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INLEDNING
I den fördjupade översiktsplanen för centrala Uddevalla redovisas att ett gestaltningsprogram för stadskärnan behöver upprättas. I översiktsplanen redovisas följande:
"Den stad som sakta men säkert växte fram i gränslandet mellan hav och
skog byggdes med traditionella och kända material, med en mänsklig skala
och omsorg om detaljer samt med en lokalt baserad kunskap och hantverksskicklighet. I dagens byggande – som i så mycket annat – har den lokala förankringen till stor del försvunnit och påverkan sker från många olika håll.
Och i ett industrialiserat byggande har omsorgen om detaljen gått förlorad.
Vi måste försöka komma åter till det för staden unika och karakteristiska,
utan att för den skull hemfalla åt nostalgi eller teknikfientlighet. Att analysera förutsättningarna, att beskriva det speciella, att redovisa goda detaljlösningar osv, kan utgöra utgångspunkten för framtagande av ett gestaltningsprogram…"
Efter översiktsplanens antagande upprättades ett gestaltningsprogram. Det
godtogs av kommunfullmäktige 2001-06-12 som riktlinje för centrala Uddevalla.
Av samhällsbyggnadsnämndens s k styrkort för 2015-2018 framgår att
man ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram. Ett sådant föreligger nu i form av en bearbetning och aktualisering av det tidigare
arbetet. Handläggare har varit Hans Johansson.

SAMHÄLLSBYGGNAD november 2016
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VARFÖR ETT GESTALTNINGSPROGRAM?

GESTALTNINGSPROGRAMMETS DISPOSITION

Huvudsyftet med det här gestaltningsprogrammet är att det ska bidra till att
ta tillvara och förstärka de kvaliteter som centrala Uddevalla har som stad.
Kvaliteter som är historiskt betingade, stadsbildsmässiga, estetiska eller bara
"typiska" för Uddevalla.
Förhoppningsvis kan programmet visa på att bl a omsorgen om detaljer är
en förutsättning för goda helhetslösningar som uppfyller varierande krav och
önskemål. Det kan handla om teknik och funktion, men också om estetik och
identitet.
Programmet ska utgöra ett underlag vid upprättandet av detaljplaner, fungera som riktlinje vid utformning av byggnader – och som ett stöd vid handläggning av bygglovärenden, fungera som riktlinje vid utformning av gator
och platser samt dessutom redovisa hur grönskan och konsten kan tas tillvara
och utvecklas i stadsrummet.
Stadsbyggandet inom det här området handlar om komplettering, förvaltning och underhåll. Det gäller att vårda, reparera och förnya så att platsens
särprägel och kvaliteter förstärks.
Avsikten med programmet är inte att det ska utnyttjas som ett strikt regelverk, det ska snarare ses som ett försök att nå fram till en gemensam kunskap
om stadsmiljön, kulturlandskapet, arkitekturen och gestaltningen som kan
bidra till att Uddevallas stadskvaliteter synliggörs, tas tillvara och förstärks,
vilket i sin tur kanske kan öka uddevallabornas stolthet och trivsel med sin
stad.

Det material som redovisas på följande sidor är uppbyggt av tre delar. Först
redovisas ett försök till platsanalys, därpå följer ett förslag till förhållningssätt och avslutningsvis redovisas förslag till rekommendationer.
Platsanalysen ska ses som ett underlag och en bas för de förslag som följer. Förhoppningsvis kan platsanalysen vara ett hjälpmedel och bidra till att
förstärka motiven till de föreslagna åtgärderna, men också – och kanske lika
viktigt – visa på de kvaliteter Uddevallas stadskärna har idag.
Under rubriken Förhållningssätt redovisas bl a principer för var man ska
bygga, och hur, med anpassning till de historiska såväl som de naturgivna
förutsättningarna.
I kapitlet Rekommendationer redovisas idéer till utformning av diverse
enskilda element, det kan gälla t ex material på hus såväl som på gator och
utrustning i gaturummet.
Kartbilden på sidan 2 redovisar gränsen för den fördjupade översiktsplanen för centrala Uddevalla. Där denna gräns i realiteten inte utgör en skiljelinje mellan t ex olika områden eller stråk, så bör gestaltningsprogrammets
intentioner gälla även utanför översiktsplanens gräns. Kampenhof ingår i
området men utgör idag inte en del av den tradionella stadskärnan. Ett förslag till disposition av ny bebyggelse här redovisas i dokumentet ”Områdesplan för Bäveån” (se Referenser, sid 22). I tillämpliga delar bör det här gestaltningsprogrammet ugöra ett underlag vid det fortsatta arbetet med att utveckla Kampenhof till att bli en del av stadskärnan.
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PLATSANALYS
Kortfattad historisk utveckling
I över 500 år har staden legat där den nu ligger och det som idag utgör centrala Uddevalla var i flera hundra år hela staden Uddevalla. I ett tidigt skede
av stadens utveckling kan man anta att fallen i Bäveån användes för att driva
sågar. Trävaruhandeln var viktig och blev än viktigare när Kristian IV år
1603 gav tillstånd att exportera trävaror även från svenska skogsområden.
Man kan med fog påstå att det är närheten och kopplingen till det svenska
upplandet som är den viktigaste faktorn i Uddevallas tidiga utveckling som
handels- och sjöfartsstad.
Stadens absoluta centrum utgjordes redan från dess tidiga år av torget och
kyrkan och de ligger idag på samma platser som då, om än med annan form
och gestaltning. Den viktigaste kommunikationsleden var vattenvägen, men
någon egentlig hamn fanns inte inne i staden. Bäveåns uppslammade mynningsområde var för grunt och i stället fick fartygen ankra ute på fjorden vid
Skeppsholmen och lasta om till mindre båtar.
Närheten till riksgränsen innebar att Uddevalla var särskilt utsatt vid de
nordiska fejderna. Staden brändes år 1564, 1612 och 1644 samt drabbades
dessutom av krigen 1657-1660 och 1675-1679. Strider inom själva stadsområdet förekom flera gånger. Mest känt är slaget om Uddevalla år 1677.
År 1658 blev staden svensk. Inledningsvis innebar det ett bakslag för Uddevalla. De svenska makthavarna tog bort stadens stapelrättigheter och inskränkte den fria sjöfarten till förmån för Göteborg. Men trots krig, härjningar och "fredliga" bränder samt motvilja från myndigheternas sida, var Uddevalla vid 1600-talets slut den näst största staden i Västsverige. Folkmängden
uppgick till ca 1 500 personer.
På 1700-talet fick staden ett nytt uppsving i samband med en ny sillperiod. Handeln med järn, trä och salt var omfattande. Stadens betydelse som
exporthamn minskade emellertid som en följd av Trollhätte kanals färdigställande år 1800. Sex år senare, den 29 juli 1806, brann hela staden ner. I princip all bebyggelse i staden försvann över en natt. Några år senare försvann
också sillen.
De trånga gränderna och bebyggelsen som nått ända ner till Bäveåns
stränder, och som varit typiska för staden före branden, ville myndigheterna
undvika att bygga upp igen. Därför upprättades en ny stadsplan med rektangulära kvarter och ett rutmönstrat gatunät med Hamngatorna på ömse

Uddevalla före branden år 1806
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sidor av Bäveån som karakteristiska inslag i stadsbilden. Staden återuppbyggdes med denna "brandsäkrare" stadsplaneidé som grund. (Trots det inträffade flera stora eldsvådor vid mitten av 1800-talet.) Staden byggdes sakta
men säkert upp igen, och inte förrän 1850 hade staden återfått samma invånarantal som före branden, ca 4 000.
Den andra halvan av 1800-talet karakteriserades i Uddevalla, liksom i så
många andra städer, av industrialiseringen. I staden byggdes Kampenhofs
bomullsspinneri, tändsticksfabrik, snickerifabrik, tunnfabrik mm. Handeln
tog åter fart och Uddevalla hade under en tid landets mest betydande havreexport. Kommunikationerna förbättrades. Ångbåtsrederiet Bohuslänska kusten trafikerade skärgården och järnvägen drogs till Uddevalla, först Herrljungabanan och därefter Bohusbanan.
På 1900-talet fortsatte expansionen med bl a nya industrier, där Uddevallavarvet var den största. Folkmängden ökade dramatiskt och staden växte
åt alla håll. Nya bostadsområden med egna stadsdelscentrum byggdes.
Bilen gjorde sitt intåg och nya och bättre vägar byggdes. I början av seklet
ersattes den gamla landsvägen över Kapelle med den slingrande vägen vid
Hästepallarna, vilket innebar nya förutsättningar för landsvägstrafiken till
och från staden. Riksvägen med Göteborgsvägen och Strömstadsvägen som
genomfartsgator ersattes i sin tur på 1970-talet av stadsmotorvägen som tangerar centrumområdet.
De senaste decennierna har inneburit att flera stora arbetsplatser försvunnit, bl a varvet och regementet, och i stadskärnan har många gamla byggnader rivits för att ge plats åt ny bebyggelse. En omdaning och utveckling från
industristad till utbildnings-, handels- och tjänstestad märks inte minst under
1900-talets sista decennium genom etableringen av en högskola i stadskärnan och det externa handelscentrumet Torp väster om staden.
Den funktionella uppdelning av samhället som fanns redan från begynnelsen med staden uppbyggd utmed Bäveån i öster och fartygens ankringsplatser på fjorden i väster avspeglar sig på sätt och vis tydligt än idag i och med
de olika karaktärer som stadslandskapet uppvisar på ömse sidor av Västerlånggatan. Men framför allt är det branden 1806 som påverkat stadsbilden.
Staden som återuppbyggdes efter branden är den stad som vi känner idag om
vi ser till helheten och undviker att titta för mycket på detaljerna.

Uddevalla efter branden år 1806
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Natur och landskap
Staden byggdes där Bäveån möter Byfjorden. I väster bildar fjordens vattenrum en vidgad horisont medan bergen i övriga väderstreck omfamnar och
avgränsar stadsbygden. Betraktat på avstånd kan det omgivande landskapet
upplevas som en grönskimrande stadsmur runt staden.
På nära avstånd är det emellertid de i och kring centrum uppstickande
stadsbergen i form av Lövåsberget, Skansberget, Kålgårdsberget, Hökeberget, Vadbackeberget, Håljuteberget och Agneberget som avgränsar och bildar fondmotiv i gaturummen med sina olika färger som skiftar allt efter årstiden och dagern.
Men det är Bäveån och Byfjorden som är de mest karaktärsskapande
landskapselementen. De vidgar det annars ganska trånga och instängda landskapsrummet samtidigt som de genom sitt lopp genom staden påminner om –
och lockar till att utforska – världen utanför den gröna stadsmuren. Genom
sin blotta existens i staden påminner de också om att de har utgjort förutsättningarna och möjligheterna, men också begränsningarna, för stadens utveckling.
Mellan vattnet, stadsbergen och de omgivande höjderna byggdes staden
på det som en gång i tiden var sjöbotten. Den natur som vi ser idag mellan
dessa naturgivna förutsättningar och bebyggelsen är i princip enbart anlagd
parkmark, med ett viktigt undantag – Strömfallet. Fallet som en gång i tiden
utgjorde en av förutsättningarna för stadens tillblivelse.
Från fallet utgår Hasselbacken västerut på båda sidor av Bäveån. Hasselbacken karakteriseras bl a av de relativt branta sluttningarna upp mot omgivande bebyggelse och gatunät. Vid Träbron fortsätter det gröna stråket västerut i form av den på 1840-talet planterade lindallén mellan Hamngatorna
och Bäveån. Väster om Västerbron avslutas det blågröna årummet med
Teaterplantaget på den södra sidan av ån och Museiparken på den norra sidan. De här båda anläggningarna ger med sitt öppna parklandskap en annan
bild av Bäveån jämfört med den mer slutna karaktären vid lindallén och Hasselbacken.
Margretegärdeparken är Uddevallas konventionella "stadspark", kvartersstor och symmetriskt uppbyggd i början av 1900-talet. Margretegärdeparken
fyller en mycket viktig funktion i den här delen av stadscentrum som en
plats för sol, skugga och andhämtning.

Från Kålgårdsberget mot väster

Från Kålgårdsberget mot söder
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Det byggdas organisation
Det över 200 år gamla rutnätssystemet är det mest betydelsefulla karaktärsdraget bland det byggda i staden. Kvarteren med måtten 50 x 100 meter, i
kombination med det mellanliggande gatunätet, breder ut sig från Västerlånggatan i väster till Östergatan i öster. Mellan kvarteren finns det rätvinkliga och relativt likvärdigt uppbyggda systemet av korsande gator. Även om
rutnätet är strikt och fyrkantigt uppbyggt, så möter det det omgivande landskapet på ett hänsynsfullt sätt. Det anpassar sig till stadsbergen, som ligger
kvar som öar i stadslandskapet, genom att övergå i mer organiska kvartersformer när de möter bergen.
Väster om Västerlånggatan är bebyggelse och gator organiserade på ett
helt annat sätt. I norr, utmed Strömstadsvägens östligaste del, är husen placerade som lameller i nord-sydlig riktning enligt den funktionalistiska epokens
stadsbyggnadsideal. Söder därom är strukturen snarare oorganiserad, åtminstone betraktad ur ett gestaltnings- och stadsbyggnadsperspektiv. Här har
funktionen och tekniken fått bestämma utformningen.
Rutnätskvarteren delades i många tomter som bebyggdes separat. Följden
blev att gatufasaderna uppdelades inom den strikta ram som de rektangulära
kvarteren erbjöd. Det medförde i sin tur en mänsklig och varierad skala i gaturummet. Idag har flera av stadskvarteren återuppbyggts som en enhet, vilket ofta medför monotoni i gatuperspektivet samtidigt som känslan av monumentalitet och storskalighet förstärks.
Där gårdar fortfarande finns kvar kontrasterar dessa med sina lugna miljöer kraftigt mot de mer stökiga gatumiljöerna. I den modernare, kvartersomfattande bebyggelsen saknas ofta gårdar, och om de finns så är de oftast placerade en trappa upp, vilket i sin tur medför att växtligheten är begränsad.
De "ursprungliga" kvarteren har en relativt låg bebyggelse, ofta som mest
med två våningar. Dessa hushöjder är väl anpassade till de ganska trånga gaturummen och kvarterens relativt grunda breddmått på 50 meter. På senare
tid har högre hus byggts, som på sina ställen försämrar ljusförhållandena på
gårdar och gator. Men sammantaget kan man nog påstå att bebyggelsen i
stort sett har en höjdskala som mestadels är ganska väl anpassad till rutnätets
längdskala.

Från Skansberget mot centrum

Kv Krummedike vid Kungsgatan
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Stadslandskapet
Med stadslandskapet menar vi i det här sammanhanget den helhet som naturlandskapet, inklusive vattenrum och planterad grönska, bildar tillsammans
med det byggda i form av gator och hus. Avsikten är att belysa karaktären på
stadslandskapet.
Centrums dominerande grunddrag är samspelet mellan rutnätsstadens
strikt rektangulära form och de storskaliga, organiska former som naturen
ger i och utanför staden. Genom detta landskap av gator, byggnader och berg
skär Bäveån och Byfjorden som är stadens pulsåder och ger den dess livskraft.
Det omgivande, högre liggande skogslandskapet öppnar sig bara mot väster – och knappt ens här då Lövåsberget och Skansberget begränsar perspektivet. I botten på den gryta som de gröna bergen bildar runt staden ligger bebyggelsen på ömse sidor av Bäveån och Byfjorden.
Stadsbergen är barriärer, men de kan på många ställen bestigas och passeras. Bergen ger natur mitt i staden samtidigt som de avgränsar stadsrummet
och ger gatorna fondmotiv.
Bäveån är också en barriär, men mindre av en gräns i stadslandskapet –
åtminstone avseende området öster om Västerbron. Centrums sex broar binder samman stadskärnan på ömse sidor av ån.
Västerlånggatan är på sätt och vis en tydligare barriär än bergen och vattnet. Den kan ibland, och på vissa ställen, upplevas som svår och farlig att
passera. Den utgör dessutom en tydlig gräns mellan det historiska och strikta
stadslandskapet i öster och det moderna och mer oformliga stadslandskapet i
väster.
De tre övriga ”genomfartsgatorna” i stadskärnan (Lagerbergsgatan, Östergatan och Asplundsgatan) utgör också barriärer i stadslandskapet, men mest i
sina funktioner som transportleder och mindre som gräns mellan olika områden ur ett visuellt perspektiv – även om bebyggelsemönstret utanför dessa
gator skiljer sig åt från det mer strikta rutnätssystemet innanför.
Bergen och vattendragen skapar stadga åt stadsrummet och fungerar dessutom som landmärken och hållpunkter som ger orienterbarhet. Av det byggda är det i princip bara klocktornet på Agneberget som kan fungera som
landmärke och riktpunkt på samma sätt.

Sankt Mikaelsgatan mot söder

Västerlånggatan mot norr
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Byggnader, gator och andra enskilda element
Bebyggelsen i stadscentrum redovisar inte direkt någon enhetlighet, varken i
sin helhet eller inom olika delområden. Speciella, sammanhållna bebyggelsemiljöer, som sätter sin prägel på staden, är därför svåra att peka ut. Möjligen kan man se en karaktärsskillnad på bebyggelsen söder om Bäveån jämfört
med den på norra sidan. I första hand förmodligen beroende på att ett större
nybyggnadstryck funnits på den norra sidan i modern tid. Och måhända är
det inte bebyggelsekaraktären i sig som gör skillnaden, utan mer husens användningssätt.
Olika byggnadsepokers stildrag kan emellertid avläsas på olika ställen i
stadskärnan. Från tiden efter stadsbranden 1806 finns fortfarande några hus
kvar i den s k uddevallastilen. Karakteristiskt för dessa byggnader var den
markerade låga sockeln, ytterväggar av s k holländsk klink (ett tunt rött tegel), en hög, utkragande, profilerad taklist och ett (ofta brutet) tak belagt med
lertegelpannor. Husen uppfördes i en till två våningar.
Från andra halvan av 1800-talet finns tegelbyggnader med mer bearbetad
fasad där utstickande tegelstenar eller putsade profiler markerar fönsteromfattningar, takfot etc. Sockeln är fortfarande markerad och låg, medan takbeläggningen nu också kan bestå av röd slätplåt. Uppförda i två våningar, med
ibland inredd vindsvåning och därför tillhörande takkupor. På Kungsgatan
finns två exempel i gult tegel där det numera rivna Kampenhofs bomullsspinneri kanske utgjort inspirationskälla.
Den funktionalistiska eran har också avsatt spår i stadens bebyggelsemönster. Hus från 1930- och 40-talen karakteriseras av släta putsfasader,
obefintlig takfot samt en ofta våningshög sockelvåning i avvikande material.
De här byggnaderna är högre än tidigare uppförd bebyggelse.
För byggnader från modern tid är ett utmärkande karaktärsdrag att materialen blir mer varierade – men kanske också mer utslätade och maskinmässiga. Fasaderna kan bestå av traditionella material som tegel och puts, men
också av betongelement, plåt och skivmaterial. Ibland saknas sockel, på
några hus är den bara markerad med avvikande kulör i fasaden och på andra
ställen är den (övertydligt?) markerad; våningshög i avvikande material och
kulör. Takfot finns på vissa hus, på andra inte. Takmaterialet kan vara tegel
eller slätplåt, men också betongpannor. Ibland är taket platt för att placera bilar på, ibland är det platt för att det var modernt vid husets tillkomsttid.

Sjömanshusmuseet i hörnet Södergatan/Stora Hellevigsgatan

Hörnhus vid Kungsgatan/Kålgårdsbergsgatan
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Ett annat väsentligt karaktärsdrag hos viss bebyggelse är den utseendeförändring som skett under årens lopp – och oftast då under de senaste decennierna. Ursprungliga fasad- och takmaterial har ersatts eller täckts över med
andra material. Material som ibland inte stämmer med husens ursprungliga
karaktär och uttryck. På motsvarande sätt har detaljer i form av t ex fönster
och entrépartier bytts ut mot moderna konstruktioner i, så kallade, underhållsfria material. På en stor del av Kungsgatans bebyggelse har dessutom
"hängts på" baldakiner eller skärmtak i form av – åtminstone upplevelsemässigt – tunga konstruktioner. Effekten av dessa är att fasaderna ovanför
blir svåra att se, samtidigt som bottenvåningarna ligger i ständig skugga.
En mycket grov sammanfattning av bebyggelsens olika delar kan se ut så
här: - En markerad sockel som bröstning under (skylt-)fönstren alternativt
våningshög. – Fasader i trä, puts eller tegel och i modern bebyggelse även
andra material. Kulörer oftast i form av jordfärger. – I äldre bebyggelse en
artikulerad takfot i trä, puts eller tegel, i modern bebyggelse ofta inget takutsprång. – Tak oftast belagda med rött lertegel eller röd slätplåt.
I gaturummet består körbanorna av asfalt eller smågatsten. Trottoarer och
gångytor är mestadels belagda med smågatsten kombinerat med granithällar
respektive släta, grå betongplattor. På gågatorna finns emellertid beläggning
med betongplattor med frilagd ballast respektive infärgad betong. Möbler i
gaturummet i form av soffor, bänkar, papperskorgar etc är av varierande karaktär. Detsamma gäller planteringskärl för växter. Belysningsstolpar utgörs
av allt från traditionella "gaslyktor" i historiska miljöer, via ärggröna (halvgamla) gjutjärnsstolpar till moderna galvaniserade belysningsmaster. Broarna som förbinder gatunätet över Bäveån skiljer sig åt i karaktär och utseende.
Dels beroende på funktion, men också beroende på varierande tillkomsttid.
Träd, buskar, gräsytor samt blomplanteringar i mark eller i varierande typer av planteringskärl förekommer på många ställen i stadskärnan, även om
man undantar parkanläggningarna och stadsbergen. Träd och gräsytor ger
ofta en god och förstärkande karaktär åt stadsrummet medan buskplanteringar i vissa fall mest fungerar som avskiljare mellan olika funktionsytor och
därför kan upplevas som barriärer och siktskymmare i stadsmiljön.
Konstverk i form av skulpturer förekommer på olika ställen i stadskärnan.
Ibland pompösa, men oftast inte så iögonfallande. Och sällan med annan
funktion än att vara just konstverk.

Bohusläningens f d redaktionsbyggnad på Norra Drottninggatan

Norra Hamngatan
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FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Till den historiska utvecklingen
Staden har överlevt 500 år – det är inte dåligt! Stora förändringar har skett
under denna långa tidsperiod och stora förändringar kommer naturligtvis
också att ske i framtiden. Yttre påverkan, såväl som inifrån kommande, har
medfört både uppgång och nedgång i stadens utveckling. Men först och
främst är det nog det goda läget, som var förutsättningen för stadens tillkomst, som utgjort drivkraften för stadens överlevnad och utveckling.
Vi bör därför visa respekt för stadens egen, inneboende livskraft. Det kan
vi göra genom att visa hänsyn till det av tidigare generationer byggda, genom
att vårda, förbättra och förnya på ett varsamt sätt så att ett samspel mellan
bevarande och nyskapande åstadkoms – på ett medvetet sätt – byggt på stadens egna förutsättningar och stadens historiska karaktär.
En historisk förankring ger förutsättningar för en bra framtida utveckling
och innebär också tillhörighet och identifikation – en känsla för staden. Att
kunna identifiera sig med sin stadsmiljö, att känna igen sig och att känna
stolthet för staden.

Gammalt och nytt, kv Kilbäcken vid Torggatan

Till natur och landskap
Naturelementen ger förutsättningarna för det byggda i staden. Ett medvetet
utnyttjande och tillvaratagande av naturen och landskapet förstärker stadsbilden i sin helhet. Naturlandskapets tydlighet och karaktär behöver därför
skyddas.
Parkerna och stadsbergen, liksom Bäveån och Byfjorden, har betydelse
för människor i alla åldrar som platser för hälsa och rekreation. Det kan vara
som platser för lek och återhämtning, såväl som för långpromenader och som
utflyktsmål. Den biologiska mångfald som de innehåller förhöjer upplevelsen av stadsmiljön. Parkerna och Bäveån speglar dessutom stadens kulturhistoria. Parkerna och grönskan i övrigt bidrar samtidigt till en bättre luftmiljö och ett bättre klimat. Parkerna, stadsbergen och vattnet ger orienterbarhet och fungerar som landmärken. De delar också in staden i fattbara delar
samtidigt som de binder samman staden till en fungerande helhet.
Bäveån mot väster
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För att betona naturens och parkernas betydelse för stadslandskapet som
en helhet - och för människorna i staden - bör därför tydligheten, karaktären
och tillgängligheten skyddas och förstärkas. Det bör ske genom att stadsbergen inte exploateras med bebyggelse, att stadsbergen görs mer tillgängliga
genom fler och förbättrade passagemöjligheter samtidigt som vägvisningen
till bergens gångvägar förbättras, genom att bevara stadsbergen som fondmotiv i gaturummet, genom att bevara den skillnad i parkkaraktär som finns på
ömse sidor av Västerbron som en bild av de olika stadslandskapskaraktärerna
samt genom att utveckla gång- och cykelstråken på båda sidorna av Bäveån
och Byfjorden så att stadens själ blir mer lättillgänglig.
Till det byggdas organisation
Det befintliga rutnätet med kvarter och gator bör i största möjliga mån bevaras. Rutnätet ger generalitet och stadsmässighet som ingen annan bebyggelsestruktur kan bidra med, om man också beaktar krav som t ex tillgänglighet.
Men det är också viktigt att rutnätet bevaras ur ett stadshistoriskt perspektiv.
För att centrums rutnätsstruktur ska fungera och medverka till stadsmässighet är det väsentligt att bebyggelsens fasader mot gaturummen varieras för
undvikande av ett monotont intryck. Detta gäller naturligtvis fasaduttrycket i
stort, men särskilt viktigt är att bottenvåningarnas gestaltning varieras – den
del av husen som människorna på gatan kommer närmast. Och det är också
av mycket stor vikt att gatorna mellan kvarteren ges ett stadsmässigt uttryck
med hjälp av material, detaljutformning etc. Dessutom är det väsentligt att
tillkommande bebyggelses höjdskala anpassas och kopplas till grannhusen så
att en stadsbild med rytmisk och harmonisk takkontur åstadkommes. En anpassad höjdskala tar också hänsyn till vår mänskliga skala samt till kvarterens och gatornas relativt smala mått så att ljusförhållandena på gator och
gårdar blir rimliga.
Vid en exploatering av Kampenhof förefaller det rimligt att en rutnätsstruktur i någon form utnyttjas med tanke på den generalitet och stadsmässighet som en rutnätsuppbyggnad kan erbjuda. Den behöver inte direkt följa
den gamla strukturen i mått och uppbyggnad, men väl ta vara på de kvaliteter
som den tillhandahåller.

Margretegärdeparken

Stora Hellevigsgatan
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Till stadslandskapet
En utveckling av stadslandskapet bör ske i ett samspel mellan rutnätsstadens
strikt geometriska form och naturens organiska form. Det kan ske genom att
de båda formernas tydlighet och karaktär skyddas. Stadslandskapets övergripande karaktär bör ses som en gestaltad helhet där de ingående delarna både
kan underordna sig och förstärka de starka landskapsdragen som utgör en
viktig del i upplevelsen av Uddevalla centrum.
Det är av stor vikt att gränsen mellan det byggda och det naturgivna görs
tydlig. Av det skälet är det väsentligt att inte bygga på stadsbergen eller dess
sluttningar. Men det är också viktigt att göra bergen och vattnet mer tillgängliga. Då förstärker vi samspelet mellan de hårda, byggda formerna och de
mjuka, naturgivna.
Stadsbergen, Bäveån och Byfjorden skapar dessutom avgränsning och
rumslighet – samtidigt som de utgör barriärer. De byggda barriärerna i form
av vissa gator bör emellertid bearbetas så att den avskiljande effekten minskas, så att staden i det här sammanhanget fungerar bättre som en helhet.
Sillgrenska huset i kv Krummedike, Kungsgatan

Till byggnader, gator och andra enskilda element
En utveckling av bebyggelsen bör ske i samklang mellan bevarande och nyskapande där de karaktärsskapande befintliga husen bevaras och upprustas
varsamt, medan den nya bebyggelsen utformas med arkitektonisk kvalitet
som speglar vår tid, i ett samspel med befintliga hus och omgivningen.
Den befintliga bebyggelsen utgör ett omistligt värde om staden och dess
utveckling skall ses i ett historiskt sammanhang. Husen bör därför bevaras,
vårdas och upprustas i så nära överensstämmelse som möjligt med ursprungsutförandet eller med vad som var typiskt vid husens tillkomsttid. Ett
sådant synsätt bör vara det generellt sett gängse, sedan kan avvikelser behöva
göras på grund av de lokala förutsättningarna och ekonomiska eller tekniska
realiteter. Tillägg på ett befintligt hus behöver inte alltid anpassas till ursprungshusets tillkomsttid eller utförande, utan kan hellre spegla vår tids arkitektur – bara det görs på ett medvetet och hänsynsfullt sätt.
Ny bebyggelse bör utformas med utgångspunkt från nutidens arkitektur
och formspråk så att den kan spegla och berätta om vår tid i den historiska
väv som ständigt vävs i stadslandskapet. Men ett sådant synsätt måste beakta
närmiljön så att en hänsynsfull anpassning sker till grannhus och gaturum.
Det kan handla om skala, materialval, detaljutformning etc.

Kv Kilbäcken vid Torggatan
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Stadskärnans värdighet och den respekt vi ger den reflekteras i den omsorg som läggs på det offentliga rummets gestaltning, från den lilla detaljen
till den sammantagna helheten. Attraktiviteten på gator och torg behöver
stärkas då det sociala stadslivet behöver goda stadsrum för att frodas. Frivilliga aktiviteter, eller stadsliv, uppstår bara om förutsättningarna är riktiga; ett
bra mikroklimat, gott om sittplatser, mycket att titta på, en estetisk och trivsam miljö och – som en följd av detta – mycket folk.
Utformningen av gaturummets ytor och detaljer är därför mycket viktig.
Gatan och torget står vi, går vi och tittar vi på. Gaturummet är vår närmiljö
när vi befinner oss i staden. Det bör därför vara omsorgsfullt utformat och
insatt i sitt lokala, historiska – men också nutida – sammanhang samtidigt
som det t ex måste vara tillgängligt, tryggt och säkert för alla som vistas i
stadskärnan. Offentliga platser, ex vis gator, som har ett samband/sammanhang bör ha en gestaltning med ett enhetligt visuellt uttryck avseende t ex beläggningsmaterial, belysningsstolpar respektive möbler i gaturummet.
Växtlighet i form av träd, gräsytor och blommor berikar gatumiljön om de
används på ett medvetet sätt och i samverkan med de byggda delarna. Träd
ger oftast en bättre effekt än buskar. Träd ger avgränsning men inte avskärmning, vilket höga buskage kan göra.
För en god offentlig miljö är det också väsentligt att bejaka estetiska värden i form av konstverk som på olika sätt ger nya sinnesintryck. Men också i
form av konst som ifrågasätter rådande normer och värderingar, som på olika
sätt leder oss in på nya tankebanor. – Och var ges möjlighet för många att ta
del av konsten om inte i det offentliga rummet. Konsten bör kunna ta sig
olika uttryck. Det kan vara i form av konventionell skulptur, som i sig kan
vara utmanande och gränsöverskridande. Men också gärna som stadsbyggnadselement med konstfullt gestaltade funktioner. Att tillföra konst kan ge
både lust och stimulans, förhöja stadsmiljöns karaktär och tillföra skönhetsvärden. På det sättet kan platser få en särskild identitet och betydelse.
Sammanfattningsvis bör återigen betonas vikten av att vara mån om detaljerna. Det är helheten som räknas, men det är detaljerna som tillsammans
skapar helheten.

Norra Drottninggatan mot söder

Kosmos I av Jan Bergh. Vid Hanssonska bron
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REKOMMENDATIONER
Bebyggelse
Befintlig bebyggelse bör vårdas och bevaras i så god överensstämmelse med
ursprungligt utseende som möjligt. På motsvarande sätt bör befintliga hus
som förvanskats, med t ex nytt fasadmaterial, i så stor utsträckning som möjligt återställas till ett utseende så likt originalutförandet som möjligt, alternativt med ett utseende och utförande som var typiskt vid byggnadens tillkomsttid.
Ny bebyggelses volym och skala anpassas till förutsättningarna på varje
specifik plats, men även till de volymer och den skala som är gängse i stadskärnan. Områdets historia, skalan på befintlig bebyggelse, gatumått och
kvartersmått är faktorer som har betydelse och som måste få påverka nya
byggnaders höjder och utbredning. En anpassning till befintlig bebyggelse
innebär inte att nya byggnader ska efterlikna eller kopiera den gamla bebyggelsens formspråk. Nya hus ska byggas med en modern gestaltning av hög
arkitektonisk kvalitet så att nya värdefulla lager kan läggas till i den ständigt
pågående utvecklingen av stadskärnan.
Ny bebyggelse bör förses med en markerad och, i förhållande till fasaden
i övrigt, helst något utkragande sockel eller sockelvåning. En indragen sockel, i förhållande till fasaden i övrigt, bör inte tillåtas. Sockeln eller sockelvåningen får gärna vara i ett material som avviker från fasaden i övrigt. En varierad och detaljrik bottenvåning är viktig för upplevelsen av staden. Det är
den vi kommer närmast när vi befinner oss i gaturummet. Önskvärt är att
bottenvåningen förses med (skylt-)fönster vilket kvällstid ger ljus på gatan
och innebär att det blir meningsfullt att promenera längs gatan. Om det inte
finns fönster i bottenvåningen blir gaturummet mindre attraktivt och tråkigare och – efter mörkrets inbrott – ofta något skrämmande.
Fasaden i övrigt kan vara mindre artikulerad men ska för den skull inte
vara intetsägande. I huvudsak bör sten, tegel, puts eller trä komma till användning på fasadens ytskikt. Andra gedigna material som förstärker det arkitektoniska uttrycket ska också kunna användas. Färgskalan bör i den gamla
rutnätstaden i första hand hålla sig till de traditionella kulörerna, vilket innebär att jordens och bergens färger används. Då sker också en anpassning till
den befintliga bebyggelsens färgskala. Om skärmtak placeras på fasaden så
bör det ha en "lätt" karaktär, vara genomsiktligt så att fasaden ovanför syns

Blomsterkrokens hus på Norra Drottninggatan

Sockel i kv Kilbäcken vid Kilbäcksgatan
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samt luta neråt från fasaden räknat. Markiser kan utgöra ett alternativ till
skärmtak.
Tak som syns från gaturummet och omgivningen bör vara belagda med
takpannor eller bandfalsad slätplåt. Om takpannor väljs så bör i första hand
röda lertegelpannor användas och i andra hand lertegelröda betongpannor. På
tak av slätplåt bör röda färgnyanser vara ett förstahandsval, men även andra
kulörer, t ex ärggrönt, passar bra in i stadsbilden. Platta tak kan vara en del i
en byggnads gestaltning. Om de dessutom kan användas för t ex utevistelse
och rekreation adderas ytterligare en dimension.
Kompletterande husdelar som fönster och dörrar och andra detaljer ska
vara anpassade till husens karaktär och material så att ett gediget och tilltalande helhetsintryck skapas.
Reklamskyltar på byggnader måste anpassas till stadsmiljön och husen.
Redovisning av lagstiftning, regler och anvisningar för skyltar i bl a stadskärnan finns i ”Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla kommun” (se
Referenser, sid 22).
I en tät stadsbebyggelse är gröna och väl solbelysta gårdsmiljöer en väsentlig kvalitet där bostäder förekommer i kvarteret. Behovet av sådana
friytor ska ha företräde framför t ex bilparkering på gårdarna. Det är inte
minst viktigt för en trygg och säker miljö för barnen.

Kv Kilbäcken vid Torggatan, bearbetad sockel m fl detaljer

Gator och torg mm
Körbanor för bilar bör bestå av smågatsten eller asfalt. Ambitionen bör vara
att utnyttja smågatsten i så stor utsträckning som möjligt inom det mest centrala stadsområdet. Förutom de estetiska och stadsmässiga kvaliteter smågatsten har som gatubeläggning, så innebär den också lägre bilhastighet, vilket bör vara en ambition att eftersträva i stadskärnan. En lägre hastighet
kompenserar också för den bullerökning som gatstenen kan innebära.
Trottoarer och andra gångytor bör i anslutning till kvarter med äldre bebyggelse vara belagda med smågatsten kompletterad med hällar av sten så att
promenaden blir bekväm. Alternativ beläggning på trottoarer bör vara släta,
grå betongplattor. Kantsten mellan trottoar och körbana bör vara av granit.
Gågatorna är ett ”specialområde” där man gärna kan tänka sig ett friare
formspråk. Men en anspelning på den traditionella uppbyggnaden med trottoarer och körbana kan vara ett angreppssätt vid gestaltningen. Väsentligt är
att gedigna och bestående material som har en tradition i staden används.
Kilbäcksgatan
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Gågator som är sammanlänkade bör ha ett likvärdigt utseende. Korsningar
med andra gator (och gågator) är viktiga att specialstudera och ge en genomtänkt gestaltning som förstärker karaktären av mötesplatser. De för gående
mest frekventerade entréerna till centrum, som också utgör entréer till gågatorna, är viktiga punkter att gestalta. De kan med väl valda åtgärder skapa en
positiv bild/känsla av stadskärnan som en sammanhållen miljö för besökaren.
Vid projektering inför om- och nybyggnader i det offentliga rummet är
framkomlighet och tillgänglighet för alla kategorier av oskyddade trafikanter
ett prioriterat område. Det är väsentligt att de förslag som tas fram gestaltas
på ett sätt som harmonierar med platsen och att de valda materialen, i sig och
i kombination, utgör stöd för ex vis synskadade, så att användandet av speciella vägledningsmarkeringar kan undvikas eller minimeras. Tillgänglighetsanpassningar till byggnader ska som grundregel ske inom fastigheten och
inte genom åtgärder i gaturummet. Vid större gatuombyggnader bör emellertid möjligheten till sådana anpassningar studeras – och genomföras om det
kan ske på ett sätt som gagnar helhetsintrycket av gaturummet och inte förvanskar eller inkräktar på det.
Möbler och utrustningsdetaljer till gaturummet, och deras placering, bör
väljas med omsorg. Det gäller allt från lyktstolpar och trafikstolpar via soffor, bänkar, papperskorgar och elskåp mm till planteringskärl för växter.
"Halvgamla" lyktstolpar av gjutjärn kan gärna återanvändas. Planteringskärl
bör ha ett likartat utseende på olika platser i centrum. Möblerna i gaturummet bör ha en relativt enhetlig färgsättning för att medverka till en sammanhållen stadsmiljö. Avsteg kan naturligtvis förekomma, men som princip bör
en grön färgskala användas. De gröna kulörer som föreslås nedan bedöms
passa bra i stadsmiljön samtidigt som de kan motiveras av historiska skäl.
(Vid val av andra kulörer måste en medveten ambition vara att hålla samman
gestaltningen inom väl avgränsade områden.)
• Belysningsstolpar
• Belysningsstolpar enl belysningsplan
• Stommar till bänkar och soffor,
papperskorgar och trädskydd
• Trafikanordningar som pollare,
påkörningsskydd mm
• Och svart funkar ju alltid

Gröna kulörer (kulörerna förvanskas både på bildskärm och papper)

NCS 5010-B90G (ärggrön)
RAL 7040/7042 (ljusgrå)
NCS 7010-B90G,
NCS 8010-B90G eller
RAL 6012
NCS 8010-B90G eller
RAL 6012
RAL 9005
”Halvgammal” lyktstolpe
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Stolpar till vägtrafikskyltar får gärna målas i samma kulör som ovan redovisade "trafikanordningar". Större s k portaler till omfattande vägvisningsskyltar bör i möjligaste mån undvikas. Om behov av sådana ändå finns, så
bör de utföras i smäckra fackverkskonstruktioner.
Belysningsstolpar i gaturummet bör förses med ljuskällor som ger ett
"varmvitt" ljus, så likt effekten av glödljus som möjligt. Mycket mer om belysning finns i ”Handlingsprogram för belysning i centrala Uddevalla” (se
Referenser, sid 22). Där beskrivs bl a att vi med ny belysning kan öppna upp
stadsrum som utan belysning är för mörka att vistas i, att vi med ny belysning kan förstärka stadens identitet genom att lyfta fram bergväggar, vattenrum, historiska stadsrum, parker och konstverk samt att vackert belysta platser bidrar till en trevlig stad som vi kan känna oss stolta över.
Uteserveringars gestaltning påverkar i hög grad det gemensamma och offentliga gaturummet. De bör därför placeras direkt på gatans golv, vid behov
vara omgärdade av avskärmningar i smäckra, "öppna" konstruktioner och
förslagsvis med en färgsättning där någon av ovan redovisade kulörer används. Uteserveringarnas möbler ska smälta in i gatumiljön. Bänkar, bord
och stolar i modell rastplats eller uteplats ska ej väljas. Mer om uteserveringar finns att läsa i ”Bestämmelser om nyttjande av allmän plats” (se Referenser, sid 22).
Vid obebyggda tomter, inkl parkeringsplatser, bör staket sättas upp i tomtgräns mot gatan så att gaturummet, åtminstone delvis, kan behålla sin karaktär. Staketen bör utformas så att de medverkar till att bibehålla stadsmässigheten. Grönska, t ex en trädplantering, bakom staketet förhöjer effekten.

Uteservering på Kilbäcksgatan

Grönska
Växtligheten i form av träd, gräsmattor, buskar och blommor på stadsbergen
och i stadens parker bör vårdas, bevaras och utvecklas så att platserna kan bli
och förbli uddevallabornas oaser.
Parkerna i staden har olika karaktärer. Från naturparken i Hasselbacken
via stadsparken i Margretegärdeparken till ett modernare och kanske mer
sparsmakat utseende i Museiparken. Som en del i skötseln och vårdandet av
dessa parker är det också viktigt att karaktärsdragen tas tillvara och förstärks.
På eventuella rivningstomter bör grönska i form av ”tillfälliga parker”
prioriteras framför parkeringsplatser tills dess att ett nytt hus uppförs.
Staket och mur i gräns mellan gata och tomt, Sankt Mikaelsgatan
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I gaturummet bör träd och gräsytor prioriteras framför buskage. Gräsytor i
t ex skiljeremsor ger också möjlighet att plantera blommor i dessa. Träd bör
planteras på ömse sidor av "körbanor" där så är lämpligt och möjligt. Enstaka
träd bör inte planteras centralt i gaturummet, då en sådan placering förändrar
gatuperspektivet och bryter mot gatans funktion som ett kommunikationsstråk.
Konst i stadsmiljön
På samma sätt som t ex byggnader, speglar konstverken och dess uttryck sin
tillkomsttid. Och på samma sätt utgör de en del av upplevelsen av stadskärnan. En upplevelse som tillfredsställer också de behov som vi alla har men
som inte är direkt mätbara. Det är därför viktigt att vi ger plats också för de
konstnärliga uttrycken, vilket naturligtvis kan ske på olika sätt. En viktig utgångspunkt bör vara att den konstnärliga gestaltningen kommer in i ett tidigt
skede av planerings- och projekteringsprocessen, så att funktions- och skönhetsaspekter kan interagera och därmed skapa ett större mervärde. Det gäller
vid projektering av hus såväl som gaturum. Men också tillfälligt utplacerad
konst i stadskärnan kan naturligtvis berika vår upplevelse av den.
Kommunen har medverkat i fyrbodalsprojektet ”Offentlig miljö som
konstform” och kommunfullmäktige har antagit projektets styrdokument (se
Referenser, sid 22). I detta föreslås bl a att kommunerna avsätter en procent
av den totala investeringsbudgeten per år att användas till konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer.

Träd i gräns mellan gata och tomt, Östergatan

Kv Bagge på Norra Hamngatan
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