MILJÖKONSEKVENS
BESKRIVNING
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MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BESTÄMMELSER OM MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
I plan- och bygglagen gäller från den 21 juli 2004 nya bestämmelser om miljöbedömning
av översiktsplaner och detaljplaner. Dessa planer ska genomgå en miljöbedömning om deras genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Direktivet syftar till att föra
in miljöhänsyn under planprocessens tidiga skede.
I miljöbalken med tillhörande förordning om miljökonsekvensbeskrivningar anges vad en
miljöbedömning är och att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas vid betydande
miljöpåverkan. Boverket har tolkat lagstiftningen så att alla översiktsplaner innehåller delar
som kan innebära betydande miljöpåverkan. Det medför att också alla fördjupningar av
översiktsplaner ska genomgå en miljöbedömning.
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i en översiktsplan ska hållas på en övergripande
nivå. En MKB ska ge underlag för en samlad bedömning av hur en planerad förändring påverkar människors hälsa, säkerhet och miljö samt hushållning med naturresurser. En MKB
bör innehålla en riskinventering för att kartlägga om det finns behov av att gå vidare och
genomföra en riskanalys över särskilda objekt.
AVGRÄNSNING FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Samråd med länsstyrelsen har resulterat i att en miljökonsekvensbeskrivning för inrehamnområdet ska göras.

Dessutom behövs en MKB med inriktning på kulturmiljö och arkeologi för ett större område i de västra delarna av planområdet runt Herrestads gravfält och Mosshed.
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INRE HAMNOMRÅDET
Denna del omfattar området där Byfjorden möter Bäveån och mot centrum, på båda sidor
av ån. Bäve/Badöområdet samt Junoverksområdet är stora industriområden som kan komma att stå inför en ändrad markanvändning.
I inre hamnområdet finns föroreningar i marken, instabilitet samt översvämningsrisker.
Hela området inklusive delar av centrala Uddevalla ligger i riskområdet för översvämningar. Planen kommer att föreslå en teknisk lösning med ett översvämningsskydd för befintlig
bebyggelse och nybebyggelse inom området.
Markföroreningar är konstaterade på områdena på båda sidor av Bäveån. Bäve/Badöområdet samt Junoverksområdet har dominerats av industri och hamnverksamhet i många år.
Dessa verksamheter har orsakat föroreningar i marken. Utredningar som kartlägger markföroreningar har genomförts och riktlinjer för hantering av förorenad mark håller på att tas
fram.
I Junoverksområdet har ansvarsfrågan delvis utretts och ansvaret för en del av föroreningarna har fastställts. Kommunen har att ta ställning till om ansvarsfrågan ska utredas ytterligare. Om området ska användas till annat än nuvarande markanvändning måste den förorenade marken saneras. Planen föreslår en markanvändning som kräver sanering till ”känslig
markanvändning”.
I Bäve/Badöområdet kvarstår ansvarsfrågan att utredas.
Markstabilitet är också en utmaning som måste hanteras. Bäve/Badö- samt Junoverksområdet var båda havsvikar som fylldes ut under 1800- och 1900-talet. Utfyllnadsmaterialet är
inte helt känt. Markstabiliteten varierar i hamnområdet.

SCENARIO 1: NOLLALTERNATIVET

Inga förändringar i markanvändning. Befintlig bebyggelse i centrala staden översvämmas
några gångar om året. Om inga åtgärder mot översvämningar görs kommer det vara svårt
att få till stånd utveckling och nybebyggelse i delar av centrala Uddevalla då området ingår
i riskzonen för översvämningar.
Junoverksområdet, vid södra sidan av Bäveån, fortsätter vara ett industriområde. Om nuvarande verksamheter flyttar kan det vara svårt att få nya verksamheter att etablera sig då
markförhållanden är dåliga och området ibland översvämmas. Området kan på sikt bli övergivet och komma att förfalla. Skador på befintlig infrastruktur och fastigheter sker oftare.
Badökajen kommer att lämnas av Uddevalla Hamnterminal AB. För sin fortsatta verksamhet på Sörvik behöver hamnen fortfarande rangerbangården i området tills något annat
ordnas. Om verksamheterna vid silon fortsätter sina verksamheter kommer det att bli problematiskt på grund av markstabiliteten. Området fortsätter att översvämmas. Området kan
på sikt bli övergivet och komma att förfalla. Kajkanterna forsätter att rasa med tid. Området
blir farligt och måste på sikt utrymmas och stängas av för tillträde.
Scenario 1 kräver inga omedelbara beslut eller åtgärder. I takt med att delar av nuvarande
kajkanter fortsätter att rasa måste beslut tas om kvarvarande verksamheter kan fortsätta eller om de måste omplaceras av säkerhetskäl.
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RISKBEDÖMNING: NOLLALTERNATIVET
Översvämningar fortsätter i samma utsträckning alternativt ökar. Enligt klimatförändringsprognoser innebär det att vi kan förvänta oss mer extremt väder och en havshöjning på ca 1
meter på 100 års sikt. En högre vattennivå innebär ännu större problem med översvämningar för befintlig bebyggelse i centrala Uddevalla. Urlakning av gifter i marken kan komma
att öka.
Det blir svårt att få till nybebyggelse i riskområdet och utvecklingen av Uddevalla tätort
påverkas negativt. Risken är att försäkringsbolag kommer att kräva mycket höga premier
för fastigheter i riskzonen alternativt att de vägrar att försäkra fastigheterna. Upprepade
översvämningar kommer även att innebära kostnader för kommunen i form av extra personalinsatser och materiell skada.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SCENARIO 2 OCH 3
Stora delar av Uddevalla centrum ligger i ett låglänt område och det är nödvändigt att ta
till tekniska lösningar för att skydda bebyggelsen. Det bedöms inte som realistiskt att flytta
staden.
Sannolikhetsreduceringen för översvämningar i området kräver att åtgärder vidtas. I ett
område med en delvis etablerad stadskärna är det nödvändigt att genomföra åtgärder för att
skydda befintlig samt ny bebyggelse.
I en utredning från 2011 togs två alternativa tekniska lösningar fram för skydd upp till 2,5
meter över normal vattenyta. Dessa alternativ har varit underlag för vidare planering av ett
översvämningsskydd för Uddevalla tätort.
Senare under 2011 publicerades en handbok av Länsstyrelsen för fysisk planering i översvämningshotade områden. Handboken föreslår att planering görs på 100 års sikt med
hänsyn till klimatförändringar. Skyddsnivån för Uddevalla på 100 års sikt (enligt SMHI
och länsstyrelsens handbok) är för samhällsviktiga funktioner +2,6, resp. +3.8 meter (i
RH2000) över dagens normalvattenyta. Utredningen från 2011 sågs över och reviderades
utifrån Länsstyrelsens nya råd om en 100-årig planeringshorisont för klimatförändringar.
100 år är en mycket lång planeringshorisont. +3.8 meter är en uppskattning utifrån dagens
forskning och dagens kunskap. Att bygga en teknisk lösning som klarar en nivå som uppskattas uppnås om 100 år är opraktiskt och oekonomiskt. Därför föreslås här en stegvis lösning på översvämningsproblematiken. Med mer kunskap i framtiden kan skyddet anpassas
till rådande omständigheter och teknik.

SCENARIO 2: SLUSSPORT OCH SKYDDSBÄRRIÄR SOM
ÖVERSVÄMNINGSSKYDD
Utredningen från 2011 har som ett alternativ att bygga en slussport vid Bäveåns mynning
samt en skyddsbarriär (schematiskt inritad nedan). Skyddsbarriären kan anpassas till att
vara en del av stadsmiljön, t ex en strandpromenad som ger allmänheten kontakt med vattnet. Vid normalvattennivåer kan det fungera som en publik plats med varierande nivåer och
former där allmänheten har tillgång till det vattennära området. Vid högvatten kommer det
att fungera som en barriär mot området innanför. När slussen måste stängas kommer vatten från Bäveån att pumpas ut för att förhindra översvämningar från Bäveån och dagvattnet
innanför slussen.
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Scenario 2: Kombination skyddsbarriär och slussport

SCENARIO 3: LANDSKAPSANPASSADE INSTRÖMNINGSSKYDD OCH
INVALLNING - KOMMUNENS HUVUDALTERNATIV

Scenario 3: Landskapsanpassat inströmningsskydd

Ett annat alternativ från utredningen 2011 är ett inströmningsskydd som byggs upp längs
Bäveån. Detta alternativ bygger på stegvisa skyddsåtgärder och på en kombination av fasta
och tillfälliga skydd. Översvämningar i Uddevalla tätort händer någon gång om året och
varar några timmar. Detta innebär att ett fast skydd på t ex en meter kan kombineras med
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tillfälliga skyddsbarriärer som sätts upp när vattnet är på väg att stiga högre än de fasta
skyddsbarriärerna. Det fasta skyddet kan integreras i stadsbilden som t ex en strandpromenad.
När ett översvämningsskydd finns kan Uddevalla fortsätta att utvecklas på ett tryggt sätt.
En risk- och konsekvensanalys har genomförts. För att få en fullständig bild av riskerna och
konsekvenserna behöver flera analyser göras.
Ett första steg är att skydda enligt illustrationen nedan där Bäve/Badö lämnas utan översvämningsskydd. Komplettering av översvämningsskyddet på Bäve/Badö planeras i ett
senare skede när verksamheterna kan flyttas från området och behovet av rangerbangården
inte längre finns.

Anegrund ligger på södra sidan av Bäveån och används idag som industriområde. Områdesplanen för Bäveån beskriver ambitionerna för Anegrund som att det ska ha ett så varierat
innehåll som möjligt - även om bostadsdelen kommer att dominera. Attraktiva stråk längs
kajen, restauranger och kaféer, viss handel och andra verksamheter längs Junogatan kan
vara lämpliga inslag (se utförligare beskrivning i Områdesplan för Bäveån). Det innebär att
en stor del av den förorenade marken måste hanteras. Marken där bostäder föreslås måste
saneras till en nivå för ”känslig användning”.
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Bäve/Badöområdet
Bäve/Badöområdet ligger på norra sidan av Bäveån längst ut där ån möter Byfjorden.
Uddevalla Hamnterminal AB har lämnat större delen av området men har kvar en rangerbangård. Behovet av rangerbangården kvarstår till dess att ett alternativ ordnas. Siloverksamhet pågår i området.

Förslaget med inströmningsskydd innebär att området inte kommer att skyddas från översvämningar i ett första skede. Det är därför lämpligt med markanvändning som tål tillfälliga
översvämningar, t ex en stads- och vattennära park. Området öppnas upp för allmänheten
och växtligheten kan möjligtvis användas för att delvis rena marken. Parken kan kombineras med maritima verksamheter som tål översvämningar. Bedömningen måste göras om
fortsatt översvämning av området orsaker urlakning av föroreningar till Bäveån.
34

Om området vid ett senare skede skyddas från översvämningar kan det bli aktuellt med en
annan markanvändning, t ex stadsbebyggelse.
RISKINVENTERING: TEKNISKA LÖSNINGAR
Det finns alltid risker förknippade med tekniska lösningar. Är de rätt dimensionerade?
Kommer de att fungera när de behövs?
När de förorenade markmassorna grävs upp finns det en risk att en del föroreningar läcker
ut i vattnet.
Kostnaderna för tekniska lösningar är mycket höga och det finns risk för att genomförandet
tar lång tid.
Kommunen har tagit fram en översvämningsstrategi. Med det tidigare framtagna underlaget
inkl. en kostnads/nyttoanalys har en övergripande bedömning visat att en teknisk lösning
med inströmningsskydd är det bästa. Kommunen har även tagit fram en förstudie för genomförande av ett inströmningsskydd. I det fortsatte arebetet ska en kontinuerlig riskinventering, analys och hantering göras.
SOCIALA KONSEKVENSER
Skydd mot översvämningar ger möjlighet till att bygga flera bostäder och verksamheter i
centrala lägen. Det ger god tillgänglighet till service och kollektivtrafik. Staden får bättre
förutsättningar att bli en vital och attraktiv stad. En stads- och vattennära park ökar närheten till gröna och vattennära ytor vilket ökar människors möjligheter till utomhusvistelser
och motion. En stad som är skyddad från översvämningar ger en trygghet för boende och
besökande.
EKONOMISKA KONSEKVENSER
För kommunen kommer de föreslagna åtgärderna att innebära kostnader som har preliminärt uppskattats till drygt 380 Mkr. Kalkylen har framtagits genom övergripande bedömningar och fortsatt revidering av kalkylen måste ske allt eftersom mer förutsättningar blir
utredda och detaljlösningar klara. Att göra marken klar för ny stadsbebyggelse ger även en
möjlighet till finansiering av åtgärderna.
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Dagens översvämningar orsakar också kostnader för kommunen och för näringslivet och
kommunens invånare och besökare. Högre försäkringspremier kan förväntas om inga åtgärder vidtas.
Ekonomiskt stöd från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) m. fl ska
sökas.
SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING
Åtgärder för att skydda centrala staden måste vidtas. Om inte kommer utveckling av staden
och närliggande områden att stagnera. Befintlig bebyggelse kommer allt oftare att hotas av
stigande vatten till följd av extremare väder, både i form av nederbörd och vind samt bristfällig dagvattenhantering.
100 år är en lång och osäker planeringshorisont. För att kunna följa utvecklingen över tid
och skydda bebyggelsen på ett samhällsekonomiskt sätt är det att föredra att skydda staden
med åtgärder som kan byggas på eller kompletteras när behovet uppstår.
Ett landskapsanpassat inströmningsskydd bedöms vara det bästa sättet att skydda staden på
ett tryggt och flexibelt sätt.
Som ett led i att förstärka centrum bör kommunen ta tillvara möjligheten att öppna upp för
ytterligare stadsnära kontakt med vatten. Staden bör utvecklas västerut och inströmningsskyddet ger möjlighettill att skydda befintlig bebyggelse och skapa nya stadsdelar.
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MILJÖKVALITETSMÅL OCH HUVUDFÖRSLAGET FÖR LANDSKAPSANPASSAT
INSTRÖMNINGSSKYDD
MILJÖKVALITETSMÅL

Planen kan medverka till
att målet uppyflls

Planen kan
motverka målet

Begränsad klimatpåervkan

Förtätning och bebyggelse i
nära anslutning till befintlig
infrastruktur underlättar för
människor att åka kollektivt.

Frisk luft

Se ovan

Giftfri miljö

Borttagning av förorenad mark
på Badökajen och Junoverken.

Risk att föroreningar
kommer ut i vatttnet när
man gräver ut marken.

Levande sjöar och vattendrag

Borttagning av förorenad mark
minskar risken för urlakning.

Risk att föroreningar
kommer ut i vattnet när
man gräver ut marken.

Hav i balans samt levande kust Vid bra planering av nya småoch skärgård
båtshamnar och marinor kan
kunskapen om bra miljöval
spridas. Kan leda till lägre utsläpp från befintliga anläggningar
God bebyggd miljö

Ej
akutellt

Utbyggnad av småbåtshamnar och marinor kan
påverka havsmiljön
negativt.

Planen medger olika hållbara
boendeformer, stadsnära och
vattennära
Vid genomförande av planen
kommer förorenad mark att
saneras
Markstabititeten förbättras

Ett rikt växt och djurliv
Skyddande ozonskikt
Bara naturlig försurning
Grundvatten av god kvalitet
Säker strålmiljö
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
Ingen övergödning

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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KULTURMILJÖ OCH ARKEOLOGI RUNT HERRESTADS
GRAVFÄLT OCH MOSSHED
SCENARIO 1- MYCKET BEGRÄNSAD UTBYGGNAD I HERRESTAD, INGEN
UTBYGGNAD I MOSSHED- HUVUDALTERNATIVET
Scenario 1 innebär att man inte bygger nya bostäder, verksamheter eller vägsystem i Mosshedsområdet. Kommunen har mindre beredskap för framtida behov av bostäder och verksamheter, men en utveckling av Mosshedsområdet skulle innebära en spridning av bebyggelse där det idag saknas många infrastrukturdelar och därmed strida mot kommunens
samhällsbyggnadsstrategi. Området behåller istället nuvarande karaktär och fornlämningar
i området blir kvar i nuvarande skick.
Kommunen minskar planområdet vilket gör att Mosshed inte omfattas av planen och inte
pekas ut som utvecklingsområde för framtiden.
Vägen genom Herrestad som idag gör en kraftig sväng innan den går under E6 föreslås
få en rakare sträckning. En ny dragning av vägen kommer att ta hänsyn till gravfältet för
att inte skada kulturmiljövärdena. Kommunen kommer att utföra åtgärder för att förbättra
tillgängligheten i form av bättre skötsel, skyltning, parkering mm kring Herrestads gravfält, i anslutning till vägen under E6. Varsamhet måste råda i planeringen av vägen för att
inte skada gravmiljön och upplevelsevärdet. En skötselplan har framtagits för att utveckla
kultur- och besöksvärdena vid gravfältet.
De utpekade förtätningsområdena i Herrestad har minskats efter samrådet och måste utformas med stor försiktighet för att försäkra om att inte skada de kulturmiljölämningar som
finns i närheten.
Scenario 1 bedöms inte medverka till negativ påverkan på kulturmiljön eller något riksintresse.
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SCENARIO 2 - NYA BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER I STORA DELAR AV
MOSSHED
Mosshedsområdet utvecklas med bostäder och verksamheter och blir en ny stadsdel med
blandad bebyggelse. Nya vägar byggs för att göra området tillgängligt.
I ett arkeologiskt underlag från Bohusläns museum framgår att det finns mycket värdefulla
fornlämningar i området, inklusive Herrestads gravfält som är Bohusläns största gravfält.
Området gränsar även till kulturmiljön Kaanans land som utpekas i kommunens Kulturmiljövårdsprogram. Bohusläns museum anser att området bör ses som en helhet och att vissa
områden bör undantas från exploatering. Gravområden bör behandlas varsamt och exploatering och intrång bör inte ske i dess närområde. Detta gör att exploatering av större delen
av Mosshed bedöms olämpligt.

SCENARIO 3 - BEGRÄNSAD UTVECKLING AV MOSSHED
Mosshed utvecklas med bostäder i mindre skala. Begränsade markområden i nordvästra
delen av området reserveras för framtida behov. Den södra delen av Mosshed undantas
från exploatering för att skydda fornlämningar i området. Ett mindre verksamhetsområde i
anslutning till befintliga verksamheter öster om E6 skapas. Scenario tre skulle innebära att
endast ett begränsat antal bostäder kan byggas, saknar viktig infrastruktur, strider mot kommunens samhällsbyggnadsstrategi och bedöms olämpligt.
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