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INLEDNING/BAKGRUND 
 
Uppdrag och syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med ett planprogram är att pröva en eller flera markanvändningar på 
en avgränsad yta och översiktligt beröra bland annat frågor som rör stadsbild, trafik och 
miljöfrågor. Om planprogrammet sedan antas kommer det sedan ligga till grund för 
kommande detaljplan/er förutsatt att föreslagna markanvändningar bedöms lämpliga. 
Detta specifika planprograms syfte är att utreda möjligheten att utveckla ett område med 
kontor, verksamhet och viss handel. Området är idag i hög grad outnyttjat och byggnaderna 
står i kraftigt förfall. I gällande Översiktsplan anges området som befintlig tät bebyggelse där 
detaljplan krävs. 
Med bakgrund av detta samt det goda exponeringsläget som närheten till rv 44 medför anses 
det fördelaktigt och lämpligt att pröva möjligheterna för en välavgränsad exploatering. 
Det bullerutsatta läget som närheten till den trafikerade vägen medför gör att icke 
bullerkänsliga verksamheter som handel/lättare verksamhet anses lämpliga för marken. 
En väl genomtänkt exploatering med goda arkitektoniska kvaliteter kan tillföra området, och 
staden som sådan, mycket. Läget intill rv 44 och den passerande trafiken gör att det finns ett 
mycket gott utgångsläge för att kunna skapa ett arkitektoniskt landmärke med gott skyltläge 
angränsande för såväl boende som resande som brukar rv 44. Att pröva exploatering i 
området bör ses som en del av en god stadsutveckling.  
 
Områdets läge och avgränsning 
 
Området omfattar ca två hektar mark och är beläget ca sex kilometer väst om Uddevalla 
centrum. Området angränsas av rv 44 i söder och ett mindre naturområde i norr.  
Området delar infart med östra delarna av Torp köpcentrum genom anslutningen 
Hogtorpsvägen/rv 44. Området omfattar fastigheterna Herrestad 1:8, 1:10, 1:5, 12:3 samt 
delar av Herrestad 12:4. 

 
Översiktskarta. 

Kv Sågen 

E6 

Mot Göteborg 

Mot Oslo 

Mot Centrum Mot Lysekil 

Torp köpcentrum 
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Planprocessen och organisation av planarbetet 
 
Beslut att upprätta planprogram togs i Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 2014-04-17 § 139. 
Planprogramet skall i övergripande drag redovisa områdets förutsättningar och de intentioner 
som finns, 5 kap. 10 § PBL. 
 
Planprogrammet samråds med berörda myndigheter och fastighetsägare i anslutning till 
området, även allmänheten bereds möjlighet att lämna synpunkter på programmet. 
 
Efter programsamrådets slut sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse och 
vid behov revideras programmet efter inkomna yttranden. Om Samhällsbyggnadsnämnden 
sedan godkänner samrådsredogörelse och programhandlingar ligger dessa till grund för 
detaljplan. 
 
Beslut om att upprätta detaljplan fattas således först efter programsamrådet. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovan en enkel sammanställning av planprocessen. Planen upprättas efter Plan-och bygglagen 
(PBL 2010:900) och arbetet bedrivs med standard/begränsat förfarande.  
 
 

Planbesked Programsamråd Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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SAMMANFATTNING 
 
I januari 2014 inkom en begäran om planbesked för kv Sågen till dåvarande Miljö-och 
stadsbyggnadsförvaltningen (sedan 1 januari 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen). 

I ansökningshandlingarna framgår att man önskar att området användas för handel 
inklusive livsmedel, kontor, lättare industri och sjukvård (vårdcentral). Man påpekar att 
den exakta omfattningen i dagsläget inte är klar.  

I ansökan bifogas skisser över förslag till exploatering vilka redovisas i detta program. 

Begäran prövades i Samhällsbyggnadsnämnden som gav positivt planbesked och beslut 
om att upprätta ett planprogram för kv Sågen. 

På grund av den idag anträngda situationen på rv 44 motsätter sig Trafikverket i nuläget 
ytterligare exploateringar i området, men Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det kan 
vara av värde att inleda en planmässig studie av området.  

På så sätt kan Samhällsbyggnad inhämta ett mer omfattande underlag inför ett framtida 
beslut om att upprätta detaljplan eller inte. 

 

 
PROGRAMFÖRSLAG 
 
Grundtankarna kretsar kring en gestaltningsidé med tre sammanbyggda huskroppar i tre 
till fyra våningar och med en total bruttoarea om ca 6 000 kvadratmeter. Ca 230 st 
parkeringsplatser redovisas, parkeringsplatserna genom dess tänka placering skapar även 
barriäreffekt mot rv 44 och farligt gods. 

Redovisat förslag ska inte tolkas som ett färdigt förslag utan snarare som idéskisser som 
visar på de huvudsakliga intentionerna.  

Områdets läge gör att det kan ses som en del av stadens västliga infart, läget gör att resande 
från Lysekil, Göteborg, Oslo och större delen av Bohuslän som har ärende i Uddevalla 
kommer passera detta område och därmed är det en bidragande del av upplevelsen av 
Uddevalla. 
En framtida exploatering kan komma att ses som ett landmärke och det är därför av yttersta 
vikt att huskroppas och det påverkade närområdet utformas med god arkitektonisk hand. 
 
På följande sidor redovisas ett skissat förslag upprättat av Wingårdhs arkitektkontor. 
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Tänkt disponering av om
rådet (W

ingårdhs). 
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Tänkt disponering av om
rådet (W

ingårdhs). 
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Tänkt Vy från rv 44, väst (W
ingårdhs). 
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Vy från rv 44, öst (W
ingårdhs). 
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Tänkt disponering av om
rådet (W

ingårdhs). 
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Översiktlig planritning (Wingårdhs). 
 

Förslaget bedöms som ett gott underlag för vidare arbete. Huskropparnas sammanfogning 
skapar en iögonfallande struktur som visar goda kvaliteter såväl från öst som väst. 

   

En arkitektur/utformning som kan upplevas som över/underexploatering eftersträvas ej, 
det bedöms att storleksordningen som redovisats i skisser är en lämplig avvägning i 
frågan, då detta ej är ett färdigt förslag tas reservation för ändringar i yta och utformning 
men redovisade skisser bör ses som ett gott underlag att arbeta vidare utefter. 

 

Det finns även alternativa förslag på utformningar och byggnader, ovan redovisade är 
dock de som ansetts uppfylla efterfrågan på god rumslig kvalitet bäst, grunddragen i 
förslaget visar på ett hänsynstagande till närområdets karaktär och de utformningsmässiga 
säkerhetsåtgärder som krävs för exploatering i närhet till rv 44. 

 
En kulle/mindre berg finns direkt norr om planområdet, föreslagen exploatering täcker delvis 
vyn av denna det innebär även att människor kommer nämnare denna och det kan komma att 
användas/upptäckas av fler.   
 
I samband med ett annat planprojekt håller ett förslag på alternativ dragning för delar av 
Torpvägen och Hogstorpsvägen på att tas fram, resultatet av denna kan resultera i en 
revidering av huskropparnas placering i området, se under Trafik.  



12 
 

 
Referens/inspirationsbilder (Wingårdhs) 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Området idag 
 
Området består idag i huvudsak av outnyttjad mark och två byggnader i kraftigt förfall. Att 
pröva möjligheten att omvandla detta väl exponerade område medför många kvaliteter för 
såväl Uddevalla stad och dess stadsbild som det lokala näringslivet. Det har förekommit 
industri på fastigheten men denna är ännu ej riskklassad efter eventuella föroreningar. 
 

 
 

Foton från programområdet 
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Foton från programområdet 
 
Området är bullerutsatt genom det exponerade läget mot rv 44, med bakgrund av tänkt 
markanvändnings karaktär (handel, verksamheter) anses det dock inte innebära 
problematik/hinder för exploatering. 
Närheten till rv44 medför dock även risk er i fråga av avkörningar, explosiv gods m.m. 
riskutredningar har tagits fram för att kunna säkerställa en minimering av risker. 
De ställningstaganden som gjorts i dessa avses följas, se bilagor Riskutredning. 
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Övrig planering i närområdet 
 
Som redovisas på nästkommande sida motsätter sig den antagna Samhällsbyggnadsstrategin 
att Torp expanderar ytterligare, det finns dock flertalet projekt i som pågår i närområdet.  
Nedan redovisas några av de projekt som pågår och är av störst vikt, de är i olika 
planeringsskeden och har olika tidsramar till förverkligande.  
 
 

 
Översiktskarta.  
 
 

1. Kv Sågen. Herrestads 1:8 m.fl 
Programhandlingar på samråd. 
 

2. Planerat handelsområde. Herrestads-Torp 1:3 m.fl 
Detaljplan under arbete. 
 

3. Planerad bilhall. Lidret 2 
Bygglov har 2015 givits för bilhall i storleksordningen ca 3500 kvm. 
 

4. Föreslaget verksamhetsområde. Herrestad 1:24 m.fl 
Utpekat i förslag till Fördjupad översiktsplan, utredning pågår. 
 

5. Planerat hotell. Herrestads-Torp 1:3 m.fl 
Programsamråd har hållits under 2013. 

 
 

Mot Göteborg 

Mot Oslo 

Mot Centrum Mot Lysekil 

Torp köpcentrum 
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Tidigare ställningstaganden 
 
Berört område är idag ej detaljplanelagt. Fördjupad översiktsplan för staden Uddevalla 
antagen av kommunfullmäktige 1996 anger för berört område ”befintlig tät bebyggelse där 
detaljplan krävs”.  
 
En ny Fördjupad översiktplan är under arbete och denna anger i samrådshandling från 2013 
”Befintlig bebyggelse” och ”Befintlig industri” 
 
I Uddevalla kommuns Samhällsbyggnadsstrategi antagen av kommunfullmäktige 2015 anges: 
 
”Extern handelsverksamhet bidrar till god service för boende och besökare men skall inte 
tillåtas att bli det enda alternativet. Handelsområdet Torp skall ytmässigt anses som 
färdigutvecklat med undantag för pågående detaljplaner. Inga nya handelsområden skall 
etableras.” 
 
Utifrån ovanstående kan konstateras att planprogrammets intentioner ej står i direkt strid med 
Fördjupad översiktsplan eller Samhällsbyggnadsstrategin, aktuellt område kan klassas som 
extern handelsverksamhet men anses inte i direkt mening tillhöra Torp handelsområde utan 
upplevs stadsbillsmässigt ha en starkare koppling till västra Herrestad och Kissleberg.  
Beslut om att påbörja planarbete togs 2014 och faller under kategorin pågående detaljplaner.     
 
Berört område är del av riksintresse högexploaterad kust, plan-och närområdet är idag dock 
redan i hög grad ianspråktaget genom tidigare exploatering och föreslagna förändringar 
bedöms inte påtagligt påverka riksintresset. Rv 44 är Riksintresse för kommunikationer. 
 
Markanvändning/markägoförhållanden/miljöförhållanden (buller, mark, vatten) 
 
Nedan redovisas i kartor några av de översiktliga utgångspunkterna för planeringen, 
området är i privat ägo men angränsas av kommunalt ägd mark. Marken består i absoluta 
huvudsak av glacial finlera med tunt ytlager, området är bullerstört med bakgrund av 
närheten till rv 44, detta bedöms dock ej medföra problem då markanvändning med låg 
bullerkänslighet planeras. 

 

 
Kommunalägt mark (gul), privatägd mark (vit).            Jordartskarta, glacial finlera med tunt ytlager (gult) 
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Översiktlig bulleranalys 
 
Grönstruktur, natur och kulturvärden, fornlämningar. 
 
Planområdet har idag inga värden ut natur och rekreationsperspektiv, platsen lockar inte till 
besök och undviks, inga kulturella värden finns inom området. I anslutning till planområdet 
ligger ett mindre berg med ett antal fornlämningar, dessa berörs dock ej av föreslagen 
exploatering.   
 
Geologi, markförhållanden 
 
I samband med en vägplan för rv 44 gjordes det omfattande geologiska undersökningar längs 
vägen, delsträckan Tavelgatan – Frölandsvägen omfattar stora delar av programområdet. 
 
Den del av utredningen som berör planprogram bifogas planhandlingarna, se även utdrag ur 
kommunens jordartskarta på föregående sida. Planområdet ligger i lågriskområde för radon 
 
Offentlig och kommersiell service 
 
I närheten till området finns två skolor, området har även närhet till Torp köpcentrum som har 
ett brett utbud av kommersiell service. Med exploatering likt föreslagen medföljer dock inga 
krav på närliggande service, föreslagen exploatering bidrar istället till den. Det finns god 
tillgång till kollektivtrafik i anslutning till området genom närheten till rv 44.   
 
Teknisk försörjning 
 
Tänkt bebyggelse kan anslutas till kommunala system för vatten och avlopp, även dagvatten. 
Fjärrvärme bör vara möjligt och lämpligt för i detta område. 
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Trafik, gator och parkering 
 
Området ansluts huvudsakligen med övriga vägnät genom korsningen Tavlegatan-
Hogstorpsvägen på rv44. Alternativ väg att nå området är över Trollgildsvägen, det bör 
beaktas som en alternativ väg för uttryckningsfordon. 
 
Det finns goda möjligheter att nå området till fots eller med cykel, väl utbyggda GC-vägar 
finns att tillgå från centrala staden och vidare ut mot Torp köpcentrum. Med bakgrund av 
trafiksituationen på rv44 är det av vikt att dessa GC-vägar beaktas för att underlätta icke 
bilburen transport.   
 
Under 2013 har kontakt hållits med Trafikverket gällande områdets framtid. Trafikverkets 
uppfattning var att korsningen med väg 44 är den mest belastade i området och att man 
befarar att situationen kommer att förvärras om ytterligare verksamhet etableras.  
I en PM, daterad 2013-05-15, säger man att områdets lämplighet för ny verksamhet måste 
prövas och regleras i en detaljplan detta PM har bifogats handlingarna. 
 
I andra sammanhang har Trafikverket också framfört att trafiksystemet vid Torp inte klarar en 
acceptabel framkomlighet om fler verksamheter tillåts etablera sig i området.  
Man menar också att den så kallade Nordlänken och trafikplatsen norr om Torp som skapats 
för att förbättra trafiksituation och att den utbyggnaden av trafiksystemet som skett inte ska 
tas som intäkt för en fortsatt exploatering. 
 
Trafikverket anser att väg 44 från Torp till tunnlarna periodvis är överbelastad, det innebär 
köer och låg framkomlighet som särskilt kan drabba ambulanser och räddningstjänstens 
fordon. Det ska också noteras att väg 44 utgör riksintresse för kommunikationer.  
 
Väg 44 är inte någon formell transportled för farligt gods i det här vägavsnittet. Trots det 
framförs, enligt uppgift från Länsstyrelsen, lika mycket farligt gods här som på E6:an som är 
primär led för farligt gods.  
 
SWECO har på Trafikverkets begäran tagit fram en trafikutredning som berör rv 44 och de 
delar av den som är hårdast belastade, denna beräknas färdigställas under första halvåret 2016.  
 
Redovisat förslag redovisar ca 230 parkeringsplatser, det är dock för tidigt för att se i detalj 
hur detta förhåller sig till Uddevalla kommuns parkeringsnorm antagen 1994, detta då 
specifikt parkeringsytan kan ändras till yta och utformning i vidare arbete.  
En exploatering omfattande ca 6000 kvm BTA kräver enligt parkeringsnormen ca 240 
parkeringsplatser.  
Det förutsätts att parkeringsnormen kommer efterföljas i vidare arbete. 
 
 
Trafikutredning utförd 2013 av WSP specifikt för kv Sågen redovisar:  
 
”Sammanfattningsvis beräknas utbyggnaden av kontorsfastigheten påverka ytterst marginellt 
– mycket under 1%.” 
 
Ur ett helhetsperspektiv är rv 44 hårt belastat och nya större exploateringar bedöms försämra 
trafiksituationen ytterligare, kv Sågen bör dock i sammanhanget ses som en liten del av en 
större problematik som måste lösas oavsett om kv Sågen exploateras eller ej. 
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Transparent rött område närmast i foto kan omvandlas genom att GC-tunnel byggs över och en bussfil skapas. 
 
Röda markeringar markerar områden där vidare studier av trafiksituationen föreslås och bör 
arbetas med i vid ett fortsatt detaljplanearbete. Trafiksituationen på Hogstopsvägen bör ses i 
ett större sammanhang än enbart som försörjningsväg till kv Sågen, i synnerhet med bakgrund 
av den pågående planeingen på Herrestads-Torp 1:3 m.fl som även kommer nyttja 
Hogstorpsvägen.  
Vägen byggdes om i samband med IKEA:s etablering i området, dock är vägen dåligt 
anpassad till kommande tänkta exploateringar och vägen kan behövas dras om för att förbättra 
trafikläget. 
En utredning från SWECO är under arbete (separat från trafikutredningen beställd av 
trafikverket) och beräknas bli klar under första kvartalet 2016, denna är beställd i samband 
med det pågående detaljplanearbetet på Herrestads-Torp 1:3, det har tagits höjd för en 
exploatering på kv Sågen. 
Resultatet av denna kan påverka programförslagets utformning och rumsliga disposition, då 
en eventuellt föreslagen omdragning av vägen kan innebära mer yta för kv Sågen. 
   
Det finns även förslag på att skapa en bussfil genom att bygga över delar av nergången till 
GC-tunneln under rv 44, detta skulle bidra till en bättre trafiksituation då de bussar som 
stannar vid hållplatsen har mer marginal innan de måste ta sig ut i huvudfilen igen. 
 
 
MILJÖKVALITETSNORMER, 5 KAP MB 
 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 
Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 
parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 
 
Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
Föroreningarna i utomhusluften bedöms inte överskrida de fastställda normerna. 
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Vattenförekomster (SFS 2004:660) 
Byfjorden, lokaliserad cirka 3 kilometer sydöst om programområdet omfattas 
av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Den ekologiska statusen 
för Byfjorden har klassificerats till otillfredsställande och Vattenmyndigheten 
har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 
2021. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) har klassificerats 
som uppnår ej god. 
Havstensfjorden, lokaliserat cirka 3 kilometer söder om programområdet, 
omfattas också av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Den ekologiska 
statusen för Havstensfjorden har klassificerats till otillfredsställande och 
Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status 
ska uppnås till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) 
har klassificerats till god. 
För att inte medverka till att försämra möjligheterna att uppnå det uppsatta 
målet för den ekologiska statusen är fördröjning och rening av dagvattnet 
viktigt. Kärraåns utlopp är beläget ca 5-6 km öster om 
Havstensfjorden.  
 
Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 
Havstensfjorden är ett utpekat musselvatten. Se påverkansbeskrivning på 
föregående sida. 
 
Omgivningsbuller (SFS 2004:675) 
Nivåerna på omgivningsbullret inom programområdet bedöms inte innebära 
några skadliga effekter på människors hälsa. 
 
Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormer 
 
Ett effektivt omhändertagande av dagvatten är en förutsättning för att 
Havstensfjorden och Byfjorden, som omfattas av miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster inte ska påverkas negativt. 
Dagvattnet från hårdgjorda ytor i området kan på olika sätt fördröjas, eller på olika sätt 
omfattas av lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Ett genomförande av programförslaget bedöms därför sammantaget inte 
medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
 
MILJÖMÅL 
 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver 
de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att 
vara ekologiskt hållbara på sikt. Uddevalla kommun har i sin översiktsplan pekat ut 6 
miljömål som ska ägnas särskild uppmärksamhet. Dessa mål är: 
 

• God bebyggd miljö 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Grundvatten av god kvalité 
• Ingen övergödning 
• Begränsad klimatpåverkan 

• Levande sjöar och vattendrag 
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Nedan görs en kortfattad avstämning mot de miljömål som bedöms vara relevanta 
i det aktuella ärendet. 
 
God bebyggd miljö 
De föreslagna verksamheterna är i hög grad lokaliserade i anslutning till befintlig bebyggelse 
och på redan ianspråktagen mark och kan klassas som förtätning. 
Underlaget för det befintliga bussnätet stärks i och med etableringen av föreslagna 
verksamheter. Bebyggelse kan därför medverka till att stärka buss- och cykelvägnätet på sikt. 
 
Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Marina områden berörs endast av det dagvatten som eventuellt kommer att 
nå Havstensfjorden. Dagvattnet bör omhändertas och renas i högsta möjliga mån. Området 
bör anslutas till det kommunala va-nätet. 
 
Grundvatten av god kvalité 
Området ska anslutas till det kommunala va-nätet. Lokalt omhändertagande av dagvatten och 
fördröjning förordas. 
 
Ingen övergödning 
Området ska anslutas till ett kommunalt reningsverk. 
 
Begränsad miljöpåverkan 
En etablering av ett handels/verksamhetsområde kommer sannolikt innebära att biltrafiken 
kommer att öka. Projektet kan dock innebära en möjlighet till att stärka gång-och 
cykeltrafiken samt kollektivtrafiken på sikt.  
 
Sammanfattning av påverkan på miljömålen 
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse 
med de nationella miljömålen. 
 
 
KONSEKVENSER 
 
Bebyggelse, stadsbild 
 
Fastigheten har utmärkta möjligheter att bebyggas med god exponering mot rv 44, se 
illustrationer under Programförslag.  
Med bakgrund av områdets utsatthet för buller anses det lämpligt att området bebyggs med 
handel, kontor och andra mindre bullerkänsliga verksamheter För att inte belasta området med 
för mycket trafik bör mindre verksamheter prioriteras. Parkering bör anläggas mot rv 44 som 
buffertzon.  
 
Då marken idag redan är i anspråkstagen och lokaliserad i anlutning till befintlig bebyggelse, 
verksamhet, handel och bostadsområden kan föreslagen exploatering ses som förtätning i den 
befintliga stadsmiljön. Förtätning har fördelen att man inte behöver ta så kallad jungfrulig 
mark i anspråk, vilket innebär att t.ex skog eller åkermark inte bebyggs. Den nya bebyggelsen 
placeras även i område där goda kollektivtrafikssystem redan finns utbyggda och dessa kan 
försörja varandra. 
 
Störningar är huvudsakligen trafikbuller. Verksamheter ska inte medverka till ytterligare 
störningar mot bostadsområde i anslutning till planområdet. 
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Utnyttjandegrad och byggnadshöjd 
 
En bebyggelse likt skisserna är ett gott underlag för hur platsen kan bebyggas på lämpligt vis, 
storleksordningen ca 6000 kvm och som högst fyra våningar anses vara en välavvägd 
exploatering, den exakta exploateringsgraden och byggnadshöjden kommer utredas vid 
fortsatt detaljplaneupprättande men en bebyggelse med skisserna som utgångspunkt bör 
resultera i ett gott tillskott till stadsmiljön. 
 
Tillgänglighet  
 
Nivåskillnaderna mellan gata och husets bottenplan anordnas så att det möjliggör tillträde för 
rörelsehindrade. Tillgänglighet styrs inte med planbestämmelse, höjdskillnader mellan gata 
och husets entré och ska beaktas vid framtida bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det 
som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och 
bevakas vid bygglovsgivning. 
 
Behovsbedömning – bedömning av betydande miljöpåverkan 
 
Inom planområdet finns inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen är inte 
berörda i nämnvärd omfattning. Planerad användning för marken bedöms inte överskrida 
miljökvalitetsnorm eller försämra människors hälsa, inte heller miljömålen, natur- och 
kulturvärden påverkas i nämnvärd omfattning.  
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan. 
Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god och 
hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. 
 
I vidare planarbete ska kommunens syn på behovsbedömning samrådas med Länsstyrelsen. 
 
Övriga konsekvenser 
 
Den idag stagnerande centrumhandeln riskeras utarmas ytterligare vid en exploatering likt den 
som föreslås, det skulle innebära en mindre livfull stadskärna och ett större bilberoende, även 
kollektivt resande kan dock brukas till och från planområdet. 
 
Nollalternativ 
 
Förutsatt att planprogrammets intentioner inte arbetas vidare med och tänkt utveckling av 
området stoppas bedöms området försättas i fortsatt förfall för obestämd tid och marken 
kommer stå outnyttjad. Detta vore en icke önskvärd väg att gå med bakgrund av läget, 
området ligger som nämnts i mycket gott läge vid en av infarterna till Uddevalla, många får 
sin första bild av staden här.  
Ett nollalternativ skulle dock innebära att det inte medför någon ytterligare trafik till rv 44, 
nämnd väg är dock redan idag tidvis överbelastad och det krävs lösningar på detta oavsett om 
planprogrammets intentioner genomförs eller ej.     
Centrumhandeln skulle inte påverkas negativt i vidare omfattning. 
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Miljömålen 
 
Miljömål om minskad klimatpåverkan får negativ påverkan pga ökad biltrafik. 
Påverkan på miljökvalitetsnorm bedöms inte föreligga. 
 
Behov av utredningar 
 
Dagvatten. Det kommer att krävas en utredning kring dessa frågor vid fortsatt planarbete.  
 
Trafikutredningar. Två utredningar inväntas från SWECO, dels en över trafiksituationen på 
rv 44 i stort samt en som berör berört område i mer direkt mening. 
 
Geoteknik. Till stora delar redan utförd i samband med vägplanen 2013, ytterligare specifika 
utredningar kan tillkomma. 
 
Farligt gods/riskutredning. Utfört och bifogas handlingarna. 
 
Förorenad mark. Området är idag ej riskklassat, med bakgrund av tidigare verksamhet på 
platsen kan området behövas utredas i avseende av eventuell fölrorenad mark. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella 
planområdet.  
 
En framtida detaljplan kommer medföra ändringar i fastigheter, det föreslås att fastigheterna 
Herrestad 1:8, 1:10, 1:5 och 12:3 sammanläggs till en fastighet. 
 
Detta med reservation för hur en alternativ dragning av Torpvägen kan påverka planområdet. 
 
Framtida förrättningskostnader bekostas av fastighetsägare eller ledningshavare. 
 
Tekniska frågor 
 
De övergripande förutsättningarna för byggnation enligt programförslaget bedöms som goda.  
 
Ekonomiska frågor 
 
Planavtal upprättas efter beslut om samråd. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
 
Uddevalla kommuns står som huvudman till allmän platsmark i kommande detaljplan, 
Huvudmannaskapet innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av allmän plats. 
Inom mark som är utlagd som kvartersmark i kommande detaljplan ansvarar fastighetsägaren. 
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Sammanfattande bedömning 
 

Samhällsbyggnad anser att det är av stor vikt för upplevelsen av det här området och 
staden som sådan att det kommer till stånd en förändring på den aktuella platsen. 
Grundförutsättningarna för en exploatering prövas i detta planprogram  

Därefter kan Samhällsbyggnadsnämnden få ett bättre beslutsunderlag inför ett framtida 
beslut om man är beredd att pröva lämpligheten av exploatering i ett detaljplaneförslag 
eller ej. 

I ett vidare planarbete får frågor som en mer exakt användning av byggnaderna, exakt 
placering av dem och dess arkitektoniska uttryck redovisas. 

Det återstår även att se vad trafikutredningarna redovisar i fråga om vidare exploateringar i 
området och hur denna fråga kan lösas. 

Dagvattenfrågan är viktig och det bör ses över hur exempelvis parkeringsytor och 
byggnader kan infiltrera/fördröja dagvatten, exempelvis genom genomsläpliga material, 
gröna ytor och gröna tak. 

 

 
 
 
 
TIDPLAN OCH FÖRFARANDE 
 
Planarbetet bedrivs med standard/begränsat förfarande. 
 
Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas: 
  
Beslut om positivt planbesked                                                                        april 2014 
 
Programsamråd                                                                                               februari 2016 
 
Godkännande av samrådsredogörelse samt beslut att upprätta detaljplan      maj/juni 2016                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Medverkande tjänstemän 
 
Daniel Andersson                       Samhällsbyggnad 
Planarkitekt                                   
 
Charles Hörnstein                        Samhällsbyggnad 
Tf planchef 
 
Hans Johansson                          Samhällsbyggnad 
Arkitekt 
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TILL PLANPROGRAMMET HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR: 
 

    √  Riskutredning, COWI 2012-10-10. 
 

√  Riskutredning, LG Riskteknik HB 2011-12-08. 
 

√  Tekniskt PM Geoteknik, FB Engineering AB 2003-09-19. 
 

√  Rapport över Geotekniska Undersökningar, Delen Tavlegatan – Frölansvägen Vägverket 2005-09-05. 
 

√  Objektspecifik teknik beskrivning väg, geoteknik, Delen Tavlegatan – Frölansvägen, Vägverket 2005-  
       09-05. 
 

√  Kommentarer och synpunkter på bygglovsansökan och detaljplanearbete på kv Sågen Uddevalla,    
      Trafikverket. 2013-05-15 
 

√  Trafikutredning PM, Sågen Uddevalla, WSP 2013-03-06 
 


