark- och miljödomstolen, konsultrapporter och ansökningar från privata 
aktörer har använts.  

De dumpningsplatser som finns i Tjörns och Orusts kommuner är: 

• Holmen Grå (Tjörn) 
• Almön/Källön (Tjörn) 
• Almön/Askeröfjorden (Tjörn) 
• Räbbehuvud (Tjörn) 
• Viten (Tjörn) 
• Koljöfjorden (Orust) 
• Lavö/Ellösefjorden (Orust) 
• Bärholmen (Orust) 

I rapporten finns även bottenområden redovisade där det pågår en kontinuerlig 
ackumulation av finkorniga sediment, så kallade ackumulationsbottnar. 

3.4 Problematik och förbättringsområden 
Nedan presenteras problematik och förbättringsområden som är kopplade till 
muddring, dumpning och vattenbruk inom ramen för översiktsplanering.  

Godtagbart underlag för bedömning av om ett område är lämpligt som 
dumpningsplats. 
För att kunna bedöma tillåtlighet, lämplig lokalisering och val av skyddsåtgärder 
behövs ett bra kunskapsunderlag. Innan dumpning genomförs är det viktigt att känna 
till bottenförhållandena. Såväl muddrings- som deponeringsområdet bör beskrivas 
geologiskt, fysikaliskt, kemiskt och biologiskt. 

Det är viktigt att krav ställs på befogade undersökningar och att ansökningarna om 
dispens håller en god kvalitet. Det kan konstateras att det i vissa fall varit bristfälliga 
underlag i de remisser som inkommer till kommunerna för dumpning, trots det har 
dispens beviljats.  

Länsstyrelsen har nu har ett bättre underlag för bedömning i och med den framtagna 
SGU-rapporten och det kompletterande underlag som inhämtats från olika myndig-
heter. I den rapporten saknas fakta om bland annat marina värden, fiskefrågor, på-
verkan på vattenbruk och kulturvärden, vilket alltså behöver samlas in på annat sätt.  

Tillsynen av muddertippningar 
Idag saknas en aktiv tillsyn och krav på kontrollprogram för mindre dumpnings-
platser. Finns t.ex. möjlighet att kontrollera att dumpningsbåtarna varit på rätt plats 
vid dumpningstillfället med hjälp av GPS-teknik? 

Samordning saknas av olika prövningar. 
En effekt av lagstiftningen är att prövningen av själva muddringen och den fortsatta 
hanteringen av mudderavfallet inte görs samordnat. Orsaken är att muddring 
respektive dumpning prövas enligt olika delar av miljöbalken. Muddring prövas enligt 
11 kap. miljöbalken och dumpning enligt 15 kap. miljöbalken. Detta är en nackdel 
och innebär idag att tillstånd/anmälan kan ges till själva muddringen utan att en 
lösning finns för den fortsatta hanteringen av muddermaterial. I vissa fall krävs även 
dispens från det generella strandskyddet i ytterligare ett separat beslut. 

Miljöprövning av fasta dumpningsplatser 
Historiskt bedöms, med erfarenhet från tidigare remissärenden, att de undersökningar 
som krävs för att kunna fatta beslut om dumpningar inte alltid genomförts på ett god-
tagbart sätt. De undersökningar som skulle krävas kan i vissa fall möjligen anses vara 
oskäliga enligt skälighetsregeln MB 2 kap. För mindre aktörer med små och rena 
mängder muddermassor kan det ibland anses orimligt att muddermassor som kan 
tippas i havet med begränsade negativa effekter istället ska tas upp på land. Detta 
eftersom det medför höga transport- och hanteringskostnader tillsammans med de 
negativa miljöeffekter som följer av att bl.a. transportera, bereda mark och avvattna 
massorna. 

Vem som skulle svara för en sådan anläggning är inte självklart. Det kan vara till 
exempel en kommun, ett samarbete mellan flera kommuner eller ett enskilt företag.  

God planering av nya båthamnar och bryggor 
För att minska den negativa miljöeffekten av muddring och muddertippning är det 
viktigt att undvika nya anläggningar av typen bryggor och hamnar, som för sin 
funktion kräver regelbunden muddring. Om möjligt bör äldre anläggningar med stort 
muddringsbehov tas bort. Det är inte självklart att få genomföra muddringar för att 
bibehålla möjlig användning av en båtplats eller för att till exempel kunna nyttja en 
befintlig plats för en större båt. 



  
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HAVET I TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER,  
BILAGA RIKTADE UPPDRAG 13 

 

Översyn av möjliga tippningsplatser på land 
Ett alternativ till att tippa mudder i havet kan i vissa fall vara att lägga materialet på 
land. Kommunerna har här möjlighet att underlätta det genom att planera och för-
handspröva sådana lämpliga platser. 

Behov av mer kunskap om bottenförhållanden 
En allmän synpunkt är att myndigheter och kommuner skulle ha nytta av bättre 
kunskap om bottenförhållanden i havet. Undersökningar ur både kvalitativ och 
kvantitativ synvinkel krävs.  

3.5 Metod dumpning och översiktsplanering  
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Tjörn och Orust användes GIS för 
att avgränsa mer eller mindre lämpliga platser för mudderdeponier. Det diskuterades 
lämpligheten i att använda tidigare använda platser för dumpning från rapporten 
”Marina dumpningsplatser i Västra Götaland” (SGU 2016) men det beslutades att 
försöka hitta nya platser som är mer lämpliga än andra och som kan undersökas 
vidare vid behov.  

Skiktet med recent sedimentation från SGU har använts som basskikt. För nya 
dumpningsplatser anses recent sedimentation på havsbotten som huvudkriterium för 
lämplighet i SGUs rapport. Områden som anses olämpliga har tagits bort med hjälp 
av klippverktyget i ArcMap (Clip tool). Det som anses olämpligt och togs bort är: 

• Befintliga vattenbruksområden med 100 meter buffertzon 
• Potentiella odlingsområden med 100 meter buffertzon 
• Naturreservat 
• Natura 2000 områden 
• Områden med särskild hänsyn till naturvärden från den statliga havsplanen 
• Farleder (RI farleder med deras definierade bred, sjökortsfarleder med 

buffert 100 meter) 
• Vrak och fornlämningar på havsbotten 
• Stigfjorden och andra inre skärgårdsområden pekades ut av kommunen som 

olämpliga 

Väldigt små områden togs också bort. Varje polygons yta listades i en tabell och alla 
områden mindre än 10 hektar togs bort.  

 

Översiktsplanens rekommendation R13 (FÖP kust och hav, Tjörns och Orusts kommun, 2018) 

 


