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RIKSINTRESSEN 
 
Vägar 
De mark- och vattenområden som berörs av utpekat vägnät skall skyddas mot 
åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten av eller utnyttjade av väganläggning. 
Detta innebär att vägens funktioner skall skyddas avseende möjligheterna att erhålla 
- god transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner 
- god tillgänglighet för samtliga trafikanter som färdas både längs vägen och tvärs 

vägen (vilket bl a innefattar att undvika lokaliseringar som innebär att vägen ger 
ökade barriäreffekter) 

- god trafiksäkerhet 
- god miljö (både ur hälsosynpunkt och skydd av stads- och landskapbild samt 

möjlighet att eftersträva en estetisk utformning). I de fall Vägverket och 
kommunen har tagit fram gemensamma principer på hur närområdet bör 
användas och utformas anser Vägverket att dessa riktlinjer utgör en precisering 
av vägens funktion och att miljöbalkens hushållningsbestämmelser därför även 
ska tillämpas på vägens närområde. 

 
Inom EU finns ett transeuropeiskt nät utpekat inom transportsektorn (TEN-nätet), där 
målet är att säkerställa varaktig framkomlighet för personer och varor under bästa 
betingelser ur socialt, säkerhets- och miljöhänseende samt att integrera alla 
transportslag med beaktande av deras komparativa fördelar. Det svenska TEN-
vägnätet utgörs av delar av det nationella stamvägnätet där väg E6 är en del. 
 
Vägar som är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik är bl a 
förbifarter kring storstäder och viktiga förbindelselänkar mellan olika delar i det 
nationella stamvägnätet. Här ingår även vissa vägar som leder till andra 
verksamheter som är av riksintresse enligt miljöbalkens 3:e och/eller 4:e kapitel och 
som har stora transportbehov, t ex viktiga förbindelser till turistområden med stor 
besöksfrekvens. 
 
I anslutning till Tanumshede finns en sådan väg, väg 163 som förbinder Tanumshede 
och Östad. Vägen är en viktig förbindelse länk mellan norra Bohuslän och 
Dalsland/Värmland. 
 
 
Kultur 
Under kapitlet ”Kultur” redovisas grunderna för riksintresset för kulturmiljövården i 
Tanumshede.  
 
 
Överväganden 
Tanums kommun stödjer den fortsatta ombygganden av väg E6 till motorväg 
eftersom denna utgör en viktig kommunikationsled i regionen och i förbindelse med 
andra regioner. 
 
Riksintresset för kulturmiljövård skall beaktas vid kommande detaljplanering. 
Rekommendationerna i denna plan pekar också på de områden där särskild hänsyn 
skall tas till de riksintressanta värdena. 
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