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INTRODUKTION
FÖP Åbyfjorden
Det övergripande målet med den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden är att skapa riktlinjer för 
Åbyfjordens framtida utveckling, gemensamt för Lysekils och Sotenäs kommuner. Målet är att konkretisera 
betydelsen av, och förhållningssättet till, de utpekade bevarandeskydd som omfattar områdets vatten- 
och kustområden. Planen tar ett helhetsgrepp om Åbyfjordens framtida utveckling inom friluftsliv, 
bostadsbebyggelse, vattenbruk och båtliv m.m. 

Hamninventering
Syftet med denna handling är att sammanfatta förutsättningarna för de befintliga hamnområdena inom 
planområdet för FÖP Åbyfjorden samt redogöra för utvecklingsmöjligheterna för dessa. 
Inventeringen och sammanställningen har gjorts utifrån FÖP Åbyfjordens övergripande riktlinjer för utveckling 
av hamnar och bryggplatser:

Längs Åbyfjorden, som på många sätt är ett känsligt vattenområde bör en utveckling av nya båtplatser och an-
läggningar kopplade till båtliv främst tillkomma som komplettering/utbyggnad av befintliga hamn- och brygg-
områden.

Hamnområdena i Åbyfjorden är småskaliga anläggningar. Denna karaktär ska bevaras och småskaligheten ska 
beaktas vid lovprövning. Hanteringen av lovprövning (strandskyddsdispens och vattendom) för bryggor och 
andra hamnanknutna anläggningar prövas inom planområdet av Länsstyrelsen. Det innebär att kommunerna 
har begränsad möjlighet att föreskriva riktlinjer för denna utveckling. 

Hamninventeringens status och användning
Hamninventeringen fungerar som ett underlag till den fördjupade översiktsplanen och som en fristående 
sammanfattning av förutsättningarna för respektive hamnområde. Denna bilaga ska fungera som ett gemensamt 
arbetsunderlag för kommunens tjänstemän i både Lysekils och Sotenäs kommuner vid framtida beslut/
remissärenden inom planområdet när det gäller hamn- och bryggutbyggnad. Bilagans rekommendationer är 
tänkt att fungera som en checklista vid fortsatt arbete. Samtidigt måste man vara uppmärksam på att ytterligare 
utredningar kan krävas för att säkerställa lämpligheten för hamnens utbyggnad. 

Hamninventeringens innehåll
Alla hamn- och bryggområden i Åbyfjorden med 6 båtplatser eller fler (+ bryggområdet vid Åby) har inventerats 
och utvärderats i denna handling. Totalt behandlas 16 st hamnområden, 8 st i Sotenäs kommun och 9 st i 
Lysekils kommun. De utvalda hamnarna har inventerats utifrån en checklistan nedan och materialet har därefter 
sammanställts och värderats. Hamninventeringen redovisar dagens situation i text och bild, samtidigt som den 
ger riktlinjer för hamnens förutsättningar för utveckling. 

Faciliteter
Sophantering
Sjöbodar/förrådsbodar
Servicehus mm
Allmän grillplats
Badplats
Toaletter
 
Vattenförutsättningar
Vattendjup
Vattenomsättning
Mjuk-/hårdbotten
Finns ev. behov av muddring 

Landskapets förutsättningar
Natura 2000-habitat 
Riksintressen
Strandskydd
Landskapsbildsskydd
Naturreservat

Hamnens karaktär
Storlek 
Utformning 
Landskapet 

Hamnförutsättningar 
Befintliga bryggor och typ 
Antal båtplatser 
Y-bommar 
Ramp- finns det?  
Kran- finns det? 
Logistik/vinterförvaring/spolning

Kommunikation 
Tillfartsvägar
Parkeringsmöjligheter
Kollektivtrafik
Tillgänglighet för fotgängare & cyklister
Tillgänglighetsanpassning
Gästhamn
Kommersiell båttrafik/musselodling/persontrafik
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Prövningar & tillstånd
För att få möjlighet att anlägga båtplatser kan flera olika tillstånd komma att krävas beroende på förutsättningarna 
inom det specifika området. I texten nedan beskrivs vilka formella förutsättningar som måste uppfyllas för 
möjliggörande/genomförande av t ex ett bryggprojekt. De sammanfattas även i tabellen.

Strandskydd
Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten och gör det möjligt för allmänheten att ha tillgång 
till vatten- och strandområden. Utöver tillgänglighetsaspekten har lagen också en positiv inverkan på djur- och 
växtliv. Samtliga hamnområden inom planområdet för FÖP Åbyfjorden omfattas av strandskydd????
Det är i allmänhet förbjudet att bygga inom strandskyddat område men i vissa fall kan dispens beviljas. För att 
en dispens ska beviljas krävs särskilda skäl samt att varken allmänhetens tillgänglighet eller djur- och växtlivet 
försämras (se information om särskilda skäl på Länsstyrelsens hemsida: www. lansstyrelsen.se). Att renovera 
eller bygga om inom strandskyddat område är tillåtet men bara så länge användningen förblir den samma. 
Vid en förfrågan om dispens från strandsskyddet vägs det privata intresset (t.ex. en båtplats) mot det allmänna 
intresset (tillgänglighet för allmänheten och markens framtida utnyttjande). Det är viktigt att vara uppmärksam 
på att bygglov och dispens från strandskyddet är två olika saker, dvs. har man fått bygglov inom strandskyddat 
område måste man också ha en dispens från strandskyddet och tvärtom. Även när det gäller sjöbodar och bryggor 
krävs särskilda skäl, vilket betyder att det är svårt att få tillstånd till sådana nybyggnationer inom strandskyddat 
område. 

Tillstånd för vattenverksamhet
För all typ av byggnation, verksamhet eller anläggningsarbete som helt eller delvis görs i vatten krävs tillstånd. 
För enklare åtgärder söks sådana tillstånd hos Länsstyrelsen. För mer omfattande verksamheter krävs en 
prövning och en dom hos mark- och miljödomstolen.

Bygglov
För anläggning av enstaka båtplatser och mindre bryggor krävs inget bygglov. Det gör det däremot för en 
småbåtshamn. 

Rådighet över mark
För att kunna anlägga en båtplats krävs utöver ovanstående även rådighet över marken, antingen genom 
markägande, servitut eller gemensamhetsanläggning.. 

2014-01-15
LATHUND

Byggande i och vid vatten
Formella förutsättningar som skall uppfyllas för möjliggörande/genomförande av t e x 
ett bryggprojekt.

Strandskyddsdispens Tillstånd för 
vattenverksamhet

Om projektet är 
bygglovspliktigt, 
t e x 
småbåtshamn

Rådighet över 
mark/vatten- område, 
dvs rätt att nyttja för 
projektet nödvändigt 
mark- och/eller 
vattenområde

Söks och handläggs 
av kommunen om 
den aktuella platsen 
inte ligger inom 
område med annat 
skydd utöver 
strandskyddet. 

Sådana skyddade 
områden är national-
park, naturreservat, 
natura 2000- områden 
mm. I dessa fall söks 
och handläggs 
dispensen av 
Länsstyrelsen 

Kan hanteras som 
anmälningsärende 
(LS) eller 
vattendom (Mmd)

Söks hos 
Länsstyrelsen
alternativt mark-
och miljödomstolen

Bygglov – Sökes 
hos och 
handläggs av 
kommunen

Rätten att nyttja marken 
för avsett ändamål kan 
vara säkerställd på olika 
sätt såsom genom:

Äganderätt

Servitut - Kan vara avtals-
eller officialservitut 
(Lantmäteriservitut).

Gemensamhetsanläggning 
som förvaltas av 
samfällighetsförening

Kommentar: Konstateras kan att samtliga villkor skall vara uppfyllda för att kunna 
genomföra det önskade projektet.

Om något eller några av villkoren är uppfyllt/uppfyllda så innebär det inte att de andra 
med automatik skall uppfyllas. Varje villkor prövas för sig utifrån för varje villkor 
gällande lagstiftning och regelverk.

Detta innebär att rätt till mark- eller vatten inte innebär att t e x strandskyddsdispens 
eller tillstånd för vattenverksamhet måste beviljas.

Bengt G

Utöver de aspekter som 
tas upp i diragrammet t.v. 
finns ett antal ytterligare 
förutsättningar som måste 
beaktas vid prövning som rör 
hamnutveckling. Hänsyn till 
riksintressen, säkerställande 
av geotekniska förutsättningar 
och hänsynstagande till 
kulturmiljöer är exempel på 
sådana förutsättningar. De 
geotekniska förutsättningarna 
ska alltid utredas i alla ärenden 
som rör byggande inom 
hamnområden.Samråd med 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
ska ske i alla tillstånds-/
prövningsärenden som rör 
vatten- och hamnområden med 
hänsyn till att samlad kunskap 
om marina lämningar är 
mycket begränsad. 
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Sotenäs ÅBY
Hamnens karaktär 
Hamnen i Åby ligger i anslutning till Nordens Ark och påverkas av dess närhet på flera sätt. Hamnen har 
inga utmarkerade båtplatser men här finns möjlighet för kommersiell persontrafik och mindre båtar kan 
lägga till utmed strandkanten. För att göra det smidigare för besökare att ta båtvägen till Nordens Ark är en 
gästhamn önskvärd. Vyerna i området är vidsträckta med sina höga klippor och betande strandängar. I övrigt 
karaktäriseras landskapet av lövskog med goda vandringsmöjligheter. 

Hamnförutsättningar
I Åby hamn finns en pålad brygga som kan användas för kommersiell persontrafik (bryggan används 
idag sporadiskt för ändamålet). Däremot erbjuder hamnen inga utmarkerade båtplatser, men det finns 
möjlighet för småbåtar att lägga till invid strandkanten. Inom hamnområdet finns en gräsyta som erbjuder 
vinterförvaring av småbåtar. 

För den publika verksamheten är det önskvärt med möjlighet till tillfällig förtöjning för dagbesökande 
fritidsbåtar. Detta för att kunna erbjuda besökaren en alternativ tillfartsväg till djurparken. Eftersom Åby är 
lokaliserat långt in i fjorden handlar det dock i så fall endast om få båtplatser. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Tillfartsvägarna är goda eftersom hamnen ligger i nära anslutning till den asfalterade huvudvägen, väg 
171. För att ta sig ända fram till hamnen med bil färdas man längs med en mindre grusväg i ca 250 m. 
Parkeringsmöjligheterna är mycket goda och utgörs av den närliggande parkeringen som tillhör Nordens 
Ark.

Som fotgängare hänvisas man till grusvägen och övriga vandringsleder inom Åbyområdet. Vandringslederna 
har svår terräng på sina håll och utgörs av mindre stigar. Standarden på stigarna gör att det är svårt för 
cyklister att transportera sig inom planområdet. Hamnen har ingen tillgänglighetsanpassning, varken vad 
gäller tillfartsvägen till hamnen eller inom själva hamnområdet.  

Närhet till kollektivtrafik
I direkt anslutning till Nordens Ark finns en busshållplats som trafikeras regelbundet. 

Faciliteter
Hamnområdet erbjuder idag inga faciliteter så som sophantering, servicehus, badplats eller grillplats. Det 
finns heller inga sjöbodar. Det finns inga toaletter i direkt anslutning till hamnen, istället hänvisas man till 
toaletterna inom djurparkens område. 

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är tillräckligt för flytbrygga som 
ansluts till ytteränden av befintlig kaj och i detta 
fall krävs ingen muddring. Ska en ny hamn 
lokaliseras nära stranden krävs muddring vilket 
innebär att en sådan utbyggnad är olämplig.

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt 
flera riksintressen (friluftsliv, kulturmiljövård, 
naturvård, obruten kust samt turism och 
rörligt friluftsliv). Hamnen ligger också 
inom strandskyddat område, omfattas av 
landskapsbildsskyddet och är lokaliserat inom 
naturreservat.

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• Hamnområdet är lämpligt för utveckling av 

den kommersiella båttrafiken. En eventuell 
utbyggnad får inte missgynna denna 
utveckling.

• Vid en ev om- eller utbyggnad av befintlig 
brygga ska hänsyn tas till att underlätta för 
tillfällig förtöjning även för dagsbesökande 
fritidsbåtar.

• Vattendjupet är tillräckligt för flytbrygga som 
ansluts till ytteränden av befintlig kaj och i 
detta fall krävs ingen muddring. 

• Att lokalisera en ny hamn nära stranden 
är mindre lämpligt eftersom detta kräver 
muddring.
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Sotenäs RÖD

Hamnens karaktär 
Röds hamn domineras av den allmänna badplatsen och dess funktioner, men här finns också två mindre 
bryggor med båtplatser. Hamn- och badområdet ligger betydligt lägre än sin omgivning, vilket gör 
att platsen känns omfamnande och rumsligheten på platen är tydlig. Området är grönt och gränsar till 
skogsliknande områden och branta, växtbeklädda klippor. 

Hamnförutsättningar
I hamnen finns fyra bryggor, tre båtbryggor och en badbrygga. Tre av bryggorna är pålade, medan en utgörs 
av flytbrygga. Antalet båtplatser är 13 st och flytbryggan har y-bommar. Ramp, kran och vinterförvaring 
saknas inom hamnområdet. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Tillfartsvägen till hamnen är en mycket brant och smal asfaltsväg, som både höst och vinter är otillgänglig 
p.g.a. halka (löv- samt snöhalka). Parkeringsmöjligheterna är dåliga, endast några få platser finns att tillgå 
inom hamnområdet. 

Som fotgängare hänvisas man till bilvägarna som i detta fall utgörs av en smal asfaltsväg samt grusvägar. 
Soteleden passerar genom Röd. Två av fyra bryggor är tillgänglighetsanpassade men i övrigt finns ingen 
anpassning inom området. 

Närhet till kollektivtrafik
Den närmsta busshållplatsen heter ”Ödstoft” och ligger ca 1,5 km från hamnen, utmed väg 171.

Faciliteter
Hamnområdet erbjuder sophantering (under tak), två stycken servicehus (omklädning samt hamnaktiviteter). 
Utöver servicehusen finns 3 st sjöbodar. Hamnen erbjuder också en allmän badplats med bl.a. toalett 
(bajamaja), grillplats med sittmöjligheter och hopptorn. 

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är tillräckligt för flytbrygga under förutsättning att det rör sig om förlängningar av befintliga 
bryggor. Ska nya bryggor anläggas nära stranden finns det risk att det krävs muddring.

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt turism och rörligt 
friluftsliv). Hela hamnområdet ligger inom strandskyddat område.

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd.  
• En komplettering med enstaka båtplatser 

kan bli aktuellt att pröva. 
• Begränsande faktorer: 

vattenförutsättningar, parkeringsmöjligeter 
samt tillfartsväg. 
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Sotenäs FODENÄS

Hamnens karaktär 
Hamnen i Fodenäs ligger i ett område med de karaktäristiska för Åbyfjorden vidsträckta strandängarna. 
Området är öppet och vyerna över strandängarna ger en känsla av rymd. I närhet till hamnen finns fina 
badmöjligheter. 

Hamnförutsättningar
Hamnen utgörs av en flytbrygga med y-bommar samt 26 st båtplatser.  Ramp, kran och vinterförvaring 
saknas. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från väg 171 går bilvägen längs med en mindre asfaltsväg i ca 1 km, därefter följer man en grusväg i ca 500 
m. Hamnen är inte tillgänglig med bil eftersom sista sträckan utgörs av en gräsbevuxen stig. I och med att 
hamnen är otillgänglig med bil finns det inga parkeringplatser inom hamnområdet. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägarna och mindre stigar som ansluter till hamnområdet 
från omgivande bostadsområden. Hamnen är inte tillgänglighetsanpassad. 

Närhet till kollektivtrafik
Den närmsta busshållplatsen heter ”Lyckan” och ligger ca 2,5 km från hamnen, utmed väg 171.

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 3 st sjöbodar och en relativt stor allmän badplats som utgörs av en stor vik. 
Däremot saknas övriga faciliteter.

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är tillräckligt för flytbrygga under förutsättning att det rör sig om förlängning/tillbyggnad av 
befintlig brygga.

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt 
turism och rörligt friluftsliv). Hela hamnområdet ligger inom strandskyddat område.

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• En komplettering av enstaka båtplatsen kan 

bli aktuellt att pröva. 
• Begränsande faktorer: attenförutsättningar, 

parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg. 
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Sotenäs STENSJÖ

Hamnens karaktär 
Hamnområdet är stort till ytan och det öppna landskapet längs med havet gör att området känns rymligt. 
Det omgivande landskapet består av öppna odlingsmarker och barrskogsbeklädda berg, vilket tillsammans 
skapar en varierad landskapsbild. Hamnområdet består av två delar, en privat småbåtverksamhet med 
badmöjligheter och en del som domineras av industriell hamnverksamhet (musselodling). 

Hamnförutsättningar
Den privata småbåtshamnen består av två flytbryggor (med tillhörande landgång) där antalet båtplatser är 
54  (y-bommar finns). Ytterligare en brygga med 12 båtplatser är planerad och tillstånd beviljades för detta 
2012-09-21. 

I den södra delen av hamnområdet finns en kaj som bl.a. nyttjas av musselodlingens verksamhet och för 
isättning och upptagning av båtar. För mindre båtar finns en naturlig sjösättningsramp och för de större  
används kranbil. I denna södra del finns 5 st småbåtsplatser. I anslutning till kajen finns en hårdgjord yta 
som fungerar som upplag för musselverksamheten och för uppläggning av båtar. Vid kajen finns också en 
kontors-/ och personalbyggnad. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Tillfarten till området sker via två grusvägar som båda är smala. Parkeringsmöjligheten i anslutning till 
hamnen är god.

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägarna (en asfaltsväg och grusvägar). Hamnen är inte 
tillgänglighetsanpassad. 

Närhet till kollektivtrafik
Den närmsta busshållplatsen heter ”Lyckan” och ligger ca 2 km från hamnen, utmed väg 171.

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 5 st sjöbodar och en allmän badplats som utgörs av en vik. Däremot saknas övriga 
faciliteter.

Vattenförutsättningar
I norra delen av hamnen vid de två större flytbryggorna är vattendjupet delvis otillräckligt för flytbryggor, 
det kan i framtiden krävas muddring för de inre båtplatserna. I den södra delen av hamnen är vattendjupet 
tillräckligt för flytbryggor. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av flera riksintressen (friluftsliv, 
naturvård, obruten kust samt turism och rörligt 
friluftsliv). Hela hamnområdet ligger inom 
strandskyddat område.

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• En utbyggnad av hamnen för att gynna 

turistfiske samt övrig besöksnäring/frilufsliv 
ses som positiv.

• Musselverksamheten ska värnas och ges 
möjlighet till utveckling, både på land och i 
vattnet. 

• Begränsande faktorer: 
vattenförutsättningar samt tillfartsväg (viss 
förbättring krävs).
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Sotenäs VARPET

Hamnens karaktär 
Varpet är en liten småbåtshamn som ligger i en traditionell och välbevarad miljö. Karaktären är småskalig 
och området är nästintill otillgängligt med bil. Hamnen och dess badplats används framförallt av de boende 
i närheten. Tittar man mot andra sidan Åbyfjorden har man utblick över mycket höga och branta klippartier, 
de så kallade Ulorna. Ulorna utgör i en populär utsiktsplats och en klättervägg inom planområdet. 

Hamnförutsättningar
Hamnen har en flytbrygga och antalet båtplatser i hamnen är 10 st. Ramp, kran, y-bommar och 
vinterförvaring saknas inom hamnområdet. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från väg 171 går bilvägen längs med en mindre asfaltsväg i ca 1 km, därefter följer man en smal och 
brant grusväg i ca 800 m. De sista 350 metrarna ner till hamnen utgörs av en grusväg med dålig standard. 
Parkeringsplatser saknas i anslutning till hamnen.

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägarna (asfaltsväg och grusvägar). Hamnen är inte 
tillgänglighetsanpassad. 

Närhet till kollektivtrafik
Den närmsta busshållplatsen heter ”Lyckan” och ligger ca 2,5 km från hamnen, utmed väg 171.

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 5 st sjöbodar och en badplats som utgörs av en badbrygga från klipporna. I övrigt 
saknas faciliteter så som toalett och sophantering.  

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är otillräckligt för flytbryggor och eventuell utbyggnad kommer med största sannolikhet att 
kräva muddring. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt 
turism och rörligt friluftsliv). Hela hamnområdet ligger inom strandskyddat område.

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• Begränsande faktorer: vattenförutsättningar, 

parkeringsmöjligheter (saknas helt) samt 
tillfartsväg (mycket dåligt skick).
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Sotenäs TIMMERVIK

Hamnens karaktär 
Timmervik är en småskalig hamn med privata båtplatsbryggor. Hamnområdet är öppet och avskärmas av en 
klippvägg inåt land. I övrigt består området framförallt av stora gräsytor och mindre buskage. Strandkanten 
utgörs av större stenblock som minner om stenhuggartiden.

Hamnförutsättningar
Hamnen utgörs av 8 st enskilda bryggor. Antalet båtplatser är i och med hamnens utformning med separata 
bryggor för varje båt just 8 st. Ramp, kran, y-bommar och vinterförvaring saknas.  

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från väg 171 går bilvägen längs med en mindre asfaltsväg i ca 2,5 km, därefter följer man en brant grusväg 
i mycket dåligt skick, i ca 600 m. Den sista sträckan ner till hamnen är mycket brant och under vintern mer 
eller mindre omöjlig att utnyttja. Parkeringsmöjligheterna vid hamnen är goda. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägarna (asfaltsväg och grusvägar). Hamnen är inte 
tillgänglighetsanpassad. 

Närhet till kollektivtrafik
Den närmsta busshållplatsen heter ”Lyckan” och ligger ca 3 km från hamnen, utmed väg 171.

Faciliteter
Inom hamnområdet finns endast de åtta enskilda bryggorna, inga andra faciliteter finns på platsen.   

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är tillräckligt för flytbryggor och hamnområdet behöver sannolikt inte muddras. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt 
turism och rörligt friluftsliv). Hela hamnområdet ligger inom strandskyddat område.

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd.  
• Begränsande faktorer: tillfartsväg (mycket 

dåligt skick). 
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Sotenäs RISDAL

Hamnens karaktär 
Risdal ligger i ett öppet och kuperat landskap som domineras av strandängar och beteshagar. Hamnen ligger 
på en udde i ett område med inslag av berg i dagen, öppna gräsytor och enstaka träd- och buskbestånd.

Hamnförutsättningar
Hamnen utgörs av en flytbrygga med totalt 26 st båtplatser och y-bommar finns. Ramp, kran och 
vinterförvaring saknas.  

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från väg 171 går bilvägen längs med en mindre asfaltsväg i ca 4 km. En grusväg leder fram till hamnen, 
men väl framme vid hamnen finns inga parkeringsmöjligheter. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägen, som i detta fall utgörs av en grusväg. Hamnen är inte 
tillgänglighetsanpassad. 

Närhet till kollektivtrafik
Den närmsta busshållplatsen heter “Amhult”, knappt 1 km från hamnen, men denna tur måste förbeställas 
och utgörs då av taxi. För bättre turtäthet hänvisas man istället till “Amborsröd”, ca 3,5 km bort. 

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 3 st sjöbodar samt en badplats med både brygga och badflotte. I övrigt finns inga 
andra faciliteter inom hamnområdet. 
 
Vattenförutsättningar
Vattendjupet är otillräckligt för flytbryggor och eventuell utbyggnad kommer med största sannolikhet att 
kräva muddring.  

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt 
turism och rörligt friluftsliv). Hela hamnområdet ligger inom strandskyddat område.

Framtida rekommendationer: 

• Hamnområdet omfattas av strandskydd.  
• Begränsande faktorer: vattenförutsättningar 

samt parkeringsmöjligheter.
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Sotenäs ÖSTRA RÖRVIK

Hamnens karaktär 
Hamnen i Östra Rörvik nås via en mindre stig som följer strandkanten utmed berget. Stigen utgörs av 
kuperad terräng men är samtidigt ett charmigt sätt att ta sig fram till den mindre småbåtshamn som väntar 
bakom klipporna. Hamnområdet och omgivande landskap är grönskande, närmst hittar man växtbeklädda 
klippartier och runt omkring finns öppna odlingslandskap blandat med beteshagar och skogspartier. 

Hamnförutsättningar
Hamnen utgörs av en flytbrygga med totalt 16 st båtplatser och y-bommar finns. Ramp, kran och 
vinterförvaring saknas.  

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från väg 171 färdas man längs med en mindre asfaltsväg i ca 6 km men för att komma ända ner till hamnen 
måste man promenera. Parkering i anslutning till hamnen saknas därför. 

Stigen som leder till hamnen går utmed vattnet och utgörs av en smal och kuperad stig. Den kuperade stigen 
gör hamnen otillgänglig och det finns inte heller någon anpassning inom själva hamnområdet. Kuststigen 
passerar i närheten. 

Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats utgörs av “Östra Rörvik”, ca 700 m från hamnen men denna tur måste förbeställas 
och utgörs då av taxi. För bättre turtäthet hänvisas man till hållplats “Amborsröd”, drygt 4 km bort.

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 1 st sjöbod men i övrigt finns inga andra faciliteter inom området. 

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är otillräckligt för flytbryggor och eventuell utbyggnad kommer med största sannolikhet att  
kräva muddring. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt 
turism och rörligt friluftsliv). Hela hamnområdet ligger inom strandskyddat område.

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• Begränsande faktorer: vattenförutsättningar 

samt parkeringsmöjligheter. 
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Lysekil VRÅNGEBÄCK

Hamnens karaktär 
Hamnen ligger omringad av höga bergssidor vilket ger upphov till branta sluttningar i anslutning till 
hamnområdet. Höjdskillnaderna skänker platsen en speciell karaktär. Hamnområdet är stort och består till 
stor del av öppen grusyta. Sjöbodarna är många, varav de flesta är placerade i sluttningarna. De höga bergen 
erbjuder fantastiska vyer ut över hamnområdet och Åbyfjorden. 

Hamnförutsättningar
I hamnen finns 4 st pålade bryggor och en brygga med fäste i berget/marken (y-bommar saknas). Det totala 
antalet båtplatser är 80 st. Hamnen har ramp och kran och det finns ytor som fungerar som vinterförvaring. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från Brodalen leder en asfalterad väg ända fram till hamnen, ca 3,5 km. Vägen har bra standard och är 
relativt bred. Parkeringsmöjligheterna är goda och utgörs av grusyta. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägen som utgörs av den asfalterade vägen. I 
området finns också möjlighet att följa mindre stigar, som bl.a. leder till Ulorna. Två av bryggorna är 
tillgänglighetsanpassade (via ramp samt brygga i markplan) men i övrigt finns ingen anpassning.

Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Vrångebäck” men för mer regelbundna turer hänvisas man till Brodalen 4,5 km 
från hamnen. 

Faciliteter
Inom hamnen finns 20 st sjöbodar och tre större servicebyggnader som används av bl.a. Wrångebäcks 
Båtklubb. Det finns också badplats inom hamnområdet samt sophantering. 

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är otillräckligt för flytbryggor och eventuell utbyggnad kommer med största sannolikhet att 
kräva muddring. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt flera riksintressen (friluftsliv, kulturmiljövård (norra delen), 
naturvård, obruten kust samt turism och rörligt friluftsliv). Hamnen ligger också inom strandskyddat 
område. 

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd.   
• Begränsande faktorer: vattenförutsättningar. 
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Lysekil RÖE / SANDVIK NORRA

Hamnens karaktär 
Röe Sandvik är en välbesökt och stor hamn som bl.a. erbjuder allmän badplats. Sjöbodarna går i rött och 
huserar bl.a. båtklubben och en allmän toalett. Hamnområdet består av en öppen grusyta som upplevs som 
storskalig samt en mindre grönare del som upplevs som småskalig. Hamnområdet omges av berghällar och 
en högre bergssida.

Hamnförutsättningar
Hamnen utgörs av två flytbryggor samt en vågbrytare och det totala antalet båtplatser är 44 st (y-bommar 
finns). Ramp saknas men däremot finns en större kran samt stora ytor för vinterförvaring. Det finns också 
förutsättningar för en framtida spolplatta. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från Härnäsets huvudväg leder en mindre asfalterad väg ända fram till hamnen, i ca 2,5 km. 
Parkeringsmöjligheterna är mycket goda och utgörs av en stor grusyta. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägen som i detta fall utgörs av en asfalterad väg. Det finns 
också möjlighet att följa anslutande stigar, bl.a. Kuststigen passerar i närheten.  

En av bryggorna har tillgänglighetsanpassats med hjälp av ramper. Flera av de andra bryggor har också 
ramper men i kombination med trappor/höjdskillnader. Förutsättningen att höja tillgängligheten är därför 
god. Badplatsen är däremot inte tillgänglighetsanpassad. 

Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats heter “Mellby”, knappt 3 km bort men för regelbundna turer hänvisas man till 
Brodalen, ca 6 km från hamnen.

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 4 st sjöbodar och en större servicebyggnad som används av Röe Sandvik Båtklubb. 
Den allmänna badplatsen erbjuder sandstrand, toaletter (2 st i servicebyggnaden), flotte samt badbrygga. Det 
finns också en allmän grillplats med sittmöjligheter och sophantering inom hamnområdet.

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är tillräckligt för flytbryggor och ingen muddring är nödvändig. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt 
turism och rörligt friluftsliv). Hamnen ligger inom strandskyddat område. 

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• Det finns goda möjligheter att bygga ut 

hamnen.
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Hamnens karaktär 
Den södra hamnen i Röe Sandvik har en annan karaktär än den norra delen. Denna hamn är undanskymd 
och liten till ytan och det finns inga hårdgjorda ytor inom området, endast gräs. Platsen utgörs av en vik 
som upplevs grön och lummig. Idag används hamnen framförallt av boende i närheten och här finns också 
möjlighet för bad.  

Hamnförutsättningar
Hamnen utgörs av en flytbrygga med ca 14 st båtplatser (y-bommar saknas). Hamnen har ingen ramp eller 
kran men närheten till kranen i Röe/Sandvik norra kan ses som en tillgång. Vinterförvaring på land är 
möjlig.

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från Härnäsets huvudväg leder en mindre asfalterad väg in till Röe/Sandvik men för att komma till den 
södra hamnen svänger man av längs med en grusväg som leder genom fritidshusbebyggelsen. Sista sträckan 
mot hamnen utgörs av en bred stig som är svårframkomlig med bil. Parkeringsmöjligheter saknas därför helt 
i anslutning till hamnen. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till grusvägarna inom fritidshusområdet samt utmed den stig 
som leder ner till hamnen. Kuststigen passerar i närheten och längs med viken i hamnen finns en träspång 
utplacerad. Hamnen har ingen tillgänglighetsanpassning.
 
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats heter “Mellby”, knappt 3 km bort men för regelbundna turer hänvisas man till 
Brodalen, ca 6 km från hamnen.

Faciliteter
Hamnen erbjuder badplats vid en vik och det finns några enstaka sittmöjligheter. Övriga faciliteter saknas. 

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är otillräckligt för flytbryggor och eventuell utbyggnad kommer med största sannolikhet att 
kräva muddring. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av Natura 2000-skydd samt flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt 
turism och rörligt friluftsliv). Hamnen ligger inom strandskyddat område. 
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Lysekil RÖE / SANDVIK SÖDRA

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• Begränsande faktorer: vattenförutsättningar, 

parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg.
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Lysekil RÅGÅRDSDAL

Hamnens karaktär 
Hamnen i Rågårdsdal är en småbåtshamn i en grön och lummig miljö. En del av av hamnen består av en 
öppen mindre grusyta medan större delar utgörs av en vik. Viken angränsar till en smal gräsyta, som i sin 
tur gränsar till ett skogsliknande trädområde. Hamnen består enbart av mindre, privata bryggor i mycket 
varierande standard vilket ger en småskalig karaktär.

Hamnförutsättningar
Hamnen utgörs av enstaka mindre privata bryggor, totalt finns 24 st båtplatser. Några andra hamnfaciliteter 
finns inte. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från Härnäsets huvudväg leder en mindre asfalterad väg ända fram till hamnen. Parkeringsplatserna är få. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägen, som i detta fall utgörs av en mindre asfaltsväg. Det 
finns också möjlighet att följa anslutande stigar, så som Kuststigen. Hamnen är inte tillgänglighetsanpassad.
  
Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats heter “Rågårdsdalsvägen” men för regelbundna turer hänvisas man till Brodalen, 5,5 
km från Rågårdsdal. 

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 4 st sjöbodar och här finns också möjlighet för bad, både i vik och från badbrygga. 
Däremot saknas övriga faciliteter så som offentlig toalett och ramp.  

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är tillräckligt för flytbryggor i den södra delen av ”hamnen” utan att muddring krävs.  I övrigt 
är vattenförutsättningarna dåliga för större bryggor.

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt turism och rörligt 
friluftsliv). Hamnen ligger inom strandskyddat område. 

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• Begränsande faktorer: parkeringsmöjligheter. 
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Hamnens karaktär 
Hamnen är liten och huserar framförallt småbåtar. Området ligger i anslutning till skogs- och bergspartier 
och en befintliga brygga är anlagd i direkt anslutning till klipporna. De få sjöbodar som finns inom området 
är små och gråa till utseendet. Det annars enkla och småskaliga hamnområdet utmanas av ett nyetablerat 
större trädäck i anslutning till bryggorna.

Hamnförutsättningar
Hamnen har tre stycken flytbryggor med y-bommar och det totala antalet båtplatser är 51 st. Några andra 
hamnfaciliteter finns inte. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från Härnäsets huvudväg leder en grusväg knappt 2 km till hamnen. Grusvägen är i gott skick men sista 
sträckan ner mot hamnen är relativt smal och brant. Parkeringsmöjligheterna är goda och utgörs av en 
grusyta/vändplan. Härifrån bör man fortsätta till fots och på väg till hamnen passerar man bl.a. en bäck med 
en överfart i dåligt skick. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägarna eller Kuststigen som passerar genom området. 
Hamnen är inte tillgänglighetsanpassad.  

Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Ingeröd” alt. “Svee”, ca 1,5 km från hamnen. För regelbundna turer hänvisas man 
till Brodalen, 8,5 km bort. 

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 6 st mindre sjöbodar/förråd samt ett trädäck som flytbryggorna är anslutna till. 
Trädäcket rymmer bl.a. sittplatser/bord och grillplats. Det finns också sophantering och utedass i anslutning 
till hamnområdet som sköts av föreningar i området. Allmänheten välkomnas att nyttja toaletten. 

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är begränsande för flytbryggor och eventuell utbyggnad kommer med största sannolikhet att 
kräva muddring. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt turism och rörligt 
friluftsliv). Hamnen ligger inom strandskyddat område.
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Lysekil BÅTEVIK

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• Begränsande faktorer: vattenförutsättningar 

samt tillfartsväg.
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Hamnens karaktär 
Hamnen är relativt stor och huserar både små och stora båtar. Trots hamnens storlek upplevs den som 
småskalig och ombonad. Skalan på platsen hålls nere bl.a. på grund av sjöbodarna som är uppradade längs 
med bryggorna. I en del av hamnen dominerar båtlivet och i en annan del dominerar badlivet. Området 
är generellt grönt och klipporna är på sina håll beklädda med mindre träd och ljung. Den norra delen av 
Fågelvikens hamn ansluter till den södra delen via en grusväg, men i övrigt är det gräsytor som dominerar. 
Hamnområdet omges, precis som i Fågelviken Södra, av höga klippor som påminner besökaren om 
stenhuggartiden. 

Hamnförutsättningar
Hamnen har två stycken pålade bryggor längs med stranden samt en pålad utstickare. Bryggorna saknar 
y-bommar och har totalt 43 st båtplatser. Hamnen erbjuder ramp, men i övrigt finns varken kran eller plats 
för vinterförvaring. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Från Härnäsets huvudväg leder en smal asfaltsväg ända ner till hamnen. Vägen leder rakt igenom 
Fågelvikens samhälle och utgörs av gårdsgata (30 km/h). Inom hamnområdet övergår asfalten i grusväg. 
Parkeringsmöjligheterna är goda och utgörs av två större grusytor. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägarna, som i detta fall utgörs av en gårdsgata. Det finns 
också möjlighet att ansluta till Kuststigen eftersom den passerar i närheten. En av de pålade bryggorna längs 
med stranden är tillgänglighetsanpassad men transportsträckan till bryggan utgörs av ojämn gräsmatta. I 
övrigt är platsen inte tillgänglighetsanpassad. 

Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Fågelviken” utmed Härnäsets huvudväg, ca 750 m från hamnen. För regelbundna 
turer hänvisas man till Brodalen, 8 km därifrån.

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 10 st sjöbodar och en större servicebyggnad som används av Fågelvikens 
Båtförening. Området erbjuder allmän badplats i form av en liten vik samt bad från klippa. Det finns också 
sophantering, en sandlåda och en grillplats med sittmöjligheter. Toaletter saknas dock. 

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är otillräckligt för flytbryggor och eventuell utbyggnad kommer med största sannolikhet att 
kräva muddring.  

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt turism och rörligt 
friluftsliv). Hamnen ligger inom strandskyddat område. 
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Lysekil FÅGELVIKEN NORRA

Framtida rekommendationer: 

• Hamnområdet omfattas av strandskydd.
• Begränsande faktorer: vattenförutsättningar.
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Hamnens karaktär 
Inom den södra delen av Fågelvikens hamn dominerar båtklubbens verksamhet, med bl.a. grillplats och 
bastu med tillhörande badplats. Precis som Fågelviken Norra erbjuder hamnen många båtplatser men 
området på land upplevs mindre och intimare.

Hamnförutsättningar
Hamnen har en pålad brygga längs med stranden samt en vågbrytare med y-bommar på insidan. Det 
finns totalt 49 st båtplatser och här finns också tillgång till ramp (den samma som Fågelviken Norra). 
Vinterförvaring är möjlig. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Fågelviken Södra har samma tillfartsväg som Fågelviken Norra dvs. en smal asfaltsväg som leder ända ner 
till hamnen. Vägen leder genom Fågelvikens samhälle och utgörs av gårdsgata (30 km/h). Inom hamnen 
övergår asfalten i grus. Parkeringsmöjligheter finns på Fågelviken Norra, se tidigare uppslag.

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägarna, som i detta fall utgörs av en gårdsgata. Det finns 
också möjlighet att ansluta till Kuststigen som passerar hamnområdet. 

Delar av den befintliga bryggan har ramper istället för trappor, men i det stora hela är bryggområdet inte 
tillgänglighetsanpassat. Däremot finns potential att förbättra tillgängligheten med små medel. 

Närhet till kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är “Fågelviken” utmed Härnäsets huvudväg, ca 750 m från hamnen. För regelbundna 
turer hänvisas man till Brodalen, 8 km därifrån.

Faciliteter
Inom hamnområdet finns 9 st sjöbodar, exkl. den sjöbod som erbjuder toalett. Här finns också en 
servicebyggnad med bastu, badstege, trampolin och privat grillplats samt två badplatser och tillgång till en 
allmän grillplats. 

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är tillräckligt för flytbryggor och muddring krävs därför sannolikt inte. 

Landskapets förutsättningar
Området omfattas av flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt turism och rörligt 
friluftsliv). Hamnen ligger inom strandskyddat område. 
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Lysekil FÅGELVIKEN SÖDRA

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• En utbyggnad av hamnen bedöms vara 

möjlig.
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Hamnens karaktär 
Slävik är en hamn med båtplatser för både mindre och större båtar. Området utgörs av en stor grusyta med 
plats för bl.a. parkering, samt en asfaltsyta som används som vändzon. De stora öppna ytorna i kombination 
med omgivande landskap som utgörs av storskaliga klippartier gör att hamnen upplevs som storskalig. 
Det finns  inga element eller någon grönska på platsen som håller nere skalan. Klipporna är i dagsläget 
nedklottrade, vilket ger en ovårdad karaktär till hela hamnområdet. En del av klottret är dock reltivt gammalt 
och ger platsen en historisk dimension.  

Hamnförutsättningar
Hamnen har tre stycken flytbryggor med y-bommar. Det totala antalet båtplatser är 64 st och det finns plats 
för både små- och större båtar. Det finns en ramp men i övrigt saknas andra faciliteter. 

Hamnen trafikeras av kommersiell persontrafik som under sommartid erbjuder dagsturer till Kärringön och 
olika kvällskryssningar. 

Tillfartsvägar, parkering och tillgänglighet
Härnäsets huvudväg (en mindre, asfalterad väg) leder ända fram till hamnen, där det också finns en 
vändplats. Eftersom Slävik är lokaliserat långt söderut på Härnäset är huvudvägen som leder hit smal vilket 
kan leda till att det är svårt att mötas med bil. Parkeringsmöjligheterna är goda och utgörs av en stor öppen 
grusyta. 

Som fotgängare och cyklist hänvisas man till bilvägen och till anslutande stigar inom området. Stigarna 
ansluter bl.a. till Näverkärrs Naturreservat och Kuststigen. Alla bryggor är tillgänglighetsanpassade, även 
badbryggan. 

Närhet till kollektivtrafik
På området finns busshållplats “Slävik”. För regelbundna turer hänvisas man till Brodalen, ca 1 mil från 
hamnen. 

Faciliteter
Utöver båtbryggorna finns en badbrygga och en sjöbod. I övrigt saknas övriga faciliteter på platsen.

Vattenförutsättningar
Vattendjupet är tillräckligt för flytbryggor och därför krävs muddring sannolikt inte. 
 
Landskapets förutsättningar
Området omfattas av flera riksintressen (friluftsliv, naturvård, obruten kust samt turism och rörligt 
friluftsliv). Hamnen ligger inom strandskyddat område. 
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Lysekil SLÄVIK

Framtida rekommendationer:

• Hamnområdet omfattas av strandskydd. 
• En utbyggnad av hamnen bedöms som 

tänkbar men endast genom förlängning av 
befintliga bryggor.
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TABELL - SAMMANSTÄLLNING

Åby Röd Fodenäs Stensjö Varpet Timmervik Risdal Östra Rörvik Slävik Fågelviken norra Fågelvikens södra Båtevik Rågårdsdal Röe Sandvik södra
Röe Sandvik 
norra Vrångebäck

Vattendjup Måttligt Måttligt Tillräckligt Dåligt 1-2 meter 1-2 meter Dåligt 0,5-2 meter Tillräckligt Otillräckligt Tillräckligt Otillräckligt Måttligt Otillräckligt Tillräckligt Otillräckligt
Behov av muddring Kanske Kanske Ja Kanske Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Delvis Ja Nej Ja

Befintliga bryggor

En pålad brygga.

En pålad, fäst i 
kajen och en 
flytbrygga. En flytbrygga.

Två stycken 
flytbryggor med 

landgång samt en 
mindre 

småbåtshamn. En flytbrygga.
8 stycken enskilda 

bryggor. En flytbrygga. En flytbrygga.
3 stycken 

flytbryggor.

Två pålad längs 
med stranden och 

en pålad 
utsickare.

En påland längs 
med stranden och 

en vågbrytare 
med ybommar på 

insidan.
Tre stycken 
flytbryggor.

Enstaka mindre 
bryggor.

En flytbrygga med 
pålar (?).

Två flytbryggor 
och en vågbrytare.

Fyra stycken 
pålade bryggor 

och en med fäste i 
berget/marken.

Antalet båtplatser 0 13 26 ca 60 10 8 26 16 64 43 49 49 24 Ca 14 44 80
Y-bommar? Nej Ja, flytbryggan Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej

Ramp- finns det? 
Nej Nej Nej

Ja naturlig 
sjösättnings-ramp 

finns Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Ja (samma som 

södra) Nej Nej Nej Nej Ja

Kran- finns det?
Nej Nej Nej

Nej, däremot 
används kranbil 

(vid kaj). Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Logistik/vinterförvaring
/spolning

Mindre båtar 
ligger vid stranden 
förmodligen även 

under vintern. Nej Nej (?)

Hårdgjord 
uppställningsyta 
finns. Fungerar 

även som upplag 
för musselverk-

samheten. Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Det finns ytor som 
används för 
vinterförvar Nej Nej

Det finns ytor som 
idag används för 

förvaring.

Stora ytor. 
Potential för 
spolplatta. Måttliga

Tillfartsvägar

Mindre grusväg 
som idag används 
som tillfartsväg till 
hamnen (250m).

Smal och brant 
asfaltsväg. 
Otillgänglig 

vintertid. 1,5km 
från väg 171.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km. Därefter 

grusväg i ca 
500m. Vägen ner 
till hamnen utgörs 

därifrån av en 
gräsbevuxen stig.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km därefter 

smal/brant 
grusväg i 800m.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km därefter 

smal/brant 
grusväg i 800m. 

Mycket dålig 
grusväg de sista 

350m.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 2,5km därefter 

brant grusväg i 
mycket dåligt 

skick, ca 600m.

Drygt 4km från 
väg 171 på mindre 
asfaltsväg. Sista 
biten utgörs av 

grusväg.

Ca 6km från väg 
171, utmed en 

mindre landsväg. 
Hamnen nås 

endast till fots.

Härnäsets 
huvudväg (mindre 

asfalterad väg) 
leder ända fram till 
hamnen, där det 
också finns en 

vändplats. Större 
delar av 

sträckningen är 
vägen dock smal.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 

smal asfaltsväg 
ända ner till 

hamnen. Vägen 
leder rakt igenom 

samhället och 
utgörs av 
gårdsgata 

(30km/h). Inom 
hamnen övergår 

astalten i grusväg.
Se Fågelviken 

norra.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 

grusväg knappt 
2km till hamnen. 
Sista biten är i 
dåligt skick och 

mycket brant. För 
att komma till 

bryggorna måste 
man passera en 

bäck med mycket 
dålig överfart.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 
mindre astalterad 
väg ända fram till 

hamnen. 

Se Röe/Sandvik 
norra. Därefter via 

grusväg genom 
fritidsbebyggelse-
området, där sista 
biten utgörs av en 

bred stig.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 
mindre asfalterad 
väg ända fram till 

hamnen, ca 
2,4km. 

Från Brodalen 
leder en asfalterad 
väg ända fram till 

hamnen (som 
dessutom är 

relativt bred), ca 
3,5km.

Kommersiell båttrafik- 
musselodling/persontrafik

Kommersiell 
båttrafik finns. Nej Nej

Kajen används för 
upptagning av 

musslor samt för 
isättning/ 

upptagning av 
båtar. Nej Nej Nej Nej

Ja (dagsturer till 
Kärringön samt 

kvälls-kryssningar 
sommartid). Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Sophantering Nej Ja (under tak) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja

Sjöbodar/förrådsbodar Nej Ja (3st) Ja (3st) Ja (5st) Ja (5st) Nej Ja (3st) Ja (1st) Ja (1st) Ja (10st)
Ja (9st, exkl. 

toalett) Ja (6st) Ja (4st) Nej Ja (4st) Ja (20st)

Servicehus mm

Nej

Ja (2 st, 
omklädning och 
servicelokal). Nej

Ja (tillhör 
musselodlings-
verksamheten; 

kontors- & 
personal-
byggnad) Nej Nej Nej Nej Nej

Ja (Fågelvikens 
Båtförening)

Ja (bastu med 
badstege, 

trampolin och grill) Nej Nej Nej
Ja (Röe Sandvik 

Båtklubb)

Ja (Wrångebäcks 
Båtklubb + 2st 

större byggnader)

Allmän grillplats

Nej
Ja (med 

sittmöjlighet) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ja (med 

sittmöjlighet) Ja

Nej (men en 
privatiserad 
sådan) med 

mycket 
möblemang. Nej Nej

Ja (med 
sittmöjligheter) Nej

Badplats

Nej
Allmän badplats 
med hopptorn. Ja (stor vik) Ja (vik)

Ja (brygga från 
klipporna) Nej

Ja (brygga och 
flotte) Nej Ja (brygga)

Ja (liten vik samt 
bad från klippa). 
Finns också en 

sandlåda.
Ja (2 st 

flytbryggor)
Ja (badbrygga och 

vik) Ja (vik)

Allmän badplats 
(sandstrand, 

badbrygga samt 
flotte). Ja

Toaletter
Endast inom 
djurparkens 

område. Ja (bajamaja) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja (röd sjöbod) Ja (uthus) Nej Nej
2 st i 

servicebyggnaden Nej

Parkeringsmöjligheter
Mycket goda Få platser

Ej tillgängligt med 
bil Goda Saknas Goda Ingen parkering

Ej tillgängligt med 
bil

Goda (stor 
grusyta) Goda (grusyta x2)

Hänvisning till p-
ytor på Fägelviken 

norra. Goda (grusyta)

Goda (längs 
vägen samt 
vändplatsen) Saknas

Mycket goda (stor 
grusyta). Goda (grusyta)

Kollektivtrafik

Busshållplats 
"Nordens Ark" 

precis i närheten.

Busshållplats 
"Ödstoft", ca 
1,5km från 
hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 
2,5km från 
hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 2km 
från hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 
2,5km från 
hamnen. 

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 3km 
från hamnen. 

Närmste 
busshållplats är 
"Amhult", knappt 

1km från hamnen. 
Däremot måste  

turen förbeställas 
och utgörs av taxi. 
För bättre turtäthet 
hänvisas man till 

hållplats 
"Amborsröd", ca 

3,5km bort. 

Busshållplats 
"Östra Rörvik", ca 

700m från 
hamnen. Däremot 

måste  turen 
förbeställas och 

utgörs av taxi.  För 
bättre turtäthet 

hänvisas man till 
hållplats 

"Amborsröd", 
drygt 4km bort. 

På området finns 
busshållplats 
"Slävik". För 

regelbundna turer 
hänvisas man till   
Brodalen (10km 
från hamnen). 

Närmsta 
busshållplats är 

"Fågelviken" 
utmed Härnäsets 
huvudväg (750m 

bort). För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (8km 
från hamnen). 

Se Fågelviken 
norra.

Närmsta 
busshållplats är 

"Ingeröd" alt. 
"Svee" (ca 1,5km 

från området).  
För regelbundna 
turer hänvisas 

man till Brodalen 
(8,5km från 
hamnen). 

Närmsta 
busshållplats är 
"Rågårdsdals-

vägen". För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (5,5km 

från hamnen). 
Se Röe/Sandvik 

norra.

Närmsta 
busshållplats är 
"Mellby" (knappt 

3km från 
området).  För 

regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (6km 
från hamnen).

Närmsta 
busshållplats är 

"Vrångebäck". För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (4,5km 

från hamnen).

SOTENÄS LYSEKIL
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Åby Röd Fodenäs Stensjö Varpet Timmervik Risdal Östra Rörvik Slävik Fågelviken norra Fågelvikens södra Båtevik Rågårdsdal Röe Sandvik södra
Röe Sandvik 
norra Vrångebäck

Vattendjup Måttligt Måttligt Tillräckligt Dåligt 1-2 meter 1-2 meter Dåligt 0,5-2 meter Tillräckligt Otillräckligt Tillräckligt Otillräckligt Måttligt Otillräckligt Tillräckligt Otillräckligt
Behov av muddring Kanske Kanske Ja Kanske Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Delvis Ja Nej Ja

Befintliga bryggor

En pålad brygga.

En pålad, fäst i 
kajen och en 
flytbrygga. En flytbrygga.

Två stycken 
flytbryggor med 

landgång samt en 
mindre 

småbåtshamn. En flytbrygga.
8 stycken enskilda 

bryggor. En flytbrygga. En flytbrygga.
3 stycken 

flytbryggor.

Två pålad längs 
med stranden och 

en pålad 
utsickare.

En påland längs 
med stranden och 

en vågbrytare 
med ybommar på 

insidan.
Tre stycken 
flytbryggor.

Enstaka mindre 
bryggor.

En flytbrygga med 
pålar (?).

Två flytbryggor 
och en vågbrytare.

Fyra stycken 
pålade bryggor 

och en med fäste i 
berget/marken.

Antalet båtplatser 0 13 26 ca 60 10 8 26 16 64 43 49 49 24 Ca 14 44 80
Y-bommar? Nej Ja, flytbryggan Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej

Ramp- finns det? 
Nej Nej Nej

Ja naturlig 
sjösättnings-ramp 

finns Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Ja (samma som 

södra) Nej Nej Nej Nej Ja

Kran- finns det?
Nej Nej Nej

Nej, däremot 
används kranbil 

(vid kaj). Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Logistik/vinterförvaring
/spolning

Mindre båtar 
ligger vid stranden 
förmodligen även 

under vintern. Nej Nej (?)

Hårdgjord 
uppställningsyta 
finns. Fungerar 

även som upplag 
för musselverk-

samheten. Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Det finns ytor som 
används för 
vinterförvar Nej Nej

Det finns ytor som 
idag används för 

förvaring.

Stora ytor. 
Potential för 
spolplatta. Måttliga

Tillfartsvägar

Mindre grusväg 
som idag används 
som tillfartsväg till 
hamnen (250m).

Smal och brant 
asfaltsväg. 
Otillgänglig 

vintertid. 1,5km 
från väg 171.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km. Därefter 

grusväg i ca 
500m. Vägen ner 
till hamnen utgörs 

därifrån av en 
gräsbevuxen stig.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km därefter 

smal/brant 
grusväg i 800m.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km därefter 

smal/brant 
grusväg i 800m. 

Mycket dålig 
grusväg de sista 

350m.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 2,5km därefter 

brant grusväg i 
mycket dåligt 

skick, ca 600m.

Drygt 4km från 
väg 171 på mindre 
asfaltsväg. Sista 
biten utgörs av 

grusväg.

Ca 6km från väg 
171, utmed en 

mindre landsväg. 
Hamnen nås 

endast till fots.

Härnäsets 
huvudväg (mindre 

asfalterad väg) 
leder ända fram till 
hamnen, där det 
också finns en 

vändplats. Större 
delar av 

sträckningen är 
vägen dock smal.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 

smal asfaltsväg 
ända ner till 

hamnen. Vägen 
leder rakt igenom 

samhället och 
utgörs av 
gårdsgata 

(30km/h). Inom 
hamnen övergår 

astalten i grusväg.
Se Fågelviken 

norra.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 

grusväg knappt 
2km till hamnen. 
Sista biten är i 
dåligt skick och 

mycket brant. För 
att komma till 

bryggorna måste 
man passera en 

bäck med mycket 
dålig överfart.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 
mindre astalterad 
väg ända fram till 

hamnen. 

Se Röe/Sandvik 
norra. Därefter via 

grusväg genom 
fritidsbebyggelse-
området, där sista 
biten utgörs av en 

bred stig.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 
mindre asfalterad 
väg ända fram till 

hamnen, ca 
2,4km. 

Från Brodalen 
leder en asfalterad 
väg ända fram till 

hamnen (som 
dessutom är 

relativt bred), ca 
3,5km.

Kommersiell båttrafik- 
musselodling/persontrafik

Kommersiell 
båttrafik finns. Nej Nej

Kajen används för 
upptagning av 

musslor samt för 
isättning/ 

upptagning av 
båtar. Nej Nej Nej Nej

Ja (dagsturer till 
Kärringön samt 

kvälls-kryssningar 
sommartid). Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Sophantering Nej Ja (under tak) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja

Sjöbodar/förrådsbodar Nej Ja (3st) Ja (3st) Ja (5st) Ja (5st) Nej Ja (3st) Ja (1st) Ja (1st) Ja (10st)
Ja (9st, exkl. 

toalett) Ja (6st) Ja (4st) Nej Ja (4st) Ja (20st)

Servicehus mm

Nej

Ja (2 st, 
omklädning och 

servicelokal). Nej

Ja (tillhör 
musselodlings-
verksamheten; 

kontors- & 
personal-
byggnad) Nej Nej Nej Nej Nej

Ja (Fågelvikens 
Båtförening)

Ja (bastu med 
badstege, 

trampolin och grill) Nej Nej Nej
Ja (Röe Sandvik 

Båtklubb)

Ja (Wrångebäcks 
Båtklubb + 2st 

större byggnader)

Allmän grillplats

Nej
Ja (med 

sittmöjlighet) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ja (med 

sittmöjlighet) Ja

Nej (men en 
privatiserad 
sådan) med 

mycket 
möblemang. Nej Nej

Ja (med 
sittmöjligheter) Nej

Badplats

Nej
Allmän badplats 
med hopptorn. Ja (stor vik) Ja (vik)

Ja (brygga från 
klipporna) Nej

Ja (brygga och 
flotte) Nej Ja (brygga)

Ja (liten vik samt 
bad från klippa). 
Finns också en 

sandlåda.
Ja (2 st 

flytbryggor)
Ja (badbrygga och 

vik) Ja (vik)

Allmän badplats 
(sandstrand, 

badbrygga samt 
flotte). Ja

Toaletter
Endast inom 
djurparkens 

område. Ja (bajamaja) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja (röd sjöbod) Ja (uthus) Nej Nej
2 st i 

servicebyggnaden Nej

Parkeringsmöjligheter
Mycket goda Få platser

Ej tillgängligt med 
bil Goda Saknas Goda Ingen parkering

Ej tillgängligt med 
bil

Goda (stor 
grusyta) Goda (grusyta x2)

Hänvisning till p-
ytor på Fägelviken 

norra. Goda (grusyta)

Goda (längs 
vägen samt 
vändplatsen) Saknas

Mycket goda (stor 
grusyta). Goda (grusyta)

Kollektivtrafik

Busshållplats 
"Nordens Ark" 

precis i närheten.

Busshållplats 
"Ödstoft", ca 
1,5km från 
hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 
2,5km från 
hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 2km 
från hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 
2,5km från 
hamnen. 

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 3km 
från hamnen. 

Närmste 
busshållplats är 
"Amhult", knappt 

1km från hamnen. 
Däremot måste  

turen förbeställas 
och utgörs av taxi. 
För bättre turtäthet 
hänvisas man till 

hållplats 
"Amborsröd", ca 

3,5km bort. 

Busshållplats 
"Östra Rörvik", ca 

700m från 
hamnen. Däremot 

måste  turen 
förbeställas och 

utgörs av taxi.  För 
bättre turtäthet 

hänvisas man till 
hållplats 

"Amborsröd", 
drygt 4km bort. 

På området finns 
busshållplats 
"Slävik". För 

regelbundna turer 
hänvisas man till   
Brodalen (10km 
från hamnen). 

Närmsta 
busshållplats är 

"Fågelviken" 
utmed Härnäsets 
huvudväg (750m 

bort). För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (8km 
från hamnen). 

Se Fågelviken 
norra.

Närmsta 
busshållplats är 

"Ingeröd" alt. 
"Svee" (ca 1,5km 

från området).  
För regelbundna 
turer hänvisas 

man till Brodalen 
(8,5km från 
hamnen). 

Närmsta 
busshållplats är 
"Rågårdsdals-

vägen". För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (5,5km 

från hamnen). 
Se Röe/Sandvik 

norra.

Närmsta 
busshållplats är 
"Mellby" (knappt 

3km från 
området).  För 

regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (6km 
från hamnen).

Närmsta 
busshållplats är 

"Vrångebäck". För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (4,5km 

från hamnen).
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Tillgänglighet för fotgängare 
och cyklister

Grusväg/stigar 
(bla. Soteleden). 
Befinner man sig 

utanför djurparken 
är det osäkert att 
ta sig över väg 

171. 

Utmed bilvägarna 
(asfalts- och 

grusvägar) samt 
Soteleden. 

Utmed bilvägarna 
(asfaltsväg, 

grusvägar) samt 
vandringsleder i 
anslutning. Från 
grusvägen ner till 

hamnen 
transporteras man 
på en gräsbeklädd 
stig (ej tillgänglig 

med bil). 

Utmed bilvägarna 
(asfaltsväg, 
grusvägar).

Utmed bilvägarna 
(asfaltsväg, 
grusvägar.

Utmed bilvägarna 
(asfaltsväg, 
grusväg).

Utmed bilvägarna 
(grusväg).

Svår terräng, stig 
utmed vattnet. 

Endast tillgänglig 
till fots. Kuststigen 

passerar en bit 
härifrån. 

Utmed bilvägarna. 
Det finns också 
promenadstigar 
utmed vattnet, 

som ansluter till 
Näverkärrs 

naturreservat. 
Även kuststigen 

ansluter här.

Utmed bilvägarna, 
bl.a. gårdsgata. 

Kuststigen 
passerar.

Se Fågelviken 
norra.

Utmed bilvägarna. 
Kuststigen 

passerar genom 
området.

Utmed bilvägarna 
(mindre asfalterad 

väg). Även 
kuststigen ansluter 

här.

Utmed bilvägarna 
samt att kuststigen 

passerar. En 
träspång är 

utplacerad längs 
med viken. 

Utmed bilvägarna. 
Kuststigen 
passerar i 
närheten. 

Utmed bilvägen 
(asfalterad väg). 
Anslutande stigar 
finns i området, 

som bl.a. leder till 
Ulorna.  

Tillgänglighetsanpassning

Ingen anpassning

2 av 4 bryggor är 
anpassade. I 
övrigt ingen 
anpassning. Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning

Alla bryggor är 
anpassade. Även 

badbryggan. 

En av de pålade 
brygorna längs 

med stranden är 
anpassad, men 
vägen dit utgörs 

av ojämn 
gräsmatta.

Delar av bryggan 
innehåller ramper 
istället för trappor, 

men i det stora 
hela är det inte 
tillgänlgighets-

anpassat. Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning

En av bryggorna 
har tillgänglighets-

anpassats med 
hjälp av ramper. 
Det finns goda 

förutsättningar för 
att förbättre 

tillgängligheten 
ännu mer då det 

finns flera ramper 
därtill, men som 

idag är i 
kombination av 

trappa. 
Badplatsen är 
däremot inte 
anpassad. 

Två av bryggorna 
är tillgänglighets-
anpassade (via 

ramp samt brygga 
i markplan).

Storlek och utformning, 
be�ntlig karaktär, 
landskapsbild

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Natura 2000-habitat Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja

Riksintressen

Ja: Friluftsliv, 
Kulturmiljövård, 

Naturvård, 
Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, Obruten 
kust samt Turism 

och rörligt friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Kulturmiljövård 
(norra delen), 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.
Strandskydd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Landskapsbildsskydd Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Naturreservat Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Åby Röd Fodenäs Stensjö Varpet Timmervik Risdal Östra Rörvik Slävik Fågelviken norra Fågelvikens södra Båtevik Rågårdsdal Röe Sandvik södra
Röe Sandvik 
norra Vrångebäck

Vattendjup Måttligt Måttligt Tillräckligt Dåligt 1-2 meter 1-2 meter Dåligt 0,5-2 meter Tillräckligt Otillräckligt Tillräckligt Otillräckligt Måttligt Otillräckligt Tillräckligt Otillräckligt
Behov av muddring Kanske Kanske Ja Kanske Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Delvis Ja Nej Ja

Befintliga bryggor

En pålad brygga.

En pålad, fäst i 
kajen och en 
flytbrygga. En flytbrygga.

Två flytbryggor, en 
pålad samt en 
kommande. En Flytbrygga.

8 stycken enskilda 
bryggor. En flytbrygga. En flytbrygga.

3 stycken 
flytbryggor.

Två pålad längs 
med stranden och 

en pålad 
utsickare.

En påland längs 
med stranden och 

en vågbrytare 
med ybommar på 

insidan.
Tre stycken 
flytbryggor.

Enstaka mindre 
bryggor.

En flytbrygga med 
pålar (?).

Två flytbryggor 
och en vågbrytare.

Fyra stycken 
pålade bryggor 

och en med fäste i 
berget/marken.

Antalet båtplatser 0 13 26
50 (+25 

kommande) 10 8 26 16 64 43 49 49 24 Ca 14 44 80
Y-bommar? Nej Ja, flytbryggan Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej

Ramp- finns det? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Ja (samma som 

södra) Nej Nej Nej Nej Ja
Kran- finns det? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Logistik/vinterförvaring
/spolning

Mindre båtar 
ligger vid stranden 
förmodligen även 

under vintern. Nej Nej (?)
Ytor för 

uppläggning finns Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Det finns ytor som 
används för 
vinterförvar Nej Nej

Det finns ytor som 
idag används för 

förvaring.

Stora ytor. 
Potential för 
spolplatta. Måttliga

Tillfartsvägar

Mindre grusväg 
som idag används 
som tillfartsväg till 
hamnen (250m).

Smal och brant 
asfaltsväg. 
Otillgänglig 

vintertid. 1,5km 
från väg 171.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km. Därefter 

grusväg i ca 
500m. Vägen ner 
till hamnen utgörs 

därifrån av en 
gräsbevuxen stig.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km därefter 

smal/brant 
grusväg i 800m.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km därefter 

smal/brant 
grusväg i 800m. 

Mycket dålig 
grusväg de sista 

350m.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 2,5km därefter 

brant grusväg i 
mycket dåligt 

skick, ca 600m.

Drygt 4km från 
väg 171 på mindre 
asfaltsväg. Sista 
biten utgörs av 

grusväg.

Ca 6km från väg 
171, utmed en 

mindre landsväg. 
Hamnen nås 

endast till fots.

Härnäsets 
huvudväg (mindre 

asfalterad väg) 
leder ända fram till 
hamnen, där det 
också finns en 

vändplats. Större 
delar av 

sträckningen är 
vägen dock smal.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 

smal asfaltsväg 
ända ner till 

hamnen. Vägen 
leder rakt igenom 

samhället och 
utgörs av 
gårdsgata 

(30km/h). Inom 
hamnen övergår 

astalten i grusväg.
Se Fågelviken 

norra.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 

grusväg knappt 
2km till hamnen. 
Sista biten är i 
dåligt skick och 

mycket brant. För 
att komma till 

bryggorna måste 
man passera en 

bäck med mycket 
dålig överfart.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 
mindre astalterad 
väg ända fram till 

hamnen. 

Se Röe/Sandvik 
norra. Därefter via 

grusväg genom 
fritidsbebyggelse-
området, där sista 
biten utgörs av en 

bred stig.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 
mindre asfalterad 
väg ända fram till 

hamnen, ca 
2,4km. 

Från Brodalen 
leder en asfalterad 
väg ända fram till 

hamnen (som 
dessutom är 

relativt bred), ca 
3,5km.

Gästhamn Önskvärt

Kommersiell båttrafik- 
musselodling/persontrafik Kommersiell 

båttrafik finns. Nej Nej
Upptagning av 
musselodling. Nej Nej Nej Nej

Ja (dagsturer till 
Kärringön samt 

kvälls-kryssningar 
sommartid). Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Sophantering Nej Ja (under tak) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja

Sjöbodar/förrådsbodar Nej Ja (3st) Ja (3st) Ja (5st) Ja (5st) Nej Ja (3st) Ja (1st) Ja (1st) Ja (10st)
Ja (9st, exkl. 

toalett) Ja (6st) Ja (4st) Nej Ja (4st) Ja (20st)

Servicehus mm

Nej

Ja (2 st, 
omklädning och 

servicelokal). Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ja (Fågelvikens 

Båtförening)

Ja (bastu med 
badstege, 

trampolin och grill) Nej Nej Nej
Ja (Röe Sandvik 

Båtklubb)

Ja (Wrångebäcks 
Båtklubb + 2st 

större byggnader)

Allmän grillplats

Nej
Ja (med 

sittmöjlighet) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ja (med 

sittmöjlighet) Ja

Nej (men en 
privatiserad 
sådan) med 

mycket 
möblemang. Nej Nej

Ja (med 
sittmöjligheter) Nej

Badplats

Nej
Allmän badplats 
med hopptorn. Ja (stor vik) Ja (vik)

Ja (brygga från 
klipporna) Nej

Ja (brygga och 
flotte) Nej Ja (brygga)

Ja (liten vik samt 
bad från klippa). 
Finns också en 

sandlåda.
Ja (2 st 

flytbryggor)
Ja (badbrygga och 

vik) Ja (vik)

Allmän badplats 
(sandstrand, 

badbrygga samt 
flotte). Ja

Toaletter
Endast inom 
djurparkens 

område. Ja (bajamaja) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja (röd sjöbod) Ja (uthus) Nej Nej
2 st i 

servicebyggnaden Nej

Parkeringsmöjligheter
Mycket goda Få platser

Ej tillgängligt med 
bil Goda Saknas Goda Ingen parkering

Ej tillgängligt med 
bil

Goda (stor 
grusyta) Goda (grusyta x2)

Hänvisning till p-
ytor på Fägelviken 

norra. Goda (grusyta)

Goda (längs 
vägen samt 
vändplatsen) Saknas

Mycket goda (stor 
grusyta). Goda (grusyta)

Kollektivtrafik

Busshållplats 
"Nordens Ark" 

precis i närheten.

Busshållplats 
"Ödstoft", ca 
1,5km från 
hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 
2,5km från 
hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 2km 
från hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 
2,5km från 
hamnen. 

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 3km 
från hamnen. 

Närmste 
busshållplats är 
"Amhult", knappt 

1km från hamnen. 
Däremot måste  

turen förbeställas 
och utgörs av taxi. 
För bättre turtäthet 
hänvisas man till 

hållplats 
"Amborsröd", ca 

3,5km bort. 

Busshållplats 
"Östra Rörvik", ca 

700m från 
hamnen. Däremot 

måste  turen 
förbeställas och 

utgörs av taxi.  För 
bättre turtäthet 

hänvisas man till 
hållplats 

"Amborsröd", 
drygt 4km bort. 

På området finns 
busshållplats 
"Slävik". För 

regelbundna turer 
hänvisas man till   
Brodalen (10km 
från hamnen). 

Närmsta 
busshållplats är 

"Fågelviken" 
utmed Härnäsets 
huvudväg (750m 

bort). För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (8km 
från hamnen). 

Se Fågelviken 
norra.

Närmsta 
busshållplats är 

"Ingeröd" alt. 
"Svee" (ca 1,5km 

från området).  
För regelbundna 
turer hänvisas 

man till Brodalen 
(8,5km från 
hamnen). 

Närmsta 
busshållplats är 
"Rågårdsdals-

vägen". För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (5,5km 

från hamnen). 
Se Röe/Sandvik 

norra.

Närmsta 
busshållplats är 
"Mellby" (knappt 

3km från 
området).  För 

regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (6km 
från hamnen).

Närmsta 
busshållplats är 

"Vrångebäck". För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (4,5km 

från hamnen).
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Tillgänglighet för fotgängare 
och cyklister

Grusväg/stigar 
(bla. Soteleden). 
Befinner man sig 

utanför djurparken 
är det osäkert att 
ta sig över väg 

171. 

Utmed bilvägarna 
(asfalts- och 

grusvägar) samt 
Soteleden. 

Utmed bilvägarna 
(asfaltsväg, 

grusvägar) samt 
vandringsleder i 
anslutning. Från 
grusvägen ner till 

hamnen 
transporteras man 
på en gräsbeklädd 
stig (ej tillgänglig 

med bil). 

Utmed bilvägarna 
(asfaltsväg, 
grusvägar).

Utmed bilvägarna 
(asfaltsväg, 
grusvägar.

Utmed bilvägarna 
(asfaltsväg, 
grusväg).

Utmed bilvägarna 
(grusväg).

Svår terräng, stig 
utmed vattnet. 

Endast tillgänglig 
till fots. Kuststigen 

passerar en bit 
härifrån. 

Utmed bilvägarna. 
Det finns också 
promenadstigar 
utmed vattnet, 

som ansluter till 
Näverkärrs 

naturreservat. 
Även kuststigen 

ansluter här.

Utmed bilvägarna, 
bl.a. gårdsgata. 

Kuststigen 
passerar.

Se Fågelviken 
norra.

Utmed bilvägarna. 
Kuststigen 

passerar genom 
området.

Utmed bilvägarna 
(mindre asfalterad 

väg). Även 
kuststigen ansluter 

här.

Utmed bilvägarna 
samt att kuststigen 

passerar. En 
träspång är 

utplacerad längs 
med viken. 

Utmed bilvägarna. 
Kuststigen 
passerar i 
närheten. 

Utmed bilvägen 
(asfalterad väg). 
Anslutande stigar 
finns i området, 

som bl.a. leder till 
Ulorna.  

Tillgänglighetsanpassning

Ingen anpassning

2 av 4 bryggor är 
anpassade. I 
övrigt ingen 
anpassning. Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning

Alla bryggor är 
anpassade. Även 

badbryggan. 

En av de pålade 
brygorna längs 

med stranden är 
anpassad, men 
vägen dit utgörs 

av ojämn 
gräsmatta.

Delar av bryggan 
innehåller ramper 
istället för trappor, 

men i det stora 
hela är det inte 
tillgänlgighets-

anpassat. Ingen anpassning Ingen anpassning Ingen anpassning

En av bryggorna 
har tillgänglighets-

anpassats med 
hjälp av ramper. 
Det finns goda 

förutsättningar för 
att förbättre 

tillgängligheten 
ännu mer då det 

finns flera ramper 
därtill, men som 

idag är i 
kombination av 

trappa. 
Badplatsen är 
däremot inte 
anpassad. 

Två av bryggorna 
är tillgänglighets-
anpassade (via 

ramp samt brygga 
i markplan).

Storlek och utformning, 
be�ntlig karaktär, 
landskapsbild

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Se textavsnitt om 
varje hamområde.

Natura 2000-habitat Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja

Riksintressen

Ja: Friluftsliv, 
Kulturmiljövård, 

Naturvård, 
Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, Obruten 
kust samt Turism 

och rörligt friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.

Ja: Friluftsliv, 
Naturvård, 

Kulturmiljövård 
(norra delen), 

Obruten kust samt 
Turism och rörligt 

friluftsliv.
Strandskydd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Landskapsbildsskydd Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Naturreservat Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Åby Röd Fodenäs Stensjö Varpet Timmervik Risdal Östra Rörvik Slävik Fågelviken norra Fågelvikens södra Båtevik Rågårdsdal Röe Sandvik södra
Röe Sandvik 
norra Vrångebäck

Vattendjup Måttligt Måttligt Tillräckligt Dåligt 1-2 meter 1-2 meter Dåligt 0,5-2 meter Tillräckligt Otillräckligt Tillräckligt Otillräckligt Måttligt Otillräckligt Tillräckligt Otillräckligt
Behov av muddring Kanske Kanske Ja Kanske Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Delvis Ja Nej Ja

Befintliga bryggor

En pålad brygga.

En pålad, fäst i 
kajen och en 
flytbrygga. En flytbrygga.

Två flytbryggor, en 
pålad samt en 
kommande. En Flytbrygga.

8 stycken enskilda 
bryggor. En flytbrygga. En flytbrygga.

3 stycken 
flytbryggor.

Två pålad längs 
med stranden och 

en pålad 
utsickare.

En påland längs 
med stranden och 

en vågbrytare 
med ybommar på 

insidan.
Tre stycken 
flytbryggor.

Enstaka mindre 
bryggor.

En flytbrygga med 
pålar (?).

Två flytbryggor 
och en vågbrytare.

Fyra stycken 
pålade bryggor 

och en med fäste i 
berget/marken.

Antalet båtplatser 0 13 26
50 (+25 

kommande) 10 8 26 16 64 43 49 49 24 Ca 14 44 80
Y-bommar? Nej Ja, flytbryggan Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej

Ramp- finns det? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Ja (samma som 

södra) Nej Nej Nej Nej Ja
Kran- finns det? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja

Logistik/vinterförvaring
/spolning

Mindre båtar 
ligger vid stranden 
förmodligen även 

under vintern. Nej Nej (?)
Ytor för 

uppläggning finns Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Det finns ytor som 
används för 
vinterförvar Nej Nej

Det finns ytor som 
idag används för 

förvaring.

Stora ytor. 
Potential för 
spolplatta. Måttliga

Tillfartsvägar

Mindre grusväg 
som idag används 
som tillfartsväg till 
hamnen (250m).

Smal och brant 
asfaltsväg. 
Otillgänglig 

vintertid. 1,5km 
från väg 171.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km. Därefter 

grusväg i ca 
500m. Vägen ner 
till hamnen utgörs 

därifrån av en 
gräsbevuxen stig.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km därefter 

smal/brant 
grusväg i 800m.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 1km därefter 

smal/brant 
grusväg i 800m. 

Mycket dålig 
grusväg de sista 

350m.

Från väg 171: 
Mindre asfaltsväg 
i ca 2,5km därefter 

brant grusväg i 
mycket dåligt 

skick, ca 600m.

Drygt 4km från 
väg 171 på mindre 
asfaltsväg. Sista 
biten utgörs av 

grusväg.

Ca 6km från väg 
171, utmed en 

mindre landsväg. 
Hamnen nås 

endast till fots.

Härnäsets 
huvudväg (mindre 

asfalterad väg) 
leder ända fram till 
hamnen, där det 
också finns en 

vändplats. Större 
delar av 

sträckningen är 
vägen dock smal.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 

smal asfaltsväg 
ända ner till 

hamnen. Vägen 
leder rakt igenom 

samhället och 
utgörs av 
gårdsgata 

(30km/h). Inom 
hamnen övergår 

astalten i grusväg.
Se Fågelviken 

norra.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 

grusväg knappt 
2km till hamnen. 
Sista biten är i 
dåligt skick och 

mycket brant. För 
att komma till 

bryggorna måste 
man passera en 

bäck med mycket 
dålig överfart.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 
mindre astalterad 
väg ända fram till 

hamnen. 

Se Röe/Sandvik 
norra. Därefter via 

grusväg genom 
fritidsbebyggelse-
området, där sista 
biten utgörs av en 

bred stig.

Från Härnäsets 
huvudväg leder en 
mindre asfalterad 
väg ända fram till 

hamnen, ca 
2,4km. 

Från Brodalen 
leder en asfalterad 
väg ända fram till 

hamnen (som 
dessutom är 

relativt bred), ca 
3,5km.

Gästhamn Önskvärt

Kommersiell båttrafik- 
musselodling/persontrafik Kommersiell 

båttrafik finns. Nej Nej
Upptagning av 
musselodling. Nej Nej Nej Nej

Ja (dagsturer till 
Kärringön samt 

kvälls-kryssningar 
sommartid). Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Sophantering Nej Ja (under tak) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja

Sjöbodar/förrådsbodar Nej Ja (3st) Ja (3st) Ja (5st) Ja (5st) Nej Ja (3st) Ja (1st) Ja (1st) Ja (10st)
Ja (9st, exkl. 

toalett) Ja (6st) Ja (4st) Nej Ja (4st) Ja (20st)

Servicehus mm

Nej

Ja (2 st, 
omklädning och 

servicelokal). Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ja (Fågelvikens 

Båtförening)

Ja (bastu med 
badstege, 

trampolin och grill) Nej Nej Nej
Ja (Röe Sandvik 

Båtklubb)

Ja (Wrångebäcks 
Båtklubb + 2st 

större byggnader)

Allmän grillplats

Nej
Ja (med 

sittmöjlighet) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ja (med 

sittmöjlighet) Ja

Nej (men en 
privatiserad 
sådan) med 

mycket 
möblemang. Nej Nej

Ja (med 
sittmöjligheter) Nej

Badplats

Nej
Allmän badplats 
med hopptorn. Ja (stor vik) Ja (vik)

Ja (brygga från 
klipporna) Nej

Ja (brygga och 
flotte) Nej Ja (brygga)

Ja (liten vik samt 
bad från klippa). 
Finns också en 

sandlåda.
Ja (2 st 

flytbryggor)
Ja (badbrygga och 

vik) Ja (vik)

Allmän badplats 
(sandstrand, 

badbrygga samt 
flotte). Ja

Toaletter
Endast inom 
djurparkens 

område. Ja (bajamaja) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja (röd sjöbod) Ja (uthus) Nej Nej
2 st i 

servicebyggnaden Nej

Parkeringsmöjligheter
Mycket goda Få platser

Ej tillgängligt med 
bil Goda Saknas Goda Ingen parkering

Ej tillgängligt med 
bil

Goda (stor 
grusyta) Goda (grusyta x2)

Hänvisning till p-
ytor på Fägelviken 

norra. Goda (grusyta)

Goda (längs 
vägen samt 
vändplatsen) Saknas

Mycket goda (stor 
grusyta). Goda (grusyta)

Kollektivtrafik

Busshållplats 
"Nordens Ark" 

precis i närheten.

Busshållplats 
"Ödstoft", ca 
1,5km från 
hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 
2,5km från 
hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 2km 
från hamnen.

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 
2,5km från 
hamnen. 

Närmsta 
busshållplats är 

"Lyckan", ca 3km 
från hamnen. 

Närmste 
busshållplats är 
"Amhult", knappt 

1km från hamnen. 
Däremot måste  

turen förbeställas 
och utgörs av taxi. 
För bättre turtäthet 
hänvisas man till 

hållplats 
"Amborsröd", ca 

3,5km bort. 

Busshållplats 
"Östra Rörvik", ca 

700m från 
hamnen. Däremot 

måste  turen 
förbeställas och 

utgörs av taxi.  För 
bättre turtäthet 

hänvisas man till 
hållplats 

"Amborsröd", 
drygt 4km bort. 

På området finns 
busshållplats 
"Slävik". För 

regelbundna turer 
hänvisas man till   
Brodalen (10km 
från hamnen). 

Närmsta 
busshållplats är 

"Fågelviken" 
utmed Härnäsets 
huvudväg (750m 

bort). För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (8km 
från hamnen). 

Se Fågelviken 
norra.

Närmsta 
busshållplats är 

"Ingeröd" alt. 
"Svee" (ca 1,5km 

från området).  
För regelbundna 
turer hänvisas 

man till Brodalen 
(8,5km från 
hamnen). 

Närmsta 
busshållplats är 
"Rågårdsdals-

vägen". För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (5,5km 

från hamnen). 
Se Röe/Sandvik 

norra.

Närmsta 
busshållplats är 
"Mellby" (knappt 

3km från 
området).  För 

regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (6km 
från hamnen).

Närmsta 
busshållplats är 

"Vrångebäck". För 
regelbundna turer 
hänvisas man till 
Brodalen (4,5km 

från hamnen).

SOTENÄS LYSEKIL


