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SAMMANFATTNING
Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan. Den omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse.
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa kommunens intentioner över
hur mark och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen kommer att vara relativt
detaljerade medan andra delar är mer av en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett genomförande i närtid medan andra är mer
långsiktiga.
Den fördjupade översiktsplanen omfattar kommunens centralort. Det är här som större
delen av kommunens nybebyggelse ska etableras. Staden kommer att växa inifrån och
västerut. En förutsättning är att hamnen och de andra verksamhetena flyttar från de centrala
delarna av staden och längre ut till Sörvik och Fröland. Planområdet har minskats och har
E6 som gräns i väster förutom Torp köpcentrum som ingår i planområdet. Mosshed utgår
från planen och betraktas inte som en del av Uddevalla tätort. Ammenäs är heller inte en
del av Uddevalla tätort utan är en del av Fräknestranden.
Centrumområdet har en egen fördjupad översiktsplan som är detaljrik till kvartersnivå.
Många av rekommendationerna i denna är fortfarande aktuella. Därför kommer inte den
fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort att omfatta all planering i centrum.
Med sikte på en hållbar utveckling syftar den fördjupade översiktsplanen att tillvarata
befintlig infrastruktur som t ex kollektivtrafik, vägar och vatten- och avloppsledningar.
Samtidigt som vi ibland måste väga olika intressen mot varandra är planens intentioner
att värna viktiga intressen. Förutsättningarna för näringslivet, stadens centrumutveckling,
friluftslivet, olika grupper i samhället, tillgänglighet och biologisk mångfald är några av de
intressen som planen har att ta hänsyn till.
Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden ska skyddas från
översvämningar i framtiden. Att skydda centrala Uddevalla mot översvämningar är en förutsättning för att utveckla staden.
Många utredningar har genomförts under planprocessen och ligger till grund för ställningstaganden i planen. Vid respektive del hänvisas till lämpligt underlag, alternativt till behovet
av fortsatt utredning.
VISION 2040
Den fördjupade översiktsplanen bygger också på andra grundläggande dokument i kommunen. Ett av dessa är kommunfullmäktiges Vision 2040. Denna vision bygger på att: Liv,
lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän. Det innebär att Uddevalla kommun
om 25 år ska utvecklas i en tydligare riktning mot:
Liv – Uddevalla präglas av det goda livet, mångfald samt mänsklig tillväxt
Lust-Medborgarna är välmående, kreativa, engagerade och har stark framtidstro
Läge – Växtkraften i kommunen är stark tack vara det attraktiva läget i hjärtat av
Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.
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SAMHÄLLSBYGGNADSSTRATEGI
Kommunens samhällsbyggnadsstrategi är en konkretisering av översiktsplanen med fokus
på hur vi kan utveckla ett attraktivt samhälle där våra resurser utnyttjas på det mest fördelaktiga sättet. En grundläggande inställning är därför att, så långt det är rimligt, ta tillvara
de investeringar och anläggningar som redan är gjorda och utveckla dem på ett genomtänkt
sätt. På motsvarande sätt innebär detta också ett effektivt utnyttjande av etablerad kommunal service.
Ett större fokus på tätorternas utveckling är nödvändig för att tillvarata samhällets redan
gjorda investeringar och för en mer hållbar samhällsutveckling. Ökat boende och fler
verksamheter inom tätorterna ger ökad attraktivitet och bättre service som resultat. Centrumkärnan i Uddevalla behöver vitaliseras mot bakgrund av den externa handelns starka
utveckling och ett allt för litet boende i stadens centrala delar. Potentialen finns – inte minst
i stadens mest centrala del Kampenhof – men också i obebyggda kvarter, omvandlingsområden med tillgång till goda kommunikationer genom tåg och buss.
Ett levande centrum i Uddevalla bör för överskådlig tid ges mycket hög prioritet och vara i
fokus för gemensam kraftsamling.
Samhällsbyggnadsstrategin syftar till:
1. Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av nuvarande samhällsbyggnadsstruktur - Bygg där det redan finns (eller är enkelt att komplettera) vägar, vatten
och avlopp, fjärrvärme, kollektivtrafik
2. Att stärka stadens attraktionskraft - Bebygg de obebyggda kvarteren, låt staden växa
inifrån och ut
3. Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på färre saker för att göra
skillnad
Samhällsbyggnadsstrategin har ett 10-årigt perspektiv och anger planeringsprinciper som
ska tillämpas i detta tidsperspektiv. Samhällsbyggnadsstrategin ska ses som en tolkning
och konkretisering av kommunens översiktsplanering med fokus på hur vi kan utveckla ett
attraktivt samhälle där våra resurser utnyttjas på det mest fördelaktiga sättet. I den till samhällsbyggnadsstrategin kopplade genomförandeplanen görs konkreta prioriteringar av vilka
objekt/projekt som ska genomföras de närmaste åren. Genomförandeplanen redovisar en
utbyggnadsordning och är kommunfullmäktiges beställning till kommunens nämnder och
bolagens styrelser och utgör därmed ett underlag för budget och verksamhetsplanering.
MARITIM STRATEGI
Kommunen har antagit en maritim strategi som ska genomsyra kommunens utveckling.
Strategin är uppbyggd på följande nyckelområden; stadsförnyelse och boende, infrastruktur
och transporter, hamn och sjöfart, maritimt näringsliv, kompentensförsörjning och forskning och utveckling, besöksnäring och handel samt miljö. Nyckelområdena stadsförnyelse
och boende i strategin är intimt kopplade till denna plan.
MILJÖMÅL
Fullmäktige antog i april 2013 sex övergripande miljömål för kommunen. Målen är kopplade till de sexton nationella miljökvalitetsmålen som regeringen har satt. De övergripande
miljömålen visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretisera miljöpolicyn. Syftet med miljömålen är att kommunen ska utvecklas och växa utan att belasta den
gemensamma livsmiljön. De ska också vara grund för att i nära samarbete med näringsliv,
invånare, organisationer och myndigheter nå ett hållbart Uddevalla.
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UDDEVALLA TÄTORT I ETT STÖRRE PERSPEKTIV
Infrastruktur såsom vägar, järnvägar och sjöfart ingår i en regional, nationell och internationell struktur. Uddevallas strategiska läge mellan Oslo och Göteborg och vidare ner mot
kontinenten gör Uddevalla attraktivt för transport av gods och människor. Ur ett regionalt
perspektiv är det nödvändigt att järnvägen utvecklas för att kunna bli den stomme i det regionala resandet Västra Götalandsregionen önskar. Södra Bohusbanan är viktig för resandeutbytet med bl.a. Göteborg varför kommunen tillsammans med övriga berörda kommuner
verkar för en standardökning på denna järnväg.
Uddevallas hamn en del av ett internationellt transportsystem och är av riksintresse. Hamnen kommer att utvecklas västerut i takt med att staden växer västerut.
Vatten känner inga kommungränser. Dricksvatten, grundvatten, sjöar och vattendrag samt
havet kan vara en fråga för flera kommuner. Samarbete i olika former är viktigt.
Kommunerna Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla har etablerat ett gemensamt
ägt driftbolag, Västvatten. Det ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas
vatten- och avloppsverksamheter. Drivkrafter för samverkan är bland annat kompetensförsörjning, stordriftsfördelar och ökade krav från huvudmän, myndigheter och abonnenter.
Staten pekar ut vissa värden och områden som är av riksintresse. Kommunen har att se till
att dessa riksintressen inte skadas.

STÄLLNINGSTAGANDE

• Kommunen skal skapa förutsättningar för järnvägstrafikens utveckling bl.a. genom att
planera för ett nytt resecentrum och skapa möjlighet för dubbelspår på södra Bohusbanan.
• Hamnen ska ges förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet västerut. En flytt
av hamnverksamheten västerut sker successivt mot Sörvik och Fröland.
• Kommunen ska aktivt delta i samarbetet med andra berörda parter för att skapa god status i våra gemensamma vattenförekomster samt motverka översvämningsrisker.
• Kommunens utgångspunkt är att utvecklingen som planen omfattar inte skadar riksinintressena i området.
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STADSFÖRNYELSE

Uddevalla centrum står inför stora utmaningar. Centrum behöver höja sin attraktivitet,
konkurrenskraft och lyfta fram det unika, t ex stadens kulturhistoriska värden, maritima
anknytning, vattennära läge, obebyggda berg och närhet till naturen. Förutsättningar för fler
människor att bo, leva och verka i centrum är viktigt.
Kommunens samhällsbyggnadsstrategi är bl.a. att förtäta staden inifrån och ut. Det innebär
att marken i centrala lägen ska användas så effektivt som möjligt utan att skada stadens
positiva egenskaper. De vattennära lägena längs Bäveån utgör en stor och viktig potential
för stadsutveckling. Hamn och andra verksamheter ska flyttas längre ut från området längs
Bäveån för att möjliggöra stadsutveckling västerut. En helhetsplanering av området väster
om Västerlånggatan inklusive ett resecentrum kommer att bidra till en hållbar utveckling av
Uddevalla stad.
Bostäder är en förutsättning för ett levande centrum och ger underlag till näringar som caféer, restauranger, affärer och kulturevenemang. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt
att nybebyggelse och förtätning sker så att befintlig infrastruktur används så långt det är
möjligt. Det gäller kommunalt vatten och avlopp, fjärrvärme, bredband, befintliga vägar,
gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.
Det finns planberedskap som möjliggör en del förtätning av bostäder i centrala Uddevalla.
Flera detaljplaner bör tas fram för att upprätthålla en bra planberedskap. Fler förtätningsmöjligheter bör undersökas. Inom några år kan stora stads- och vattennära områden komma
att frigöras genom en förändrad markanvändning. Stadens närhet till vattnet kan därmed
förstärkas vilket ökar dess attraktivitet och konkurrenskraft. Vid förtätning och nybebyggelse ska det planeras för att ta tillvara naturens egna gratistjänster (ekosystemtjänster) tidigt i
processen.
Att staden är attraktiv är också en viktig förutsättning för att människor ska trivas och
känna stolthet över sin stad. Attraktiviteten kan förbättras genom ett tvärsektoriellt engagemang för gestaltning av det offentliga rummet. Konst i offentlig miljö bidrar till att göra
staden ännu mer tilltalande. Behovet av mötesplatser både utomhus och i lokaler behöver
tillgodoses.
En annan viktig utmaning är de översvämningar som drabbar centrala staden någon gång
om året samt långsiktiga planeringsförutsättningar utifrån förväntade klimatförändringar.
Kommunen har ansvar för att se till att befintlig och ny bebyggelse planeras på ett tryggt
sätt och beaktar risk- och säkerhetsfrågor. Genom att bygga översvämningsskydd möjliggörs en annan markanvändning på båda sidor av Bäveån.

STÄLLNINGSTAGANDE

• Centrala delar av staden ska skyddas från översvämningar.
• Stadskärnan ska stärkas för att skapa bättre underlag för service, handel, kultur och en
mångfald av funktioner.
• Detaljplaner i centrala delar av Uddevalla ska tas fram för att säkerställa en bra planberedskap
• Staden ska förtätas med bostäder, verksamheter, mötesplatser och arbetsplatser på ett hållbart sätt. Vid förtätning ska hänsyn tas till tillgång på friytor, grönstruktur, kulturmiljövärden och andra viktiga intressen samt risk- och säkerhetsfrågor.
• Ny bebyggelse bör lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser där de
förstärker underlaget för kollektivtrafiken i befintlig bebyggelse.
• Tidigt i planeringsprocessen ska gestaltning av offentlig miljö planeras in för ett helhetstänkande avseende konst och arkitektur.
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BOSTADSBEBYGGELSE
Tillgång till bostäder av varierande typ, storlek och lokalisering är en förutsättning för
nöjda invånare, såväl nya som gamla. Uddevalla växer för varje år och behöver möta inflyttningstrenden med fler bostäder.
Hållbar stadsutveckling innebär att vi tar hänsyn till bland annat befintlig infrastruktur vid
planering och stödjer andra former av transporter än ensamt bilåkande. Förtätning av centrala delar av staden kan bidra till underlag för välutvecklad kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar vilket stöds av Energiplanen. Bostadsbebyggelse ska därför prioriteras i stadens
centrala delar, det vill säga staden ska byggas inifrån och ut. I de mest centrala delarna av
staden ska det ske en omvandling av industrimark till stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter som är anpassade till stadsmiljön, service och mötesplatser.

Strukturbild för utveckling av bostäder inifrån och ut

LÄS MER
på
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Energiplanen
Genomförandeplan
Mark och
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Markanvisningspolicy
Områdesplan
för Bäveån

Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver behovet av nya bostäder i Uddevalla tätort de
närmaste åren. Aktuella händelser och trender gör att det faktiska behovet av bostäder i
planområdet ökar. Det är av stor vikt att planberedskapen är tillräcklig för att underlätta för
en ökad bostadsbebyggelse under de närmaste åren.
Områdesplanen för Bäveån möjliggör många nya bostäder och utgör en betydande del av
de centralt belägna bostäder som ska medverka till Uddevallas befolkningsökning. Planering för ett genomförande av områdesplanens intentioner är viktigt. Genomförandet av
områdesplanen måste samplaneras och koordineras med byggandet av översvämningsskyddet längs Bäveån.
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Det byggs i Uddevalla!
Färdigbyggd

Planerad byggnation
2018-

KV Söndagen
40 lägenheter

Sydvästra Kurveröd
200 bostäder
Grytingen 1:2
20 tomter

Fasseröd
14 tomter

Norra Kurveröd
47 bostäder

Planerad/pågående
byggnation 2016-17

Murkelvägen
15 tomter

Fisketången
32 lägenheter

Hvitfeldt
40 lägenheter
Sundberg
80 lägenheter
KV Bilde
30 lägenheter
Åberg
30 lägenheter

Södra Kurveröd
200 bostäder

Krummedike
ca 15 lägenheter
Klocktornet 1 & 9
19 lägenheter

Eol 2
60 lägenheter
Kissleberg 1:4
16 villor
16 lägenheter

Inre hamnen
1500 bostäder

Barkhögarna 7 o 11
Flerbostadshus el
villor
Östberget

Inre hamnen
1500 bostäder

Spinnrocksvägen
80 lägenheter

60 lägenheter

Facklan 1
ca 100 lägenheter
Folkets Park

140 lägenheter

Bergsgården
ca 60 lägenheter

Sunningebergen
270 bostäder

Höjentorp
5 tomter

Sunds Hall
3 tomter

Rydingsberg
ca 270 lägenheter
Tureborg
40 lägenheter

Kapelle 1:92
20 lägenheter

Hässleröd
8 tomter

Sundskogen
160 bostäder

Så ser det ut 2017
STÄLLNINGSTAGANDE
• Bra planering ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med
hänsyn tagen till hållbar utveckling.
• Staden ska förtätas med bostäder. Ytterligare förtätning i befintliga bostadsområden ska
eftersträvas.
• När behov av ytterligare nya bostadsområden uppstår ska staden utvecklas i första hand
västerut.
• Markreserv ska även finnas för framtida behov av bostäder. Kommunens planmonopol
samt markanvisningspolicy ska tillämpas för att stimulera till bostadsbyggande i centrala
delar av Uddevalla.
• Vid stadsplanering ska hänsyn tas till behovet av äldreboende, trygghetsboende, boende
för den särskilda handikappomsorgen och för andra särskilda grupper.
• Vattennära boende i stadscentrum ska etableras för att stärka vårt maritima centrum och
stärka stadens attraktivitet.
• Genomförande av intentionerna i Områdesplan för Bäveån ska koordineras med arbetet
med att bygga översvämningsskyddet.
• Att förtäta vissa delar av centrala Uddevalla genom att bygga på fler våningar på befintliga hus ska eftersträvas.
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MARITIM STRATEGI OCH HAMNEN
Uddevalla är den första kommunen i Sverige att anta en maritim strategi. Som sjöfartsstad
sedan mer än 500 år och med Uddevallas kustnära läge har kommunen en viktig resurs
för att öka attraktionskraften för besökande och maritima verksamheter. Flera befintliga
kompenenter i staden, såsom stadens närhet till Bäveån och kajer som fortfarande används,
förklarar vår sjöfartshistoria och värdena bör inte byggas bort. En utveckling av småbåtshamnar och marinor förstärker Uddevallas maritima profil.
I Uddevalla finns en internationell hamn av riksintresse. Hamnverksamhet bedrivs på flera
platser längs planområdets norra kust. Intresset för att utveckla staden mot vattnet gör att
hamnen kan komma i konflikt med andra intressen. Att flytta hamnverksamhet längre ut
är nödvändigt för att kunna utveckla staden västerut och skydda riksintresset. Både Sörvik
och Fröland är naturliga val av verksamhetsområden för hamnen. För att hamnen ska kunna
möta de allt högre krav som ställs på näringen behöver den kunna utveckla sin verksamhet.
Detta kan innebära större resurskrävande infrastruktursatsningar som till exempel byggandet av ett industrispår och nya kajer. Bättre infrastruktur och en utveckling av hamnverksamheten kan också skapa utvecklingsmöjligheter för andra verksamheter som kan dra
nytta av hamnnära lägen.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Den maritima utvecklingen ska bygga vidare på och värna Uddevallas värdefulla
maritima kulturhistoria och naturmiljö.
• En utveckling av småbåthamnar/marinor ska ske med hänsyn till biologiska, ekologiska
och arkeologiska värden.
• Hamn- och övriga verksamheter ska successivt lämna inre hamnen och flytta
verksamheten till Sörvik och Fröland.
• Nödvändig infrastruktur, bl. a industrispår till Fröland, ska utvecklas för att möjliggöra
hamnens flytt och utveckling.
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NÄRINGSLIV OCH HANDEL
Näringsliv, handel och besöksnäringen ger arbetstillfällen och kraft till en stad. Uddevalla
har historiskt sett alltid varit ett handelscentrum. Detta gäller än idag. Uddevalla centrum
och Torp köpcentrum står för huvuddelen av handeln inom planområdet. Handeln är idag
en viktig del av besöksnäringen som med framgång kan kombineras med andra aktiviteter.
Även om handeln idag dominerar finns många varierande industri- och serviceföretag i
kommunen. Längs infarten till Uddevalla från öster finns ett industriområde som omfattar
Björbäck, Kuröd, Lillesjö med några reservområden för framtiden. På norra sidan av Byfjorden finns Kasen och Sörvik. På området Fröland längre västerut bedrivs idag en bergtäkt.
När brytningen är klar kommer området att kunna utvecklas för andra vattenanknutna
verksamheter. Längs väg 44 genom Herrestad finns verksamhetsområden av varierande
inslag.
För att ge näringslivet goda förutsättningar måste kommunen ge bra förutsättningar att etablera nya verksamheter. Det kan handla om praktisk hjälp i etableringsprocessen och ändamålsenliga tomter, ett bra förstagsklimat och samarbete i gemensamma satsningar.
Uddevalla har cirka 7000 st in- och utpendlare. Det finns goda möjligheter att pendla kollektivt och detta behöver utvecklas för framtiden. Det är av stor vikt att kommunen fortsätter att påverka kollektivtrafikens utveckling i en positiv riktning. Det finns motorvägar, E6
och väg 44,vilka möjliggör snabba och säkra resor med både bil och buss. Möjligheten att
arbetspendla ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Det ska finnas tillgängliga, ändamålsenliga tomter för verksamheter i planområdet.
• Verksamheter som inte är lämpliga att blanda med bostäder ska samlas huvudsakligen till
nordöstra delen av planområdet.
•Fröland ska reserveras för hamnverksamhet och andra verksamheter som har nytta av det
vattennära läget.
• I nya områden ska det eftersträvas att blanda bostäder med verksamheter som inte är
störande för de boende.
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OFFENTLIG SERVICE
Kommunen har ett ansvar att se till att kommuninvånare får bra offentlig service, från
omsorg och utbildning till stöd i andra former. Planeringsunderlag i form av t ex åldersstatistik och prognoser är en del av underlaget för planering och beslut. Den ökade konkurrensen från andra aktörer som bedriver verksamheter inom offentlig service ger ytterligare
dimensioner i den långsiktiga planeringen.
Antalet äldre och personer med funktionsnedsättning som kommer att behöva insatser från
samhället ökar de närmaste årtiondena.
Barnantalet varierar och möjligheten till att välja skola gör att underlaget för de kommunala
skolorna ändras snabbt. Uddevalla gymnasieskola erbjuder platser till ungdomar från andra
kommuner. Konkurrensen om eleverna ökar med allt fler aktörer som erbjuder utbildningsplatser.
Den strategiska lokalförsörjningen sker i samarbete med alla berörda förvaltningar.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Behovet av kommunala verksamhetslokaler såsom förskolor och skolor ska tillgodoses
genom god plan- och markberedskap.
• Kommunen ska tillgodose tillkommande behov av verksamhetslokaler, pröva innovativa
lösningar samt säkerställa ett gott resursutnyttjande för att undvika över- eller underetableringar.
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GRÖNSTRUKTURER

Trädgårdsstaden

Begreppet grönstrukturer omfattar i denna plan grönzoner, biotopöar och spridningskorridorer.

Naturvårdkartan

Gröna zoner är större arealer med stadsnatur som bildar sammanhängande naturområden
tillsammans med områden utanför staden och som bildar större kilar av gröna strukturer
som tränger ned mot staden.

En grön stad är inte bara en attraktiv stad ur estetisk synpunkt. Parker och grönområden
har en rad olika funktioner och värden. De viktigaste är det rekreativa värdet, det sociala/
Mark- och
kulturella värdet och det ekologiska/biologiska värdet, som ger staden fördelar i form av
Vattenkarta
till exempel bättre folkhälsa och skänker identitet till staden. Nära plangränsen finns flera
Stadsnatur och friluftslivsområden såsom Bulid, Åleslån, Lelångebanvallen, Bjursjön, Unda och Mollön
som är viktiga för tätortsnära rekreation och är en del av stadens grönstruktur.
parker

Friluftslivkatan

Biotopöar är mindre, mer avgränsade områden, inom bebyggelse med rester av tidigare jord
och skoglandskap men som är stora nog att utgöra en livsmiljö för en för staden stor grupp
växt och djurarter. Då dessa redan är små är de känsliga för ingrepp.
Spridningskorridorer är grönytor vilka fungerar som viktiga spridningsvägar för växter och
djur. Ingrepp i dessa bör undvikas för att inte skada deras funktion.
Denna plan tar bland annat upp områden för utveckling av tätortsnära naturupplevelser
och fritidsaktiviteter. Det är områden som har potential att utvecklas både för det vardagliga friluftslivet men även för naturturism. För vardaglig rekreation och motion är också
dessa tätortsnära gröna områden av särskild betydelse. Områdena är samtidigt värdefulla
spridningskorridorer för växt- och djurlivet. Det är områden där exploatering som skapar
barriärer för växt-djurlivet och/eller det rörliga friluftslivet ska undvikas så långt det är
möjligt. Byggnader eller anordningar för friluftslivets behov som kan behöva anläggas ska
placeras så att man inte skapar ekologiska barriärer. Kommunen ser positivt på en utveckling av friluftslivet i dessa områden. Attraktiva grön- och naturområden är en viktig del vid
val av bostadsområden och tre sådana gröna zoner som särskilt har pekats ut som viktiga ur
friluftslivssynpunkt är Sanders Dalar, Gustavsbergsområdet och Rimners/Bjursjöområdet.
De gröna zonerna fyller även en viktig funktion för infiltrering och uppsamling av dagvatten. I takt med att staden får mer hårdgjord yta fungerar denna ekosystemtjänst som en
avlastning för de underjordiska dagvattensystemen.
I områden som är avsatta som grönstrukturer ska exploatering generellt undvikas. Om exploatering ändå ska ske ska den göras med minsta möjliga intrång i naturmiljön och föregås
av en naturvärdesinventering.
I delrapporten Stadsnatur och parker, en fördjupning av översiktsplanen för Uddevalla från
1996, behandlas stadens olika grönområden utifrån en biologisk och ekologisk synvinkel.
Viktiga aspekter behandlas, så som grönområdenas funktion som biotop-öar och vikten av
att behålla spridningskorridorer mellan de olika grönområdena. Delrapporten Stadsnatur
och parker med tillkommande revideringar är viktiga planeringsunderlag som ligger till
grund för grönstrukturen i den här planen.
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Uddevalla tätort har en egen geografisk form med de så kallade stadsbergen. Staden har
många obebyggda kullar och berg. De är viktiga biotopöar och en del bidrar till stadsnära
friluftsliv.
Delar av planområdet är markerad som ”inte avsett för ny sammanhållen bebyggelse”.
Dessa ytor bör behandlas med stor restriktivitet samt inte bebyggas utan detaljplan.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Stadsplaneringen ska ske med hänsyn till grönstrukturen och vid behov ska kompensationsåtgärder vidtas om ett värdefullt grönområde tas i anspråk för annan markanvändning.
• Tätortsnära områden för friluftsliv och rekreation såsom motionspår, naturstigar och
naturknutna aktiviteter ska reserveras och utvecklas.
• Öka antalet lättillgängliga och tätortsnära rekreationsområden.
• Inom den grönmarkerade delen av mark- och vattenkarta får inte ny bebyggelse tillkomma utan krav på detaljplan. Om ny bebyggelse prövas ska det behandlas restriktivt och
endast i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
• Kommande naturvårdsplan ska användas som ett underlag i framtida planering.
• Utveckla Sanders Dalar, Gustavsbergs/Bodeleområdet och Rimners/Bjursjöområdet till
centra för naturupplevelser och friluft/fritidsaktiviteter.
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MÄNSKLIGA MÖTEN OCH AKTIVITETER
Utbudet av kultur- och fritidsmöjligheter bidrar till att göra staden och kommunen attraktiv
för befintliga och nya invånare. För att konkurrera med andra orter måste Uddevalla fortsätta att utveckla platser för aktiviter och möten.
I planområdet finns en stor del av kommunens anläggningar och mötesplatser för kultur och
fritid. Planering av ett nytt badhus pågår. Lokalisering av stadsbibliotek , ett nytt stadshus
och ett kulturhus är aktuella frågor. Det är viktigt att undersöka hur olika behov av mötesplatser ser ut och för vem. Mötesplatser för olika grupper i samhället, med varierande
behov och förutsättningar, är viktigt att beakta.
Staden har många varierande naturupplevelser att erbjuda. Tillgång till kusten och havet,
skog och sjöar ger möjligheten till en rik fritid. Strandpromenaden från Skalbanksmuseet
till Lindesnäs är unik. Strandpromenaden har öppnat området för många invånare och
besökare. Strandpromenadens värdefulla kultur och natur längs sträckan bör tas tillvara och
utvecklas för att ge ännu större mervärde för stadens invånare och besökare.
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Gustafsberg är idag ett naturreservat med ett flertal byggnadsminnen. Gustafsbergsstiftelsen
bedriver verksamhet enligt stiftelsesstadgan sedan lång tid. Det kan finnas fördelar med att
området blir ett kulturreservat för att ge ett tydligare skydd för kulturvärdena. Nuvarande
skötselplan för naturreservatet Gustafsberg är gammal och i behov av uppdatering. Kommunen bör verka aktivt för framtagandet av en ny skötselplan för naturreservatet. I skötselplanen ska framgå hur man kan sköta området för att bevara naturvärdena samtidigt som
man kan utveckla det för det rörliga friluftslivet. En skötselplan omfattar med fördel de tre
naturreservaten Emaus, Korpeberget och Gustafsberg för att samordna skydd och skötsel
samt stärka natur- och friluftsvärden. Det kan även övervägas om det finns fördelar att
skapa ett kulturreservat för området vilket skulle bidra till helhetssyn och samverkan mellan natur och kultur.

Som nämns ovan finns det många grönområden som utgör fina utflyktsmål i Uddevalla tätort. Bohusleden, Kuststigen och flera andra vandringsleder går delvis genom planområdet.
Utveckling av nya leder och stigar sker ofta i samverkan mellan kommun och föreningsliv.
Hela Byfjorden har ett utbud av badstränder som kan nås till fots, via cykel, bil, buss och de
s.k. vita båtarna under sommartid. Småbåtshamnar finns vid Rödön, Gustafsberg, Skeppsviken, inre hamnen samt Unda. Gästhamnsverksamhet finns i den inre hamnen.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Ett kulturhus och ett stadshus planeras att etableras i centrala Uddevalla.
• Behovet av mötesplatser i befintliga och nya områden ska tillgodoses.
• För att säkerställa allmänhetens tillgång till Gustafsberg, Bodele och Lindesnäs ska mark
och byggnader i området behållas i kommunens ägo.
• Kommunen ska tillsammans med Gustafsbergsstiftelsen verka för att göra Gustafsberg
till ett kulturreservat. Kommunen ska medverka till att Emaus, Korpeberget och Gustafsberg ska stärkas som områden för kultur-, natur- och friluftsliv samt besöksnäring
• Skapa flera vattennära promenadstråk i planområdet.
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MÄNNISKAN I STADSRUMMET
Alla människor har lika värde, ska ges samma möjligheter och har samma rättigheter och
skyldigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning/identitet eller ålder.
Planering ska ske med tanke på att ge alla goda förutsättningar för ett tryggt vardagsliv. För
någon med funktionsnedsättning kan det innebära en anpassad trottoarkant, för ett barn kan
det innebära en säker skolväg. Andra behöver tillgång till god kollektivtrafik för att ta sig
till arbetet eller fritidsaktiviteter. Flera undersökningar visar att de boende prioriterar trygghet och säkerhet. Lättillgängliga grönområden påverkar bevisligen folkhälsan positivt.
Kommunens brottsförebyggande råd är en samverkansgrupp med allsidig sammansättning.
Kommunen har också projekt vars syften är att öka lokalt inflytande. Trygghetsvandringar
är en metod som används där de boende och skolbarn har tittat på sin närmiljö ur ett trygghetsperspekiv. Vid andra tillfällen har grupper såsom funktionsnedsatta, äldre, och gymnasieungdomar deltagit. Vandringarna har resulterat i rapporter och också lett till många
förbättringar. Kommunen har tagit fram en handbok för trygghetsvandringar med barn.
Känslan av att vara delaktig och kunna påverka är viktig för alla grupper. Vi behöver
utveckla våra former för delaktighet i planeringen. Särskilt viktigt är barn- och undomdomperspektivet.
Kommunen ingår i Västra Götalands tillgänglighetsdatabas. Där får allmänheten information om den fysiska tillgängligheten till restauranger, affärer, offentlig service, friluftsområden och andra besöksmål.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Ta tillvara invånarnas synpunkter och engagemang genom olika metoder för delaktighet
och inflytande.
• Det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla.
•Trygghet och säkerhet ska beaktas i planeringen av det offentliga rummet.
• Ge särskild uppmärksamhet till barn- och ungdomsperspektivet.
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Infrastruktur behövs för att samhället ska fungera på ett bra och hållbart sätt. Vissa delar av
vårt vägsystem behöver utvecklas, t ex den korridor mellan centrum och handelsområdet på Energiplanen
Torp där trafikproblem kan uppstå. Både kommunen och Trafikverket spelar en viktig roll i
att få vägsträckan att fungera och vara robust.
Även om vårt samhälle idag är uppbyggt runt den enskildes bilanvändande, en struktur vi
troligtvis kommer att leva med även i framtiden, kräver utvecklingen mot ett hållbart samhälle att vi börjar ifrågasätta bilen som en norm i vår planering.
Järnvägar och kollektivtrafik
Idag är bussterminalen, Kampenhof, placerad väster om Västerlånggatan längs Kampenhofsgatan i ett mycket centralt läge. Uddevallas centralstation för tågtrafiken förhållandevis
perifert i förhållande till centrum och till Kampenhof. Idéer om att tydligare koppla samman de bägge reseslagen finns och en utredning om ett nytt resecentrum pågår.
En analys av planområdet utifrån kollektivtrafik har gjorts i samarbete med Västra Götalandsregionen. Den visar att förtätning av staden ger bäst förutsättningar för en bra kollektivtrafik och för att öka resandeandelen med kollektivtrafik.
Tåg skall enligt Västra Götalandsregionens mål- och utvecklingsbilder vara stommen för
regionala resor. Södra Bohusbanan måste därför utvecklas för att tillgodose behovet av
snabba och säkra person- och godstransporter. En mötesplats vid Grohed är en åtgärd som
i närtid möjliggör tätare tågtrafik mellan Uddevalla och Göteborg. Ett dubbelspår med en
delvis ny sträckning förbättrar ljud- och vibrationsmiljön för boende samt eliminerar dagens plankorsningar vilka är farliga och stör trafikflödet vid flera platser. Plankorsningarna
påverkar även stadsbusstrafiken negativt. Ett framtida dubbelspår är mycket viktigt och
visas med en symbolisk och schematisk markreserv.
Som nämndes i avsnittet om hamnen finns det behov av ett industrispår till Fröland för att
utveckla hamnens verksamheter och möjliggöra en utveckling av stadens kärna västerut.
Vägar
Trafikverket pekar ut vägarna E6 och väg 44 som riksintresse. E6 har en fullgod motorvägsstandard och utgör en viktig del av transportkorridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn.
Väg 44 genom Herrestad är en viktig trafikled för lokal- och regionaltrafiken. Funktionen
av väg 44 bör ses över till sammmans med funktionen för väg 678.
Trafikverket har gjort en översyn av hastighetsgränserna för de statliga vägarna. Kommunen har utifrån handboken ”Rätt fart i staden” tagit fram en hastighetsplan för Uddevalla
tätort. Planen utgår från fem stadsbyggnadskvalitéer; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. Kommunen arbetar nu med en åtgärdsplan efter
den framtagna hastighetsplanen. Denna kommer att innehålla ett antal förslag på nödvändiga insatser som måste utföras om hastighetsplanen ska kunna genomföras.
Energiplanen innehåller åtgärder för att minska energianvändningen i bebyggelsen och
inom transportsektorn med sikte att bli en fossiloberoende kommun 2030. En ansvarsfull
och långsiktig energiplanering minskar ekonomiska kostnader, ohälsa och miljökonsekvenser varför energi- och klimatarbetet är en viktig utvecklingsfaktor som leder till gott liv för
den enskilde.
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STÄLLNINGSTAGANDE
• Vi ska verka för ett ökat kollektivt resande och ökad marknadsandel för det kollektiva
resandet. Infrastrukturen ska bidra till effektiva kollektiva transporter och utvecklas med
ett transportslagsövergripande synsätt
• Markreserv ska finnas för dubbelspår till Göteborg.
• Planering av ett nytt resecentrum ska fortsätta.
• En utbyggnad av det lokala vägtrafiknätet i Herrestad ska göra trafiksystemet robustare.
• Kommunen ska medverka när Trafikverket ska se över funktionen av väg 44.
• Kommande Trafik- och parkeringsstrategi ska vara underlag för fortsatt planering i planområdet.
• Vi ska vara fossiloberoende till 2030.
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CYKLING
I delar av planområdet håller gång- och cykelvägar en god standard. Den kommunala
cykelplanen identifierar bristerna i cykelstråkstrukturen. Planen behandlar en struktur för
cykelvägar där huvudstråk, länkar mellan olika stadsdelar och centrum blir stommen i det
framtida cykelnätet. Eftersom vissa delar saknas i det befintliga cykelvägssystemet föreslår
planen prioriteringar som behöver göras utifrån trafiksäkerhet, utnyttjandegraden, särskilda
målpunkter samt den tekniska möjligheten att lösa vissa sträckor.
Det är viktigt att samordna insatserna med andra verksamheter såsom snöröjning, belysning
och skötsel av grönområden. Andra viktiga aspekter är att ha bra och säkra cykelparkeringar. Viktiga platser är i anslutning till skolor, kollektivtrafik, arbetsplatser och i centrum.
Systematiskt arbete med attityd- och beteendeförändringar hos alla är också viktigt för att
öka cyklandet i kommunen. Det är viktigt att prioritera barn och ungdomar för att bidra
långsiktigt till attityd- och beteendeförändringar.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Gång- och cykelvägarna ska byggas ut och bindas samman för att öka möjligheten att gå
eller cykla.
• De oskyddade trafikanterna det vill säga gående och cyklande ska prioriteras.
• Barn och ungdomar ska prioriteras i arbetet med attityd- och beteendeförändringar för att
öka cyklandet.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp - VA
Västvatten AB är ett driftbolag som sköter dricksvatten, dagvatten samt avloppsvatten för
kommunen. Mariebergs vattenreningsverk förser tätorten med vatten av god kvalitet och i
tillräcklig mängd. Avloppsreningsverket Skansverket ligger skyddat i bergsrum centralt i
staden och tar hand om tätortens spillvatten. De flesta fastigheterna i planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp men en del fastigheter ligger utanför kommunalt
verksamhetsområde, där det istället är enskilt huvudmannaskap.
Dagvattensystemet i centrala Uddevalla är delvis gammalt och underdimensionerat. Översyn av dagvattenledningssystem bör göras i samband med översvämningsåtgärder som
föreslås i planen och följa kommunens handledning för dagvatten. Ekosystemtjänster som
använder naturen för att t ex ta hand om dagvatten bör utvecklas i vår planering.
En VA-strategi är nu färdigställd och utgör ett underlag för förbättringar av kommunens
befintliga VA-system samt en utbyggnad av det. I strategin fastställs strategiska vägval och
riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. Strategin ger även förutsättningar för enskilda VA-lösningar samt andra lösningar för VA.
Vattenskyddsområde
Planområdet innefattar delar av ett vattenskyddsområde. Befintliga och planerade verksamhetsområden finns inom vattenskyddsområdet och kan påverka reservvattnet. Det är viktigt
att en alternativ placering av reservvattenintaget utreds, för att säkerställa dricksvatten av
god kvalitet.
Energiförsörjning och renhållning
Uddevalla Energi AB (UEAB) är Uddevalla kommuns bolag för produktion och distribution av fjärrvärme och elkraft. Fjärrvärme finns i Uddevalla tätort och levereras av UEAB
som även svarar för elnätet. Vattenfall AB har också elnät i Uddevalla tätort.
Renhållningen sköts av Uddevalla Energi AB enligt kommunens renhållningsordning som
innefattar en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Mycket av hushållsavfallet sorteras. Delar
av avfallet är energi i väntan på att omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller till
biogas genom rötning. Havskurens återvinningscentral finns inom planområdet. All deponi
av avfall har upphört och sluttäckning pågår och planeras vara klart till 2017. Återvinningscentralen har mottagning av papper, wellpapp, kartong, färgat och ofärgat glas, mjuk
och hårdplast, däck, metall, frys- och kylmöbler, elektronik, batterier, lysrör samt olja med
mera.
Bredband
Tillgång till snabbt bredband blir allt viktigare i dagens samhälle och det är nu ett lagkrav
att det ska finnas tillgång till bredband i bygglovsprövning. I planområdet finns det blandad
tillgång till fibernät. I de befintliga områdena med samlad bebyggelse finns det generellt
sett en väl utbyggd infrastruktur av stamnät och fiberpunkter (anslutningspunkter). Det
krävs oftast en samordning av fiberutbyggnad för att kunna göra det ekonomiskt möjligt för
det enskilda hushållet eller företaget att ansluta sig.
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STÄLLNINGSTAGANDE
• I nya områden där kommunen säljer tomter för nybyggnation ska det planeras för kanalisation för fiber fram till tomtgränsen. Kommunens samtliga exploateringsavtal och markanvisningar ska alltid innefatta direktiv och anvisningar om utbyggnad av en kanalisation
som kan utgöra grunden för öppet fiberbaserat nät med god kvalitet.
• Förbättring av dagvattenhantering i centrala Uddevalla ska planeras i samband med planering för översvämningsåtgärder.
• Fjärrvärmenätet ska byggas ut till nya bostads- och verksamhetsområden inom befintligt
fjärrvärmeområde.
• Utveckla ekosystemtjänster i planeringen.
• Utred en alternativ placering av reservvattenintaget.
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RISK OCH SÄKERHET

ÖVERSVÄMNINGSRISK
De återkommande problemen med översvämningar i kommunen är främst relaterade till
Handlingsplan
högt vattenstånd i Byfjorden och Havstensfjorden. Årligen drabbas de lägre delarna i
för översvämcentrala Uddevalla i större eller mindre utsträckning. Utredningar från 2011 samt 2013 ger
ningsskydd
underlag för beslutet om vilket översvämningsskydd kommunen har valt. I kommunens
översvämningsstrategi förespråkas en invallning på båda sidor av Bäveån. Kommunen har
Bilagor;
godkänt en handlingsplan för att kunna genomföra byggandet av översvämningsskyddet.
kartor med
Nästa steg är att starta ett projekt för genomförande. Första fasen baseras på 30-50 år med
markförhålett skydd på 2,6 meter över normalvattennivå. Planeringshoristonen på sikt är dock 100 år
landen i inre
då skyddsnivån förväntas behöva vara 3,8 meter (i RH2000) över dagens normalvattennivå.
hamnen
Lokaler för kommunens brandstation finns idag inom ett översvämningsdrabbat område och
bör flyttas. En lokaliseringsutredning från april 2013 föreslår att räddningstjänsten lokaliseras till ett område vid Västgötavägen i nära anslutning till väg 44. Även samlokalisering av
kommunal dygnetruntverksamhet och andra ”blåljusverksamheter” utreds vidare.
SKYDDSAVSTÅND OCH FARLIGT GODS
Skyddsavstånd används vid planering av arbetsområden och av bostadsområden i närheten
till olika störande eller farliga arbetsplatser. Skyddsavstånd bör även tillämpas vid sjukhus,
skolor, daghem eller dylikt. Kommunen håller på att ta fram en vägledning vid fysisk planering avseende farligt gods.
BULLER
Buller från vägtrafiken är den dominerande bullerstörningen. Kommunen har 2007 genomfört en kommunomfattande kartläggning av trafikbuller från väg och järnväg och 2011 tagit
fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller längs det kommunala vägnätet.
Kommunen har tagit fram en hastighetsplan. Om den beslutas att genomföras kommer
hastigheten och därmed bullret minska på ett antal platser i staden. På vissa platser föreslås
däremot en högre hastighetsbegränsning och där kan bullret följaktligen öka något.
Skjutfälten på Sågebacken ger i nuläget begränsade ljudstörningar men vid utökad verksamhet kan omprövning av tillstånd bli nödvändig. Skjutverksamheten på Bulid har lagts
ner vilket har resulterat i mindre ljudstörningar i tätorten.
GEOTEKNIK SKRED OCH RAS
Enligt jordartskartan, framtagit av Statens Geotekniska Institut, finns mäktiga lager av
marinlera inom planområdet och vissa områden kan innehålla kvicklera som kan vara en
riskfaktor i byggnadstekniska sammanhang. I samband med bygglovprövning och detaljplaneläggning klarläggs de geotekniska förhållanden inom aktuellt område. Då görs prövningen av markens lämplighet för den tänkta markanvändningen.
En översiktlig kartering av skredrisker inom Uddevalla kommun är utförd på uppdrag av
dåvarande Räddningsverket (idag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Karteringen omfattar endast bebyggda områden, vilket betyder att det kan finnas ytterligare
områden med risk för bristfällig stabilitet.
I planområdet finns riskområden huvudsakligen i anslutning till bäckravinerna och havsvikarna. Kommunen kan använda kartläggningen för att se var det finns behov av detaljerade
eller kompletterande stabilitetsutredningar.
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Statens Geotekniska Institut har gjort en temakarta över områden där särskild uppmärksamhet av stabilitetsförhållandena erfordras inom vissa bebyggda eller detaljplanelagda områden
med lerjord. Kartan visar att det finns områden med förutsättningar för spontana skred. För
att klarlägga om behov föreligger av förstärkningsåtgärder eller motsvarande åtgärder bör
geotekniska undersökningar utföras efter hand. I samband med arbetet med översvämningsskyddet i Bäveån har det gjorts en sammanställning av genomförda geotekniska undersökningar som ger underlag för det fortsatta arbetet.

LÄS MER
Karta- Förorenad mark

Karta- Riskområden
skred, ras och
Det har genomförts undersökningar av kajerna i hamnområdet som visar att det finns rasrisk stranderosion
och instabilitet vid flera ställen. De farliga delarna har stängts av. Arbetet med att åtgärda de
akuta bristerna pågår.
Bilaga 1 OmRas- och skredrisker finns inom planområdet vid Bäveån. Geotekniska utredningar har
utförts. Vissa partier längs Bäveån samt kajerna vid Riverside måste förstärkas. I samband
med den fortsatta planeringen av båda sidor av Bäveån måste geotekniken med dess risker
för skred och ras beaktas.

råden som är
utfyllda efter
1850

Bilaga 2 Kända
jord-/grundSTRANDEROSION
vattenanaEnligt Statens Geotekniska Instituts (SGI) översiktliga kartering av erosionsförutsättningar lyser, sanefinns erosionskänsliga jordarter (grovsand-finsand) inom strandområdet i Sund, Gustafsberg, rade områden,
Sunningen och vissa delar i hamnområdet. Det finns även förutsättningar för stranderosion i olyckor och
vattendragen Bodeleån, Bäveån samt Kärraån.
övriga hittade
föroreningar
FÖRORENAD MARK
samt tidigare
Arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden är ett led i arbetet med det naverksamhetstionalla miljömålet giftfri miljö. Miljömålet innebär att miljön ska vara fri från ämnen och
områden
metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människans hälsa eller
den biologiska mångfalden.
Förorenade områden måste speciellt uppmärksammas den dag man vill förändra markanvändningen. Genom att ta hänsyn till föroreningssituationen redan i planering av ett område
kan området användas på bästa sätt utan risker för människors hälsa eller miljön. Inom
riskområden eller områden med misstänkta föroreningar ska miljötekniska undersökningar
alltid utföras inför planarbeten. Tydliga anvisningar om hur förorenade områden ska hanteras
under planering och inför byggnation kan även minska risken för fördyrade och försenade
projekt för exploatörer och fastighetsägare.
Undersökningar visar flera områden inom planområdet som tillhör riskklass 1 och 2 enligt
MIFO (Metod för Inventering av Förorenade Områden). Föroreningssituationen inom framförallt hamnen, Bäve/Badö, Riversideängen, Varvet, Kampenhof, Anegrund m.fl är delvis
känd. Ytterligare undersökningar krävs. En saneringsstrategi måste tas fram i första hand för
de områden som ska omvandlas från nuvarande industrianvändning till stadsbebyggelse.
Inom inre hamnen i Uddevalla finns flera områden med både kända och misstänkta föroreningar. Förutom de förorenade partier som redan är identifierade kan det finnas andra förorenade delar i närheten, från nedlagda och pågående verksamheter. Det innebär att risken för
att stöta på förorenad mark är stor i området.
LUFT
Luftföroreningar orsakade av utsläppen från verksamheter är förhållandevis små. De regionala och lokala utsläppen från transportsektorn har desto större betydelse och i Uddevalla
dominerar vägarna E6 och RV 44. Även på de mest trafikerade innerstadsgatorna kan luftkvaliteten påverkas.
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RADON
I planområdets västliga delar finns det högriskområde för radon i marken. Sundstrand samt
delar av Sunningen och Herrestad ligger i detta högriskområde. I dessa områden erfordras
detaljerade undersökningar innan nybebyggelse sker.

STÄLLNINGSTAGANDE
• Centrala delar av Uddevalla ska skyddas mot översvämningar genom tekniska lösningar.
• Räddningstjänsten flyttas från sin nuvarande plats till lämpligare lokalisering.
• Inom riskområden eller områden med misstänkta föroreningar ska miljötekniska undersökningar alltid utföras inför planarbeten.
• Förorenad mark i planområdet ska saneras till lämplig nivå.
• Stabiliteringsåtgärder ska utföras där det finns geotekniska risker i planområdet.
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KULTURMILJÖ OCH KULTURHISTORIA
Uddevalla har en femhundraårig historia som stad. Uddevallas äldsta dokumenterade stadskärna låg i skydd mellan bergen utmed Bäveåns mynning i det inre av Byfjorden. Staden
bestod under 1600-talets sista decennier av ca 300 fastigheter. År 1806 härjades Uddevalla
av en stor brand. Uddevalla byggdes upp på nytt som en rutnätsstad ungefär i den gamla
stadens läge och storlek.
Med industrialismens framväxt tillkom ett stort behov av bostäder även utanför den etablerade rutnätsstaden. De angränsande då trädlösa kullarna kom efterhand att bebyggas.
År 1909 stadfästes P O Hallmans stadsplan som hade trädgårdsstaden som förebild. Planen
anslöt väl till den reglerat framvuxna bebyggelsen och till stadens topografi. Planen omfattar också den småskaliga bebyggelsen som hade vuxit upp kring den gamla rutnätsstaden.
Delrapporten Trädgårdsstaden 1996 är ett viktigt planeringsunderlag i bevarandet av stadens karaktär.
I planområdet har under senare år Uddevalla, Bäve och delar av HErrestads socknar slagits
samman och blivit Uddevalla tätort.
Att ta vara på våra befintliga resurser, såväl mänskliga som materiella i tex historiska
byggnader, vårt kulturarv, historiska värden som visar ortens egenart och särprägel bidrar
till Uddevallas identitet. Kulturmiljön kan sägas vara vår gemensamma historia som den
avspeglar sig i landskapet runt omkring oss. Den bidrar till en positiv känsla av ortstillhörighet och stolthet för bygden. I syftet att lyfta fram och tillgängliggöra miljöer med höga
kulturvärden har Uddevalla kommun tagit fram ett kulturmiljövårdsprogram. Det nu gällande programmet antogs år 2002. För att göra programmet mer lättillgängligt bör Kulturmiljövårdsprogrammet revideras och digitaliseras.
t

STÄLLNINGSTAGANDE
• Uddevallas kulturmiljö är en framgångsfaktor för stadens attraktivitet. Det ska stärkas
och bevaras för att öka stadens attraktionskraft.
• De kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöerna i ska värnas för att höja stadens attraktivitet och stärka identiteten.
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