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Uddevalla kommun håller på att ta fram 
ett förslag om utveckling av hela Rimners-
området samt tillgänglighetsanpassning 
och renovering av Rimnersvallen. 
Parallellt förbereds också byggnation av 
Uddevallas nya simhall som ska byggas 
där de nuvarande B- och C-planerna 
ligger i anslutning till Rimnershallen. 

Simhall
Projekteringen av den nya simhallen gör kommunen 
tillsammans med Peab som, efter upphandling, 
tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad 
för bygget. Simhallen ska vara en anläggning för 
motion, träning och tävling. Anläggningen ska 
innehålla en 50-meters bassäng med 10 banor, 
bassäng som är lämplig för uppvärmning och 
simundervisning, SM-standard för 25-meters 
tävlingar gällande krav på publikkapacitet, barn-
bassäng och hoppbassäng 1m, 3m och 5m integrerad 
i 50 meters bassängen.

- För att komma igång med bygget av simhallen 
behöver vi tillfälliga ersättningsytor för fotbolls-
planerna och dialog förs just nu med föreningarna 
om olika förslag på lösningar, säger kommun- 
direktör Peter Larsson. 

Målsättningen är att fotbollsplanerna senare ska 
förläggas inom Rimnersområdet igen. 

Ny placering av fotbollsplanerna ingår som en del 
av den pågående förstudien av utveckling inom 
området.

Rimnersvallen
Rimnersvallen är i stort behov av renovering och 
anpassning för bättre tillgänglighet och krav för 
tävlingsstandard. Ett förslag håller på att tas fram 
som kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om.

Områdesutveckling
Kommunen gör en förstudie av behoven kring en 
utveckling av Rimnersområdet. Frågor som hanteras 
är till exempel föreningsdialoger, infrastruktur, 
tillgänglighet, kollektivtrafik samt stråk och mötes- 
platser.

AKTUELLT under HÖSTEN
Mellan oktober och slutet av november pågår 
ett schaktarbete där en ny råvattenledning ska 
läggas längs Kolonnvägen vid Rimnersområdet. 
Ledningsarbetet kommer etappvis att ske längs 
Kolonnvägen från västra till östra sidan med start 
vid gångtunneln mot Östrabo yrkesutbildning. 
Parkeringsytorna längs vägen kommer att stängas 
av cirka 60 meter åt gången. Tillfälliga parkeringar 
kommer att finnas nedanför Dynamitbacken.

Mer information uddevalla.se/uddevallavaxer

• Önskan finns om att    
   Rimnersvallen ska vara  
   klar under 2023, men  
   det är för tidigt att veta  
   ännu.

• Bygget av ny simhall 
   pågår
• Renovering av Rimners- 
   vallen beräknas pågå

• Behovsanalys, förstudie  
   utveckling området  
• Förstudie Rimnersvallen 
• Genomförande  
   ersättningsytor
• Bygget av ny simhall  
   startar

Tidplan

• Projektering simhall
• Beslut ersättningsytor
• Behovsanalys Rimners- 
   vallens renovering
• Flytt av råvattenledning

• Ny simhall förväntas vara
   i drift sommaren 2024
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