
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

1(3) 

2022-05-10  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Agneberg norra sal 1:11 kl. 08:30 torsdagen den 19 maj 2022  
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  

 

I tur att justera är Pierre Markström (C) 

Beräknad tid för justering: onsdagen den 25 maj 2022 

 

2.  Aktuella dialogfrågor från verksamhetschefer 2022-05-19 
Dnr BUN 2022/00013  

08:30-09:10 

Verksamhetschefer  

3.  Information om skolplacering inför läsåret 2022/2023  
Dnr BUN 2022/00045  

 

Fika 09:30-09:50 

09:10-09:30 

Administrativ 

enhetschef 

grundskolan  

4.  Information om upphandling av skoltrafiken 
Dnr BUN 310552  

09:50-10:10 

Verksamhetschef 

grundskolan  

5.  Information om delårsrapport april 2022 barn och utbildningsnämnden  
Dnr BUN 310587  

10:10-11:30 

Kvalitetsstrateg  

Controller  

6.  Information om lokalfrågor 2022-05-19 
Dnr BUN 2022/00016  

11:30-12:00 

Lokalstrateg 

Verksamhetsstrateg  

Processledare 

samhällsbyggnad  

7.  Information från Arbetsmarknadsavdelningen 
Dnr BUN 310069  

13:00-13:20 

Avdelningschef 

arbetsmarknads-

avdelningen  



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

2(3) 

2022-05-10  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

8.  Information om aktuella inspektionsärenden 2022-05-19 
Dnr BUN 2022/00028  

 

Beslutsärenden 13:35-14:00 

13:20-13:35  

Utredare  

9.  Beslut om namn på förskoleenhet på Hovhult 
Dnr BUN 2022/00356  

Lokalstrateg  

10.  Beslut om namn på förskoleenhet i Råssbyn  
Dnr BUN 2022/00379  

Lokalstrateg 

11.  Beslut - Investering Kisslebergsskolan  
Dnr BUN 2022/00460  

Lokalstrateg 

12.  Beslut - Samrådshandlingar för yttrande Planprogram Västra Centrum 

avseende stadsutveckling  
Dnr BUN 2022/00466  

Lokalstrateg 

13.  Beslut - Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 
Dnr BUN 2022/00526  

Lokalstrateg 

14.  Beslut - Uppdrag gällande utbildning - transportcentrum 
Dnr BUN 2022/00532  

Verksamhetschef 

gymnasieskola  

15.  Beslut - Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-05-

19 
Dnr BUN 2022/00012  

Nämndsekreterare  

16.  Beslut - Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-05-19 
Dnr BUN 2022/00002  

Nämndsekreterare 

17.  Beslut - Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2022-05-19 
Dnr BUN 2022/00031  

Nämndsekreterare 

18.  Beslut - Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

2022-05-19 
Dnr BUN 2022/00033  

Nämndsekreterare 

19.  Information om drogförebyggande arbete  
Dnr BUN 310068 

 

Fika 14:30-14:50  

14:00-14:30 

Drogförebyggande 

samordnare  



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

3(3) 

2022-05-10  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

20.  Information om avstängning av elev  
Dnr BUN 310556  

14:50-15:20 

Rektor  

21.  Beslut – Avstängning av elev 
Dnr BUN 2022/00451  

Rektor  

22.  Information från förvaltningschef till barn och utbildningsnämnd 2022-

05-19 
Dnr BUN 2022/00014  

15:30-15:50 

Förvaltningschef  

23.  Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 2022-05-19 
Dnr BUN 2022/00015  

15:50-16:00 

Ordförande  

24.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till 

sekreteraren.  

 

På grund av allergier får inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar 

användas under mötet. Undvik även nötter, mandlar och citrusfrukter under sammanträdet. 

 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr BUN 295540  1  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 
Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Pierre 
Markström (C). Beräknad tid för justering är onsdagen den 25 maj 2022. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
 
att välja Pierre Markström (C) till justerande  
 
att justering äger rum onsdagen den 25 maj 2022. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr BUN 2022/00013 2 

Aktuella dialogfrågor från verksamhetschefer 2022-05-19 
Sammanfattning 
Verksamhetscheferna informerar om aktuella dialogfrågor från respektive verksamhet. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information om aktuella dialogfrågor från verksamhets-

cheferna 2022-05-19 

Sammanfattning 

Verksamhetscheferna informerar om aktuella dialogfrågor från respektive verksamhet. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr BUN 2022/00045 3 

Skolplacering inför läsåret 2022/2023  
Sammanfattning 
Information om skolplaceringsprocessen 2022/2023 lämnas. 
 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-05-09 Dnr BUN 2022/00045 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Skolplacering inför läsåret 2022/2023  

Sammanfattning 

Information om skolplaceringsprocessen 2022/2023 lämnas. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr BUN 310552  4 

Information om upphandling av skoltrafiken 
Sammanfattning 
Information om upphandling av skoltrafiken lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutat  
 
att godkänna informationen. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr BUN 310587  5 

Information om delårsrapport april 2022 barn och 
utbildningsnämnden  
Sammanfattning 
Information om delårsrapport april 2022 barn och utbildningsnämnden lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr BUN 2022/00016 6 

Information om lokalfrågor 2022-05-19 
Sammanfattning 
Information lämnas om aktuella lokalfrågor.  
 

1. Status Hemsöprojekten  
 

2. Barnomsorg Ljungskile  
 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.   

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00016 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information om lokalfrågor 2022-05-19 

Sammanfattning 

Information lämnas om aktuella lokalfrågor.  

 

1. Status Hemsöprojekten  

 

2. Barnomsorg Ljungskile 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.   

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr BUN 310069  7 

Information från Arbetsmarknadsavdelningen 
Sammanfattning 
Information från Arbetsmarknadsavdelningen lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr BUN 2022/00028 8 

Aktuella inspektionsärenden 2022-05-19 
Sammanfattning 
Information om aktuella inspektionsärenden lämnas. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Lista över aktuella inspektionsärenden  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00028 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Aktuella inspektionsärenden 2022-05-19 

Sammanfattning 

Information om aktuella inspektionsärenden lämnas.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Lista över aktuella inspektionsärenden  

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

 

 
 







 
 

Barn och utbildning  

 

3(7) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <TA>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00266) 2640-22 

2022-03-17 - Överklagan 

inkommen 

2022-03-23 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-03-28 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

2022-04-11 - Yttrande inlämnat  

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <E.C>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00220) 3126-22 

2022-03-28 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-01 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-04 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-04-19 - Yttrande lämnas 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <ES>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00232) 3361-22 

2022-03-29 Överklagan 

inkommen 

2022-04-01 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-04 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-04-19- Anstånd beviljas  2022-04-25 - Yttrande lämnas  

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <EHR>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00236) 3377-22 

2022-03-29 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-01 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-04 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-04-19 - Yttrande lämnas 



 
 

Barn och utbildning  

 

4(7) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

 

  

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <E.M>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00268) 3429-22 

2022-03-29 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-01 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-01 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 19 april 

2022-04-19 - Yttrande lämnas 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <I.T>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00238) 3259-22 

2022-04-04 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-06 – Efterfrågade 

handlingar skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

2022-04-07 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande 

Yttrande lämnas senast 21 april 

2022-04-19- anstånd beviljas 2022-04-25 - Yttrande lämnas 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(grundskola) <D.S>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00224) 2951-22 

2022-04-12 - Överklagan 

inkommen 

2022-04-19 - Efterfrågade 

handlingar skickas in 

2022-04-20 - Föreläggande att 

inkomma med yttrande  

Yttrande lämnas senast 4 maj 

2022-05-02 – Yttrande lämnas 

Överklagan av beslut angående 

skolplacering(förskoleklass) <I.G>läsåret 

2022-2023 (BUN 2022/00250) 4272-22 

2022-04-20 – Överklagan 

inkommen 

2022-04-22 – Efterfrågade 

handlingar skickas in 

2022-04-25 – Föreläggande att 

inkomma med yttrande  

Yttrande lämnas senast 9 maj  

2022-05-06 – Yttrande lämnas 









 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr BUN 2022/00356 9 

Beslut om namn på förskoleenhet på Hovhult 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 
respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 
namnfrågor. I samband med att en ny förskoleenhet planeras på Hovhult behöver barn 
och utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 
och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25     
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att namnge ny förskolelokal på Hovhult till ”Sångvägens förskola”.      
  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00356 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Beslut om namn på förskoleenhet på Hovhult 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att en ny förskoleenhet planeras på Hovhult behöver barn 

och utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 

och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 

kommunstyrelsen 2015-03-25     

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny förskolelokal på Hovhult till ”Sångvägens förskola”.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny förskoleenhet planeras på Hovhult behöver barn och 

utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen. I strävan att anknyta lokaler 

utifrån geografisk placering samt efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens 

funktion för namnfrågor föreslås att berörd ny förskoleenhet namnges till ”Sångvägens 

förskola”. 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

 
Skickas till 
Förskolekontoret 

Samhällsbyggnad 

Lokalstrateg  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2016/00446  

Ansvar för byggnadskultur och kultur inom offentlig fysisk 
miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om en sammanslagning av tekniska 

nämnden och miljö och stadsbyggnadsnämnden. Som en följd av detta beslutades 

i början av 2015 att slå samman miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska 

kontoret. I samband med detta gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att flytta ansvaret för kulturbyggnadsfrågor och frågor 

om den offentliga miljön från kultur och fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

/samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Kommundirektören redovisar nu uppdraget. I utredningen konstateras att de allra flesta 

områden inom fysisk planering, inklusive genomförande av åtgärder i det offentliga 

rummet hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Frågor om 

konstnärlig utsmyckning och bedömning av estetik, kulturhistorik eller om hur 

värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras, vårdas 

och används finns dock hos kultur och fritidsnämnden. Även ansvaret för VA- frågor 

och översiktsplanering ligger utanför nämnden (Västvatten resp. kommunstyrelsen). 

  

Kommundirektörens slutsats är att frågor om estetik, kulturbyggnader, kulturella miljöer 

m.m. riskerar att komma in för sent i planeringsfasen då de ligger utanför 

samhällsbyggnadsnämndens område. Syftet med nämndsammanslagningen var att 

skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där alla relevanta frågor inom fysisk 

miljö vägs samman. Att även flytta ansvaret för frågor om kultur i offentlig miljö till 

samhällsbyggnadsnämnden bedöms både skapa förutsättningar för att kulturfrågorna 

ges förtjänat genomslag i planeringen och skapa en effektivare process. 

  

Kommunfullmäktige beslutar om namn på gator, vägar, allmänna platser och kvarter. 

Kultur och fritidsnämnden har enligt reglementet i uppgift att bereda dessa ärenden. 

En tjänstemannagrupp (namnberedningsgruppen) bestående av personal från kultur och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärendena till kultur och 

fritidsnämnden. 

  

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till förändringar av ansvar samt tillägg 

och förenklingar av processen kring namnsättning. Ett av förslaget är att flytta ansvaret 

för beredning av namnärendena till samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Förslagen om kultur- och namnfrågorna kräver reglementsändringar. Berörda nämnder 

har givits tillfälle att yttra sig innan kommunfullmäktige fattar beslut.  

  

Av remissvaren från de två berörda nämnderna framgår att båda nämnderna ställer sig 

bakom förslaget att flytta ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. När det gäller byggnadskultur och 

kultur inom offentlig fysisk miljö har de båda nämnderna avstyrkt förslagen, varför 

kommundirektören i nuläget inte föreslår någon ändring i den delen. 

 

Gunilla Magnusson (MP) yttrar sig i ärendet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 130. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-15. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2017-03-23 § 47. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2017-02-02. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-03-16 § 84. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-24. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-25 § 101. 

Utredning, gemensam förvaltningsorganisation, 2015-02-26.  

Yrkanden 

Gunilla Magnusson (MP): att i andra attsatsen förtydliga uppgiften som ska tillföras 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente, så denna lyder: upprätta och till 

kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra allmänna platser, 

kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och bostadsområden som omfattas av 

kommunalt markägande.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Magnussons (MP) yrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla yrkandet.             

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att flytta över ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och fritidsnämnden 

till samhällsbyggnadsnämnden,  

  

att göra följande ändringar i berörda nämnders reglementen: 

  

Följande uppgifter i kultur och fritidsnämndens reglemente tas bort: 

  

- upprätta och till kommunfullmäktige ge föreslag till namn på gator, vägar, 

allmänna platser och kvarter inom kommunen. 

  

Följande uppgifter tillförs samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 

  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

- upprätta och till kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra 

allmänna platser, kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och 

bostadsområden som omfattas av kommunalt markägande,  

 

- besluta om förändring av sträckning och stavning av redan namnsatta gator och 

vägar.  

  

att officiella byggnader namnsätts av respektive verksamhetsutövande nämnd efter 

samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor. 

  

  

  

  

   

      

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-06-19 

Alf Gillberg, Jaana Järvitalo, Christer Hasslebäck 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-06-19  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-06-20 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr BUN 2022/00379 10 

Beslut om namn på förskoleenhet i Råssbyn  
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 
respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 
namnfrågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras i Råssbyn behöver barn 
och utbildningsnämnden namnge den nya enheten.    
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 
och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25     
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att namnge ny förskoleenhet i Råssbyn till ”Forshälla-Strands förskola”.      
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00379 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Beslut om namn på förskoleenhet i Råssbyn  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras i Råssbyn behöver barn 

och utbildningsnämnden namnge den nya enheten.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 

och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 

kommunstyrelsen 2015-03-25     

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny förskoleenhet i Råssbyn till ”Forshälla-Strands förskola”.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras i Råssbyn behöver barn 

och utbildningsnämnden namnge den nya enheten. I strävan att anknyta lokaler utifrån 

geografisk placering samt efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor föreslås att berörd ny förskola namnges till ”Forshälla-Strands förskola”. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

 
Skickas till 
Förskolekontoret  

Samhällsbyggnad  

Lokalstrateg  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2016/00446  

Ansvar för byggnadskultur och kultur inom offentlig fysisk 
miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om en sammanslagning av tekniska 

nämnden och miljö och stadsbyggnadsnämnden. Som en följd av detta beslutades 

i början av 2015 att slå samman miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska 

kontoret. I samband med detta gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att flytta ansvaret för kulturbyggnadsfrågor och frågor 

om den offentliga miljön från kultur och fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

/samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Kommundirektören redovisar nu uppdraget. I utredningen konstateras att de allra flesta 

områden inom fysisk planering, inklusive genomförande av åtgärder i det offentliga 

rummet hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Frågor om 

konstnärlig utsmyckning och bedömning av estetik, kulturhistorik eller om hur 

värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras, vårdas 

och används finns dock hos kultur och fritidsnämnden. Även ansvaret för VA- frågor 

och översiktsplanering ligger utanför nämnden (Västvatten resp. kommunstyrelsen). 

  

Kommundirektörens slutsats är att frågor om estetik, kulturbyggnader, kulturella miljöer 

m.m. riskerar att komma in för sent i planeringsfasen då de ligger utanför 

samhällsbyggnadsnämndens område. Syftet med nämndsammanslagningen var att 

skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där alla relevanta frågor inom fysisk 

miljö vägs samman. Att även flytta ansvaret för frågor om kultur i offentlig miljö till 

samhällsbyggnadsnämnden bedöms både skapa förutsättningar för att kulturfrågorna 

ges förtjänat genomslag i planeringen och skapa en effektivare process. 

  

Kommunfullmäktige beslutar om namn på gator, vägar, allmänna platser och kvarter. 

Kultur och fritidsnämnden har enligt reglementet i uppgift att bereda dessa ärenden. 

En tjänstemannagrupp (namnberedningsgruppen) bestående av personal från kultur och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärendena till kultur och 

fritidsnämnden. 

  

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till förändringar av ansvar samt tillägg 

och förenklingar av processen kring namnsättning. Ett av förslaget är att flytta ansvaret 

för beredning av namnärendena till samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Förslagen om kultur- och namnfrågorna kräver reglementsändringar. Berörda nämnder 

har givits tillfälle att yttra sig innan kommunfullmäktige fattar beslut.  

  

Av remissvaren från de två berörda nämnderna framgår att båda nämnderna ställer sig 

bakom förslaget att flytta ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. När det gäller byggnadskultur och 

kultur inom offentlig fysisk miljö har de båda nämnderna avstyrkt förslagen, varför 

kommundirektören i nuläget inte föreslår någon ändring i den delen. 

 

Gunilla Magnusson (MP) yttrar sig i ärendet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 130. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-15. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2017-03-23 § 47. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2017-02-02. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-03-16 § 84. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-24. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-25 § 101. 

Utredning, gemensam förvaltningsorganisation, 2015-02-26.  

Yrkanden 

Gunilla Magnusson (MP): att i andra attsatsen förtydliga uppgiften som ska tillföras 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente, så denna lyder: upprätta och till 

kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra allmänna platser, 

kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och bostadsområden som omfattas av 

kommunalt markägande.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Magnussons (MP) yrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla yrkandet.             

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att flytta över ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och fritidsnämnden 

till samhällsbyggnadsnämnden,  

  

att göra följande ändringar i berörda nämnders reglementen: 

  

Följande uppgifter i kultur och fritidsnämndens reglemente tas bort: 

  

- upprätta och till kommunfullmäktige ge föreslag till namn på gator, vägar, 

allmänna platser och kvarter inom kommunen. 

  

Följande uppgifter tillförs samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 

  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

- upprätta och till kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra 

allmänna platser, kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och 

bostadsområden som omfattas av kommunalt markägande,  

 

- besluta om förändring av sträckning och stavning av redan namnsatta gator och 

vägar.  

  

att officiella byggnader namnsätts av respektive verksamhetsutövande nämnd efter 

samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor. 

  

  

  

  

   

      

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-06-19 

Alf Gillberg, Jaana Järvitalo, Christer Hasslebäck 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-06-19  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-06-20 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr BUN 2022/00460 11 

Investering Kisslebergsskolan  
Sammanfattning 
Objektet har tidigare varit med i beslutad investeringsplan (50 miljoner) men lyfts ur 
helt i avvaktan på förstudie och dess kostnadskalkyl. Förstudien påvisade en 
kostnadskalkyl på 8 miljoner gällande anpassning av friytor och trafik. Vidare 
projektering påvisar en kostnadsökning upp till totalt 13 miljoner som fördelas mellan 
Barn och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, 11 miljoner respektive 2 
miljoner. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Herrestadskola uppdaterad budget 
Illustrationsplan Herrestad Skolgård 220406 
  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa till Kommunfullmäktige att bevilja investeringen för Kisslebergsskolan på 
11 miljoner.   
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00460 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Investering Kisslebergsskolan  

Sammanfattning 

Objektet har tidigare varit med i beslutad investeringsplan (50 miljoner) men lyfts ur 

helt i avvaktan på förstudie och dess kostnadskalkyl. Förstudien påvisade en 

kostnadskalkyl på 8 miljoner gällande anpassning av friytor och trafik. Vidare 

projektering påvisar en kostnadsökning upp till totalt 13 miljoner som fördelas mellan 

Barn och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, 11 miljoner respektive 2 

miljoner. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Herrestadskola uppdaterad budget 

Illustrationsplan Herrestadskolans skolgård 220406 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa till Kommunfullmäktige att bevilja investeringen för Kisslebergsskolan på 

11 miljoner.   

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalstrateg 

Skickas till 

Samhällsbyggnad  

Lokalstrateg  

Kommunfullmäktige 



Herrestadskola – Upprustning skolans utemiljö & trafiksituation 
Uppdaterad Budget 
 

Hej Tony! 

 

Vi har idag arbetet vidare med projekteringen och har uppdaterat kostnaderna dels med en ”konsult 
kalkyl” dels med en dialog på plats med entreprenören. I förstudien som beslutet utgår ifrån anges 
kostnaden till minst 8 miljoner, med uppdaterat underlag är kostanden 13 miljoner inkluderat            
2 miljoner för arbete på allmän platsmark vilken betalas av GataPark. 

De främsta orsakerna till ökningen som jag ser det är: 

 Befintlig underbyggnad är sämre än antaget 
 Den ursprungliga bedömningen utifrån pågående projekt har haft en lägre kostnadsnivå 
 Det har krävts större åtgärder för trafikmiljö på allmän platsmark 
 Vissa ytor i sista etappen har tillkommit 

 

Kostnad BUN GP 
Entreprenadkostnad 9 000 000:- 1 500 000:- 
Oförutsett 1 200 000:- 300 000:- 
Byggherre kostnader  800 000:- 200 000:- 
   
Totalt 11 000 000:- 2 000 000:- 

 

 

 

 

 

 

 

28/4 -22 

Kenneth Funeskog 





 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr BUN 2022/00466 12 

Samrådshandlingar för yttrande Planprogram Västra Centrum 
avseende stadsutveckling  
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 
planprogram för Västra centrum som är utställd för samråd under tiden 2022-04-27 till 
2022-05-27. Uddevalla centrum ska växa västerut genom att ta i anspråk lågutnyttjade 
områden i direkt anslutning till den historiska stadskärna och området kring Bäveån. 
Genom ny bebyggelse och väl gestaltade offentliga rum ska en värdetät stadskärna växa 
fram på klassisk mark. En modern blandstad som tar avstamp i Uddevallas historiska 
miljöer och maritima karaktär, som är tålig för framtidens klimatförändringar och som 
skapar förutsättningar för det goda stadslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Underrättelse om samråd Västra Centrum 
Planprogram Västra centrum Samrådshandling 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de planprogram som 
tagits fram rörande Västra centrum utöver att understryka vikten av trafiksäkra vägar så 
att barnens skolväg blir trygg och säker.  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-10 Dnr BUN 2022/00466 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
Tony.andersson@uddevalla.se 

 

Samrådshandlingar för yttrande gällande planprogram Västra 

Centrum avseende stadsutveckling  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till 

planprogram för Västra centrum som är utställd för samråd under tiden 2022-04-27 till 

2022-05-27. Uddevalla centrum ska växa västerut genom att ta i anspråk lågutnyttjade 

områden i direkt anslutning till den historiska stadskärna och området kring Bäveån. 

Genom ny bebyggelse och väl gestaltade offentliga rum ska en värdetät stadskärna växa 

fram på klassisk mark. En modern blandstad som tar avstamp i Uddevallas historiska 

miljöer och maritima karaktär, som är tålig för framtidens klimatförändringar och som 

skapar förutsättningar för det goda stadslivet. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Underrättelse om samråd Västra Centrum 

Planprogram Västra centrum Samrådshandling 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de planprogram som 

tagits fram rörande Västra centrum utöver att understryka vikten av trafiksäkra vägar så 

att barnens skolväg blir trygg och säker.  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Planeringsstrateg  

Skickas till 

 



 SAMRÅD 1 (2) 
 2022-04-26 Dnr: PLAN.2021.481 

 

Samhällsbyggnad 
Planavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 
 451 81 Uddevalla Varvsvägen 1 0522-69 60 00 
www.uddevalla.se E-post  
 Samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Handläggare 
Planarkitekt, Hampus Segerud 
Telefon +46522697329 
Hampus.segerud@uddevalla.se 

 

Planprogram för Västra centrum, avseende 
stadsutveckling 

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD FÖR PLANPROGRAM 
Ett förslag till planprogram för Västra centrum är utställd för samråd under tiden 
2022-04-27 till 2022-05-27. Planförslaget är upprättad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-08. Samrådet syftar till att samla in 
information, önskemål och synpunkter som berör programförslaget och överväga 
dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.  

Planprogrammet syftar till att pröva möjligheten till exploatering. Uddevalla 
centrum ska växa västerut genom att ta i anspråk lågutnyttjade områden i direkt 
anslutning till den historiska stadskärna och området kring Bäveån. Genom ny 
bebyggelse och väl gestaltade offentliga rum ska en värdetät stadskärna växa fram 
på klassisk mark. En modern blandstad som tar avstamp i Uddevallas historiska 
miljöer och maritima karaktär, som är tålig för framtidens klimatförändringar och 
som skapar förutsättningar för det goda stadslivet. 

Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2020-12-16, § 372. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-21, § 125 att programhandlingarna 
ska bli föremål för samråd. 

UTSTÄLLNINGSPLATSER 
Till programförslaget bifogas illustrationskarta och programbeskrivning. 
Handlingar och övrig information kring ärendet finns på kommunens 
utställningslokaler och hemsida (www.uddevalla.se). Handlingar översänds till 
myndigheter. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser: 
 

 Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag-fredag klockan 
08:00 -16:00. 

 Uddevalla stadshus 
 Kommunens hemsida: 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-
byggprojekt/vastra-centrum.html 

SYNPUNKTER 
Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till: 
 



 Samråd 2 (2) 
 2022-04-26 Dnr: PLAN.2021.481 

 

 

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-
postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  

Det går även att lämna muntliga synpunkter, men eventuella erinringar ska dock 
vara skriftliga. 

Senast 2022-05-27 ska synpunkterna ha inkommit.  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och exploatering 
Stefan Björling 
Hampus Segerud 
Malin Sjöstedt 
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Medverkande 

 

  

Projektgrupp  
Stefan Björling, plan- och exploateringschef  

Hampus Segerud, planarkitekt  
Malin Sjöstedt, planarkitekt  

  
Arbetsgrupp  
Sven Andersson, strateg Jonas Althage, Sweco 

Ander Brunberg, avdelningschef, Hållbar tillväxt Per Andersson, Sydväst 

Robert Börjesson, dagvattenspecialist Alexander Dalbert Börefelt, Trivector 

Anna Djärv, trafikingenjör Mats Falck, Bohusgeo 

Lena Ekman, trafikingenjör Torbjørn Friborg, Sweco 

Cecilia Friborg, processledare Sebastian Fält, Trivector,  

Christine Gunnarsson, projekt översvämningsskydd Louise Johansson, Sweco 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör Johanna Krona, Sweco 

Paula Nyman, processledare Martin Otter, Västvatten 

Anna Karlsson, miljöspecialist Ola Nielsen, Sydväst 

Madelene Petersson, trädgårdsingenjör Axel Persson, Trivector 

Gustaf Palmborg, planarkitekt Mattias Salomonsson, Sweco 

Patrik Petré, strateg Åsa von Malortie, Sydväst 

Andreas Roos, avdelningschef för Planering Martin West, Västvatten 

Jonas Sand, projekt översvämningsskydd  Jörgen Wester, Västvatten 

Sofia Stengavel, kommunekolog  
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 2020-12-16 beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett planprogram för Västra centrum. Västra centrum är en del av centrala Uddevalla som 
sträcker sig från Västerlånggatan till Riversideängen norr om Bäveån finns potential för staden att 
växa och ge plats för nya verksamheter, arbetsplatser bostäder. Intresset för Uddevalla stad är stort. I 
synnerhet i de centrala delarna av staden finns idag stora, mer eller mindre, outnyttjade 
markreserver i kommunal ägo. I direkt koppling till stadens historiska kärna, med Bäveån i centrum, 
finns förutsättningar att skapa en ny attraktiv och värdetät stadsdel. En ny stadsdel som tar tillvara 
Uddevallas unika förutsättningar vid å och hav och där centrum växer västerut.  

Samtidigt innehåller området stora utmaningar i form av effekterna av klimatförändringarna. 
Översvämnings- och skyfallsproblematiken är två sådana effekter. I området finns också omfattande 
behov av marksanering, stabilitetsåtgärder och infrastrukturella åtgärder för att möjliggöra 
exploatering. Tidigare utredningar har schematisk tittat på en tänkt bebyggelsestruktur för stadens 
utbyggnad, livet i och mellan husen samt de tekniska förutsättningarna för skyddandet av staden från 
översvämningar. Uddevalla kommun avser nu att ta nästa steg in i processen för en helt ny central 
stadsdel genom att upprätta ett planprogram för området Västra Centrum.  

Programmet utgår från Vision för stadsutveckling kring Bäveån som godkändes av 
kommunfullmäktige 2021-11-10. Programmet ska utveckla stadsutvecklingsvisionen till konkreta 
planeringsförutsättningar och utreda vad som krävs för att uppnå en blandstad som är 
klimatanpassad, har brett serviceutbud, som prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik samt 
skapar attraktiva mötesplatser. 

 

  

Vad är ett planprogram? 
Ett planprogram anger en kommuns 
avsikter med ett område. I ett planprogram 
utreds övergripande förutsättningar, 
värden och strategier för hur ett område 
ska utvecklas. Ett planprogram ska utgöra 
underlag för framtida detaljplaner och ska 
därför svara på frågan om vad som är 
lämplig markanvändning, förutsättningar, 
samband och gemensamma behov. 

Programsamråd 
När ett förslag är färdigställt skickas 
planprogrammet på samråd. Under 
samrådstiden har fastighetsägare, boende 
och övriga remissinstanser möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. 

Inkomna synpunkter sammanställs och 
utgör en del i det fortsatta arbetet. 

Godkännande av programmet 
Efter programsamrådet ska 
samhällsbyggnadsnämnden besluta om 
godkännande av programmet. 

 

Hur ni kan bidra under samrådstiden 
Samrådet pågår från och med 27 april till 27 
maj 2022. 

Förslaget finns på Uddevalla kommuns 
hemsida: www.uddevalla.se/bygga-bo-och-
miljo/samhallsplanering 

Förslaget finns även utställt i Stadshuset, 
Varvsvägen 1, samt på Kontaktcenter, 
Kungsgatan 29. 

Besökstid vardagar klockan 08:00-16.00  

Skicka dina synpunkter skriftligt senast den 
27 maj 2022 till: 

Via brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se   
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Syfte 
Uddevalla centrum ska växa västerut genom att ta i anspråk lågutnyttjade områden i direkt 
anslutning till den historiska stadskärna och området kring Bäveån. Genom ny bebyggelse och väl 
gestaltade offentliga rum ska en värdetät stadskärna växa fram på klassisk mark. En modern 
blandstad som tar avstamp i Uddevallas historiska miljöer och maritima karaktär, som är tålig för 
framtidens klimatförändringar och som skapar förutsättningar för det goda stadslivet. 

Mål 
Målet med planprogrammet är att identifiera och vägleda styrande planeringsförutsättningar för 
kommande detaljplaner inom Västra Centrum samt att ange strategier för exploateringstakt.  

Mål med programmet är: 
• att med stöd av plan och bygglagens planeringsprocess fastställa den övergripande 

infrastruktur och kvartersindelning som kommande detaljplaner har att förhålla sig till  
• att i bred dialog, såväl mellan berörda kommunala förvaltningar som med externa parter och 

kommunmedborgare, identifiera samverkande och motstående intressen som fysiska 
planering i Västra centrum fortsatt har att bevaka 

• att ge ingångsvärden för höjdsättning mot bakgrund av stigande havsvatten och 
skyfallsproblematik 

• att bygga blandstad med handel, social service, kultur och attraktiva boende- och 
arbetsmiljöer 

• att skapa nya mötesplatser 
• att skapa nya och förädla befintliga stråk och kopplingar till omkringliggande områden 
• att studera genomförandefrågor och etappindelning 
• att minska barriäreffekter 

  

Planprogrammet i siffror 
Efter ett fullt utbyggt Västra centrum enligt 
programförslaget kommer området bestå av 
följande: 

1 500 bostäder 

1 300 arbetsplatser 

25 000 kvadratmeter parkmark 

22 500 kvadratmeter gårdsyta 
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Fysisk avgränsning och lokaliseringshjälp 
Planprogrammets geografi finns i centrala Uddevallas västra delar. Planprogrammets avgränsning 
visas i figur 1 och utgörs av järnvägen i norr, Västerlånggatan i öster och Bäveån i söder. I väster 
sträcker sig programområdet och inkluderar centralstationen i norr och Riversideängen i söder.  

Figur 1. Planprogrammets avgränsning. 
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Figur 3. Kartan illustrerar gator som benämns genom planprogrammet. 

Figur 2. Kartan illustrerar kvarters- fastighetsnamn som benämns genom planprogrammet. 
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Utmaningar 

Fysiska barriärer 

Uddevalla centrum sträcker sig idag utmed Bäveåns södra och norra sida i västöstlig riktning. 
Centrumbebyggelsen är till stor del uppförd i kvartersstruktur där gatorna i västöstlig riktning slutar 
abrupt i Västerlånggatan i den västliga utkanten av kvartersstaden. Här övergår stadskvarteren till 
Kampenhof som är innerstadens region- och stadsbussnod samt en större mängd markparkering. 
Västerlånggatan utgör här en barriär mellan det befintliga centrumet och området för 
planprogrammet. Barriären består av innerstadens mest trafikerade gata med en bredd om cirka 45 
meter.  

Söder om planprogrammet sträcker sig Bäveån i västöstlig riktning. För att ta sig över Bäveån finns en 
sex broar i centrum. Den västligaste bron gå under namnet Västbron som binder samman 
Västerlånggatan i norr med Göteborgsvägen i söder. Då det inte finns några ytterligare broar västerut 
över Bäveån skapar Bäveån här en barriär mellan Västra centrum och Anegrund som är lokaliserat på 
södra sidan Bäveån.  

Norra delen av programområdet avgränsas av järnvägen. Järnvägen bidrar till en naturlig 
avgränsnings för programområdet men bidrar till en barriär i staden då järnvägen har få 
korsningspunkter. Denna barriär åsamkar likt Bäveån svårigheter att röra sig i nordsydlig riktning och 
skapar därför stora omvägar.  

Öster om området är Skansberget lokaliserat som utgör en barriär sett till dess topografiska 
egenskaper då skansen är cirka 50 meter hög. Utöver dess topografi bidrar skansen med grönska och 
rekreationsmöjligheter i staden och skapar samtidigt ett hålrum i bebyggelsestrukturen. 

Funktionsseparering 

Funktionssepareringen ses som en utmaning där målet är att skapa en blandstad med handel, social 
service, kultur samt attraktiva boende- och arbetsmiljöer för att skapa en levande stadskärna. Inom 
tidigare stadsplaneringsideal har målbilden dock ofta kommit att se annorlunda ut. 
Funktionsseparering har under lång tid eftersträvats i samhällsplaneringen. Områden reserverades 
för endast en funktion som exempelvis bostäder, industri, affärer eller nöjen. Detta innebar att olika 
funktioner i stadsdelen inte skulle blandas. På detta sätt skulle de olika funktionerna bli mer effektiva 
och inte störa varandra. Bostadsområden skulle således endast bestå av bostäder, industriområden 
endast av industrier och i centrum skulle endast bestå av handel och service. Denna planeringsprincip 
finns förverkligad i merparten av Sveriges städer och så även i Uddevalla.  

I programområdets direkta närhet syns denna typ av funktionsseparering då större delen av området 
väster och söder om programområdet består av industri och arbetsplatser och i norr är merparten 
bostadsområden. Innerstaden öster om programområdet är dock uppbyggt efter tidigare ideal med 
blandade funktioner av bostäder, handel och mindre industri.  

Inom planprogrammets gränser ses liknande tendenser till uppdelning av funktioner. Norra delen av 
programområdet består till större del av bostäder, västra delen av verksamheter och södra delen av 
parkeringsplatser samt kollektivtrafikknutpunkt. Denna funktionsseparering medverkar till att 
områden endast brukas under vissa tider av dygnet vilket skapar otrygghet och bidrar till upplevd 
otrygghet. 
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Stigande havsnivåer 

Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område utmed Bäveåns mynning. Området drabbas 
regelbundet av översvämning till följd av lågtryck och stormar som tillfälligt höjer havsnivån i 
Byfjorden. Utöver tillfälliga översvämningar väntas även den globala havsnivån stiga till följd av ett 
varmare klimat där glaciärer och inlandsisar smälter samtidigt som havsvattnets volym vidgas på 
grund av termisk expansion (havet blir varmare och tar mer plats). Havsnivån stiger redan idag och 
förväntas så göra i hundratals år framöver. 

I större delen av Sverige pågår en landhöjning efter den senaste istiden. Landhöjningen varierar 
mellan olika platser i Sverige, den är störst i norr och minst i söder även om det bara handlar om 
några millimeters skillnad. I Uddevalla förväntas landhöjningen vara cirka fyra millimeter per år. 
Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) höjs havsytan för 
närvarande cirka 3,2 millimeter per år. I Uddevalla är således landhöjning fortfarande större än 
havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker.  

Vad gäller programområdet för Västra centrum ser det dock annorlunda ut. Större delen av 
programområdet är låglänt och sträcker sig endast 1–1,5 meter över dagens medelvattennivå. Vissa 
områden ligger till och med så lågt som 60 centimeter över medelvattennivån. Inom 
programområdet är det primärt området som är lokaliserat söder om Bastiongatan som är mest 
låglänt och därmed drabbas hårdast av översvämningar. Detta område påverkas av en hög 
sättningshastighet där stora delar av området förväntas ytterligare sätta sig fem centimeter de 
närmsta tio åren. Detta medför att den relativa havsnivån stiger för denna del av programområdet.  

Skyfall 

En allt viktigare del i planeringen av framtida städer är hantering av dagvatten och skyfall. Skyfall kan 
definieras på olika sätt och enligt SMHI definieras ett skyfall av minst 50 millimeter regn på en timme 
eller minst en millimeter regn på en minut. I framtiden förväntas klimatet bli varmare och bidra till 
förändrade nederbördsmönster och fler skyfall.  

Med ett förändrat klimat uppstår nya 
utmaningar som kräver att dagens 
samhällsplanering förändras utefter de 
nya förutsättningarna. Den ökade 
mängden nederbörd i form av skyfall kan 
på kort tid leda till översvämningar då 
vatten i stora mängder samlas i 
lågpunkter.  

Stora delar av programområdet ligger lågt 
i jämförelse med kringliggande terräng. De 
flesta av de lägsta punkterna är samlade 
söder om Bastiongatan intill Kampenhof, 
Bohusläns Museum samt Riverside Hotel. 
Till området är det stora mängder 

Figur 4. Terrängmodell med ungefärlig avgränsning av 
planprogrammet. Bild: Scalgo 
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När regnvattnet till slut når de flackare delarna översvämmas stora delar av programområdet. Figur 7 
illustrerar dessa översvämningar där analysen visar att områdena söder om Bastiongatan utgör de 
områden med stora vattendjup och störst arealer. Andra områden inom programområdet som också 
utgör naturliga lågpunkter och därmed får stillastående vatten är östra delen av Strömstadsvägen, 
Västerlånggatan i höjd med järnvägsbron samt tunneln under järnvägsspåret. Norr om Bohusläns 
museum och Hotel Riverside finns ett område med flera lågpunkter. Dessa mäter som lägst cirka 50 
centimeter över normalt vattenstånd.  

Att skyfallsvattnet har en tydlig sydlig riktning mot Bäveån är tydligt i det fjordlandskap som 
Uddevalla innerstad är lokaliserad i. Vad som också syns tydligt i tidigare översvämningar av centrum, 
samt i figur 7, är att stora delar av planprogramsområdet ligger lågt. Detta medför att hastigheten på 
det ytavrinnande skyfallsvattnet från norr dämpas och samlas i det flacka området i synnerhet söder 
om Bastiongatan vilket gör området mycket påverkat av översvämningar vid större skyfall.  

I det parallellt pågående projektet Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla arbetas det 
med att anlägga ett översvämningsskydd. Lokalisering av detta skydd illustreras i figur 8. Detta 
översvämningsskydd syftar till att skydda staden från framtida översvämningar. Detta 
översvämningsskydd har dock en negativ påverkan på skyfallsvattnets möjlighet att nå recipient. 
Figur 8 simuleras ett översvämningsskydd till nivån +2,3 meter över havet. I simuleringen har 
dagvattenutloppen lämnats öppna, vilket innebär att dagvattenledningarna kommer att avleda 
vatten i den utsträckning som deras kapacitet medger. Dock räcker inte dagvattenledningarna till för 
att avleda allt vatten utan istället samlas vattnet från avrinningsområdet på landsidan av 
översvämningsskyddet till dess att vattenståndet blir tillräckligt högt och rinner över skyddet och ned 
i Bäveån. Översvämningsskyddet bildar således en fördämning som hindrar regnvattnet att nå 
recipient och resulterar i översvämningsproblematik inom programområdet. 

Figur 7. Vattendjup efter ett 100-årsregn idag med klimatfaktor 1,25 med befintlig markanvändning. Bild: Sweco 
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Det är således av högsta vikt att vidta åtgärder för att minska översvämningsrisken. För att göra det 
krävs öppningar i översvämningsskyddet så att skyfallsvattnet kan föras vidare ut till recipient. Efter 
att skyfallsvattnet tagit sig in i Västra centrum, primärt via Bävebäcksgatan och Västerlånggatan i 
höjd med Riksväg 44, breder regnvattnet ut sig då området är flackt. Således krävs åtgärder för att 
samla och kanalisera vattnet. På detta vis kan det ytavrinnande vattnet samlas och avlasta alla 
översvämningsytor och sedan ledas mot öppningarna i översvämningsskyddet. 

Geotekniska förhållanden  

Stora delar av markområdet kring Bäveån har tidigare varit en havsvik med ett antal öar och 
bergpartier där Bäveåns strömmar avsatt sediment på tidigare avsatta jordlager primärt bestående 
av lera. Nuvarande landområdet, i grova mått, söder om Bastiongatan har skapats genom successiv 
utfyllnad genom åren. Fyllningen varierar mellan cirka två och fem meter. Fyllningens 
sammansättning varierar då det fyllt på i århundraden men utgörs i huvudsak av silt, sand och grus 
som ofta blandats med lera, gyttja, humus och block. Under fyllningen består området runtom 
Bäveån av lera med stor mäktighet för att sedan komma ned till friktionsjord. Det totala djupet till 
fast berggrund varierar inom området mellan 20 och 50 meter. En utmärkande jordlagersprofil på 
hur det generellt ser ut inom området ses i figur 9.  

Figur 8. Vattendjup vid ett 100-årsregn idag med klimatfaktor 1,25 efter att ett översvämningsskydd har anlagts. Röd linje 
utgör dragning för översvämningsskyddet. Bild: Sweco 
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Den lägsta punkten inom programområdet är lokaliserad nordväst om Bohuslänsmuseum. Området 
är beläget cirka 60 centimeter över medelvattennivå. Med en sättningshastighet på sex millimeter 
per år kommer markytan om 100 år ligga på samma höjd som medelvattennivå gör idag. Lägg där till 
att medelvattennivån, enligt SMHI:S beräkningar, beräknas stiga med 63 centimeter till år 2100. 
Detta medför att delar av området tros ligga under medelvattennivån redan långt innan år 2100 om 
inga åtgärder genomförs i området. 

Markföroreningar  

Stora delar av programområdet är mark som tidigare utgjort en havsvik. Mark som under stadens 
framväxt successivt fyllts ut och använts för såväl bostäder som verksamheter. Tidigare 
markanvändning för magasin, industrier, brandstation och järnvägsspår såväl som tillförda 
fyllnadsmassor har lämnat spår i form av markföroreningar.  Vissa områden är välutredda och 
kommunen har god kännedom om markens förhållanden och de risker som föreligger medan andra 
områden kvarstår att utreda. I takt med den senare tidens byggprojekt har också större och mindre 
omfattande saneringar genomförts. 

För att skapa en samlad bild 
av markföroreningarna ett 
PM sammanställts som 
innefattar nuvarande 
kunskapsläge och lämna 
rekommendationer för 
fortsatt arbete med förorenad 
mark under 
stadsomvandlingen. I detta 
PM har en inventering av 
objekt och områden som kan 
vara potentiellt förorenade 
med anledning av historisk 
verksamhet sammanställts 
tillsammans med redan 
färdigställda utredningar 
inom området. Detta PM har 
således landat i en 
identifiering av tekniska och 
geografiska kunskapsluckor 
om föroreningsförekomst och en översikt av behovet av utredningar som kan behöva genomföras, 
och när i planarbetet och processen dessa behöver genomföras.  

Figur 11 illustrerar en översikt av verksamheter och branscher som hållit till i och kring Västra 
centrum.  

 

  

Figur 11. Översikt av verksamheter och branscher inom planprogramsområdet. 
Flygfoto från 1660-tal. @Lantmäteriet. 
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Blandstad 

Uddevallas historiska centrum karaktäriseras av den småskaliga rutnätsstadens kvaliteter, en tät och 
småskalig kvarterstruktur med bebyggelse för bostäder, handel, service, kontor och kultur. Med ny 
bebyggelse i direkt anslutning till stadens centrum ska utbyggnaden av Västra centrum upplevas som 
en fortsättning på innerstadens kvartersstruktur. 

En funktionsblandning eftersträvas särskilt utmed utpekade huvudstråk för att möjliggöra ett stadsliv 
längs med gator där bostäder, handel, service och kontor blandas. Utmed dessa utpekade stråk ska 
bottenvåningar primärt användas för verksamhetslokaler, institutioner och föreningsliv. 
Funktionsblandningen ska bidra till ekonomisk vitalitet, social jämställdhet och miljömässiga vinster. 
Denna strategi förlänger centrum som idag får ett abrupt slut vid Västerlånggatan. 

En samlad och värdetät stad 

Nya förbättrade flöden längs med befintliga stråk som förlängs ger goda förutsättningar för aktiva 
och trygga offentliga platser och gator. I Uddevalla ska det vara naturligt att röra sig mellan olika 
stadsdelar och mötesplatser. En stadsstruktur med minskade barriärer och strategiskt placerade 
målpunkter, bidrar till en miljö som leder till ökad sammanhållning och upplevs som nära, trygg och 
inkluderande. 

Inom Västra centrum ska nya målpunkter skapas och befintliga målpunkter stärkas för att skapa en 
vital stadsdel. Busstation och museum bidrar med liv och rörelse och skapar tillsammans med nya 
målpunkter en vital stadsdel i Uddevallas viktigaste utvecklingsområde. Mötet mellan stad, natur och 
vatten bidrar till en unik stadsmiljö för människor att vistas i.    

Vattenkontakt 

I dagsläget präglas stora delar av området av markparkering och områden som är avstängda från 
allmänheten utmed Bäveån. Trots områdets centrala läge upplevs även stora delar av området som 
avsides och ödslig. Det är av stor vikt att vattennära lägen tillgängliggörs så att dessa blir synliggjorda 
och att de går att uppleva. Vattenkontakt kan vara betydelsefull utifrån landskapsbilden och för dess 
rekreativa värde. Det är således viktigt att öka den sammantagna vattenkontakten, att 
tillgängligheten till vatten ökar och att vattnet blir en naturlig del av stadsmiljön. 

Inom planprogrammet ska det ges möjlighet till utveckling av verksamheter och bostäder samt stärka 
kontakten med hamnen, havet och ån.  

Gröna kopplingar 

Gröna kopplingar mellan områdets parker ska stärkas och tillgängliggöras för fler människor vilket 
också ökar möjligheten för spridning av växter och djur. Gröna kopplingar kan handla om möjligheten 
att röra sig i ett större grönområde men också om gröna stråk i form av trädalléer längs med ett 
gång- och cykelstråk. Inom programområdet kan gröna kopplingar skapas mellan parker och 
naturområden för att bidra till ökad tillgänglighet och orienterbarhet i staden för att förtydliga viktiga 
stråk. Dessa gröna inslag i staden lockar även fler människor att vistas utomhus samtidigt som det 
skapar nya viktiga spridningskorridorer för djur och växters möjlighet att röra sig mellan stadens 
parker och naturområden.  
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Klimatsäker stad 

I den täta och mer hårdgjorda staden kan grönskande element inte bara bidra till sociala och 
kulturella värden. Vegetation i städer kan ge minskad energiförbrukning och klimatpåverkan. 
Vegetationen bidrar till bättre luftkvalitet, lägre lufttemperatur och ett jämnare vindklimat. 
Kostnaderna för att hantera regnvatten kan sänkas drastiskt om vattnet kan fördröjas, absorberas 
och filtreras med hjälp av vegetation. 

Hanteringen av skyfall blir en allt viktigare fråga för att klimatsäkra städer i framtiden. Till följd av 
klimatförändringarna förutspås oftare återkommande och större regnmängder vid skyfall. I framtiden 
innebär detta att vi kommer att behöva vänja oss vid extremväder med perioder av torka och kraftiga 
skyfall. Många städer har visat sig sårbara där tydliga exempel är Malmö 2014 eller Gävle 2021 och så 
även Uddevalla. Detta kräver att åtgärder för att minska risken för förödande översvämning i 
exploaterade områden skapas. 

För Uddevalla centrum finns även risk för översvämning till följd av lågtryck och stormar som tillfälligt 
höjer havsnivån i Byfjorden. Detta sker allt oftare och i olika dignitet. För att säkra Uddevalla centrum 
från framtida översvämningar krävs åtgärder som skyddar befintlig och framtida bebyggelse från 
allvarlig skada.  

Ett förändrat klimat med ökade vattennivåer, mer intensiva skyfall, ökade flöden och förändrade 
markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras eller skred ökar inom området. Delar 
av området är idag avstängt på grund av risk för ras och skred och området bör därför säkras och 
tillgängliggöras för allmänheten. 
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Väl fungerande gång- och cykelvägar samt god kollektivtrafik  

Inriktningen för infrastrukturen är att behålla och utveckla de gång- och cykelstråk och noder som 
finns i och kring Västra centrum. För att klara av detta krävs ett fokus på mjuka trafikanter i form av 
gående och cyklister samt att kollektivtrafikens kapacitet och lägen ska spegla dessa satsningar.  

Centralt för hela planprogrammet ska vara att uppnå en bättre tillgänglighet för gående och cyklister. 
Detta innebär en mer stadsmässig bebyggelse med förbättrade kopplingar över barriärer samt 
åtkomst till områden som idag inte är tillgänglighetsanpassade eller oåtkomliga.  

Nya mötesplatser 

På sikt kan utbyggnaden inom programområdet bidra till ett flertal sammanhängande stråk från 
områden som omgärdar Västra centrum. Utmed dessa stråk bör nya mötesplatser skapas som ska 
inbjuda till olika former av aktivitet.  

Att skapa attraktiva mötesplatser, stora som små, är en viktig del av stadsutvecklingen liksom att ta 
tillvara och förbättra vattenkontakten. Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik skall prioriteras och 
kopplingar mellan stadsdelar förbättras. 

Yteffektiva parkeringslösningar och mobilitetsåtgärder 

Ny bebyggelse ska företrädelsevis planeras på redan i ianspråktagen mark, exempelvis på mark som 
idag används för markparkering. För att kunna åstadkomma detta krävs en omställning av 
mobilitetslösningar som är mer hållbara än dagens resande. Parkering bör således samordnas i 
strategiska lägen för boende och verksamma i gemensamma mobilitetslösningar. Parkering ska i 
första hand ske i parkeringshus eller garage och bidra till yteffektiv markanvändning som bidrar med 
stadsmässighet. 
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Stigande havsnivåer 

Nuläge 
Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område utmed Bäveåns mynning. Området drabbas 
regelbundet av översvämning till följd av stormar som tillfälligt höjer havsnivån i Byfjorden. Dessa 
översvämningar påverkar den befintliga centrumkärnan och i allra högsta grad de sydligaste delarna 
av planprogrammet för västra centrum.  

Marken i anslutning till Bäveån sjunker dessutom på grund av att underliggande lerlager långsamt 
trycks samman av påförda fyllnadsmassor som skapar marksättning. På tio år kommer stora delar av 
området ha satt sig ytterligare minst fem centimeter. Utan åtgärder uppgår detta i 50 centimeter på 
100 år om trenden håller i sig. 

Dessa marksättningar syns tydligt vid kajkanterna i stora delar av området. Kajkanterna varierar i 
utförande och skick och de flesta kajkonstruktionerna är undermåliga och måste rivas, primärt från 
Museiparken och västerut. 

Framtid 
Som tidigare nämnt arbetar Uddevalla kommun parallellt med en fördjupad förstudie som syftar till 
att uppföra ett översvämningsskydd som skyddar centrala Uddevalla från framtida översvämningar 
från havet och Bäveån. Projektet syftar även till att visa på hur de avspärrande områdena längs med 
Bäveån kan skredsäkras och samtidigt tillgängliggöras för allmänheten och skapa en attraktiva kaj- 
och stadsmiljöer längs med Bäveån. 

Vid färdigställande ska den fördjupade förstudien kunna användas som ett beslutsunderlag för 
tjänstemän och politiker inom Uddevalla kommun för att kunna fatta kunskapsbaserade beslut för 
projektering och sedan genomförande av översvämnings- och skredsäkringsåtgärder. Den fördjupade 
förstudiens förslag gällande översvämningsskydd och dess geografiska omfattning visas i figur 12.  

Figur 12. Projektområde och föreslaget läge översvämningsskydd. Bild: Sydväst arkitektur och landskap. 
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En viktig förutsättning för att uppföra ett översvämningsskydd är att skyddet inte bara ska byggas för 
att förhindra översvämningar utan också för att skapa vackra och tilltalande miljöer kring vattnet för 
människor att vistas i. För att möta tillfälliga högre vattenstånd, stigande hav och ett område med 
sättningsproblematik föreslås det i Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla en rad olika 
lösningar. Dessa skiljer sig åt beroende på var i staden de ska uppföras. För de delar som berör 
området väster om Västerlånggatan fram till väster om Hotel Riverside förespråkas en konstruktion 
av påldäckskajer eller träbryggor i kombination med avsläntning eller avschaktning under på grund av 
områdets stabilitetsproblem. En stålspont slås även ned i leran och utgör själva 
översvämningsskyddet som i Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla föreslås utföras 
med en överkantsnivå på 2,3 meter över havet med möjlighet till påbyggnad på 2,8 meter över 
havet. Stålspontens övre del gjuts på de flesta sträckor in i betong och erhåller på så sätt både ett 
skydd och en yta som kan lämnas synlig eller kläs in för att passa in i stads- eller kajmiljön. 

Programområdet för detta planprogram sträcker sig dock bortom Hotel Riverside och inkluderar även 
Riversideängen. Denna yta är inte inkluderad i Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla 
och således finns det heller ingen fördjupad förstudie för hur ett översvämningsskydd kan komma att 
formas längs med Bäveån. Utmaningen för Riversideängen påminner om den för stora delar av 
programområdets sydliga delar – området har otillfredsställande släntstabilitet och markföroreningar 
som härrör från tidigare verksamheter. 

För att säkra Riversideängen och kunna bebygga behöver någon sorts översvämningsskydd tillskapas. 
Genom en skredsäkring kan området öppnas upp för allmänheten men är inte ensam tillräcklig för 
att skapa möjligheter att bebygga området med anledning av återkommande översvämningar. För 
att skydda byggnader från översvämning finns ett flertal olika varianter med vattentät konstruktion, 
bottenvåningar som tillåter att översvämmas, byggnader på pelare etcetera. Vad som är lämpligast 
för området behöver undersökas närmare. Förslaget är dock att fortsätta på de föreslagna 
påldäckskajerna eller träbryggor tillsammans med stålspont för att skydda Riversideängen från att 
översvämmas och skapar samtidigt en attraktiv kajpromenad som sträcker sig längre västerut. 

  

Figur 13.Förslag på utformning av kaj i Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla. 
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avrinningsområdena tar hänsyn till skyfallsproblematiken i Västra centrum och resterande befintlig 
stad. 

För det vatten som trots uppströmsåtgärder når Västra centrum och befintlig stad visar simuleringar 
att vattnet rör sig på bred front då stora delar av området är lågt och flackt. Lägg där till att 
översvämningsskyddet skapar en sorts fördämning som medför att det lagras större vattenmängder 
och ökar vattendjupet i området. Detta kräver åtgärder som kan samla upp och kanalisera vattnet så 
att det naturligt når recipient. För vattnet att nå recipient krävs öppningar i översvämningsskyddet. 
Det vatten som behöver kanaliseras rör sig primärt ifrån Västerlånggatan i höjd med järnvägsbron 
och vidare söderut samt längs med gång- och cykeltunneln under riksväg 44 och järnvägen och vidare 
söderut via Bävebäcksgatan.  

För att kanalisera det vatten som kommer från norr skapas två större skyfallsleder. Den ena 
skyfallsleden sträcker sig från gång- och cykeltunneln, via Bävebäcksgatan och vidare söder ut och 
den andra leden via den nordliga delen av Västerlånggatan och vidare västerut strax norr om 
Bastiongatan. Vid korsningen Bastiongatan och Bävebäcksgatan möts skyfallslederna för att sedan 
gemensamt gå vidare söderut genom en öppning i översvämningsskyddet och vidare till Bäveån.  

Då området söder om Bastiongatan är flackt föreslås en vattenfylld kanal sträcka sig från strax norr 
om Bastiongatan till Bäveån för att underlätta för vattnets väg till recipient. Vattennivån i denna 
kanal kommer att fluktuera då den har samma nivå som Bäveån. Bävebäckskanalen föreslås även ha 
funktion som dagvattenmagasin då portar i översvämningsskyddet möjliggör för att stänga kanalen. 
När Bäveån stiger stängs Bävebäckskanalens öppning, varefter en pumpstation börjar tömma ner 
vattennivån så att beredskap finns för att ta emot tillrinnande dagvatten.  

Figur 15. Exempel på hur föreslagen kanal och gaturum kan komma att utformas. 
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Kanalen tar emot merparten av skyfallsvattnet som kommer från Bävebäcksgatan och utgör den 
enskilt viktigaste åtgärden för att få bukt med översvämningar till följd av skyfall inom 
programområdet. I figur 16 illustreras hur skyfallsvattnet sprider sig i området baserat på 
ovanstående åtgärder. 

UPPSAMLINGSYTOR OCH GUPP 
För att underlätta att vattnet ska styras 
ned i kanalen så föreslås en 
uppsamlingsyta där korsningen 
Bävebäcksgatans och Bastiongatan finns 
idag. Korsningen flyttas därför västerut 
intill fastighet Pipfabriken 9 för att ge 
plats för uppsamlingsyta. Denna 
uppsamlingsyta föreslås vara utformad 
som sluttande mark för att optimera 
vattnets väg. Ett exempel på hur detta 
kan komma att utformas illustreras i 
figur 17. 

För det vattenflöde som kommer från norr via Västerlånggatan föreslås en skyfallsled i ett naturstråk 
sträcka sig från grönytan öster om pingstkyrkan vidare väster ut på norra sidan Bastiongatan tills att 
skyfallsleden når den föreslagna Bävebäckskanalen. Vid grönytan öster om pingstkyrkan föreslås en 
uppsamlingsyta som även denna sluttar mot skyfallsleden för att leda vattnet västerut. Denna 
uppsamlingsyta kan utformas på liknande vis som i figur 17. 

Figur 16. Vattendjup efter ett 100-årsregn idag klimatfaktor 1,25 med befintlig markanvändning och skyfallsleder. Bild: 
Sweco 

Figur 17. En exempelbild över hur korsningen Bastiongatan och 
Bävebäcksgatan kan komma att utformas. 
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formad där mitten av vägbanan utgör lägsta punkt och sluttar ned mot föreslagen kanal. Med hjälp 
av denna gatuformation bildar gatan en tydlig skyfallsled som kan omhänderta mer vatten vid en 
skyfallshändelse än en plattare vägformation kan göra. Denna V-formade väg fredar även 
intilliggande huskroppar från vatten. 

Vidare söderut föreslås korsningen Bävebäcksgatan och Bastiongatan omlokaliseras västerut för att 
ge plats till uppsamlingsyta. För att inte vattnet ska ledas vidare mot Bastiongatan krävs åtgärder i 
höjdsättning av den sydliga delen av Bävebäcksgatan. Dessa åtgärder innebär att Bävebäcksgatan får 
en stigning mot Bastiongatan som föreslås anläggas på två meter över havet. Bastiongatan föreslås 
gå över Bävebäckskanalen i form av en bro och ha en höjdsättning på cirka två meter över havet. 
Denna höjdsättning om två meter över havet föreslås även för resterande Bastiongatan med en 
mindre stigning från rondellen på Västerlånggatan.  Vid en skyfallshändelse och framtida 
havsnivåhöjningar krävs en viss fri höjd till bron för att brokonstruktionen inte ska stoppa upp 
regnvattnet vid en kraftig skyfallshändelse. Vid år 2100 spås medelvattenståndet stigit med 63 
centimeter enligt SMHI och brokonstruktion om cirka 50 centimeter så kvarstår 87 centimeter. Enligt 
de simuleringar som gjorts klarar Bävebäckskanalen dessa vattenmängder utan att bron stoppar upp 
regnvattnet vid ett 100-årsregn.  

För det vattenflöde som strömmar utmed Västerlånggatan krävs åtgärder som berör höjdsättning för 
att leda vattnet till uppsamlingsytan öster om pingstkyrkan. Här föreslås Västerlånggatan att luta mot 
väster för att lättare leda det till skyfallskanalen norr om Bastiongatan. På detta vis fredas östra sidan 
av Västerlånggatan från höga vattennivåer vid skyfallshändelse. I figur 19 visas samtliga 
skyfallsåtgärder. 

Figur 19. Vattendjup efter ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Slutgiltig skyfallshantering med samtliga skyfallsåtgärder 
inkluderade. Bild: Sweco 
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Gång 

Nuläge 
Gångvägnätet i Uddevalla består av en brokig skara trottoarer, gågator, stigar och gång- och 
cykelbanor där gående och cyklister generellt samsas om samma yta. I centrum är gångvägnätet 
oftast utbyggt med gångbanor på båda sidor gatan. På lokalvägnätet är tanken att hastigheterna och 
trafikmängderna för det mesta ska medge blandtrafik, men det förekommer även trottoarer längs 
med dessa gator. 

Inom programområdet sträcker sig en mängd olika gångvägar. De primära gångvägarna går längs 
med de mer trafikerade gatorna – Västerlånggatan och Strömstadsvägen. Dessa gator fungerar idag 
som grundläggande gångstråk inom planområdet och kopplar ihop stadskärnan med 
omkringliggande områden. Detta illustreras i figur 20. Bland de mer sekundära gångstråken är hela 
eller delar av andra gator också försedda med trottoar på båda sidor av gatan – dessa är Karl 
Gustavsgatan, Bävebäcksgatan, Brattgatan och i viss mån Bastiongatan. Utmed Bastiongatan är det 
dock endast den norra delen av gatan som är försedd med gångbanor på båda sidor av gatan då den 
längre västerut endast är försedd med gångbana på ena sidan gatan. 

I trafik- och parkeringsstrategin står det beskrivet att Uddevalla tätort upplevs delvis som otrygg 
enligt de medborgarenkäter som har genomförts de senaste åren. En av flera anledningar till 
otrygghet kan vara utformningen av gatuutrymmet och avsaknaden av människor i rörelse. Sett till 
olyckor i gaturummet är antalet oskyddade trafikanter som skadas i trafikolyckor relativt stort. 

I samband med cykelplanen som framtogs 2011 genomfördes ett antal inventeringar av gång- och 
cykelvägnätet. Dessa inventeringar visade bland annat på brister i sammanlänkande gångvägnät och 
dess underhåll. En del av gångvägnätet som ansågs vara mindre bra ur ett gångtrafikperspektiv var 
kopplingen mellan kollektivtrafikknutpunkterna Centralstationen och Kampenhof. 

Framtid 
Att få fler att promenera är en förutsättning för att åstadkomma attraktiva offentliga rum med liv och 
rörelse. En trygg tätortsmiljö är beroende av faktorer som täthet, tillgänglighet, funktionsblandning 
och öppenhet. Exempelvis att det finns lokaler i bottenvåningar på hus som möjliggör ”ögon på 
gatan”. 

En bärande idé i förslaget är att förlänga redan etablerade gångstråk i befintlig stad genom Västra 
centrum. Detta görs dels genom att Kungsgatan och strandpromenaden förlängs västerut, dels 
genom att Bävebäcksgatan förlängs från Bastiongatan och söderut – det så kallade Bävebäcksstråket. 
Längs med dessa stråk ska utformningen utgå från gåendes och cyklisters perspektiv med många 
möjligheter till möten, hög detaljrikedom på offentlig plats och låg hastighet. Dessa tre stråk föreslås 
utföras som gångfartsområde där trafik ska ske på gåendes premisser.  

Västerlånggatan, Strömstadsvägen och Bastiongatan förväntas med förslaget utgöra de gator dit 
mest motordriven trafik lokaliseras. De två förstnämnda av dessa gator är idag viktiga även ur ett 
gångperspektiv och kommer så även vara framöver då de kopplar ihop norr med söder och öst med 
väst. Med vidare exploatering i Västra centrum och en framtida planering av Badö/Bäve tros även 
Bastiongatan få en viktig roll i kommunikation i västöstlig riktning. Västerlånggatan och Bastiongatan 
förses därför enligt förslaget med bredare trottoarer och cykelvägar.  

Trafikbelastningen och körhastigheten på Västerlånggatan, Strömstadsvägen och Bastiongatan 
förväntas vara högre än övriga vägar i området. Detta val görs medvetet för att göra dessa tre gator 
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till ett tydligt huvudvägnät i området. Detta underbygger möjlighet till god kollektivtrafik längs med 
dessa tre gator och fredar även stora delar av gatunätet från tyngre trafik, vilket i sig skapar mer yta 
för mjuka trafikanter.  

Cykel 

Nuläge 
Cykelvägnätet inom programområdet består primärt av Västerlånggatan, Bastiongatan, 
Bävebäcksgatan och Strömstadsvägen. Cykelvägarna inom planprogrammets gränser utgör 
tillsammans viktiga sträckor för cykeltrafiken i innerstaden då de är gena, centralt lokaliserade och 
sträcker sig i samtliga väderstreck. Det behövs dock ett bredare perspektiv för att förstå 
cykelvägnätet inom planområdet i dess helhet. 

Uddevalla innerstad omgärdas av olika barriärer som försvårar resor. Dessa barriärer består primärt 
av Bohusbanan, riksväg 44 och Bäveån. För att kunna korsa dessa barriärer med cykel krävs därför 
passager i form av broar, tunnlar eller plankorsningar. Vad gäller Bäveån finns det sex broar som 
möjliggör för cyklister att korsa ån i de mest centrala delarna. Det saknas dock möjlighet att korsa 
Bäveån väster om Västerbron. Detta bidrar till omvägar för cyklister och kan även innebära att fler 
väljer bort cykeln till fördel för bilen.  

Vad gäller barriären som utgörs av riksväg 44 och Bohusbanan så finns det i Uddevallas centrala delar 
sex cykelpassager. En av dessa överfarter är mindre centralt lokaliserad längre västerut i höjd med 
Brattåsmotet. Två cykelpassager är lokaliserade inom programområdet – en i Bävebäcksgatans 

Figur 20. Gångvägar i och kring Västra centrum. Heldragen linje för befintliga gångbanor och streckade för föreslagna 
gångbanor. 
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I Uddevalla kommuns cykelplan står det beskrivet att många brister har kartlagts i olika 
inventeringarna och de huvudsakliga bristerna ligger i centrum där det fattas bra sammanlänkade 
och säkra cykelbanor. Cykelvägnätet inom programområdet och i dess närhet består av flera olika 
typer av cykelinfrastruktur; separerade cykelbanor, cykelfält och cykling i blandtrafik. Detta skapar 
ett fragmenterat cykelvägnät som bidrar till förvirring hos så väl cyklister som hos andra trafikanter.  

Denna fragmentering av cykelvägnätet syns tydligt längs med Västerlånggatan och Bastiongatan. 
Längs med Västerlånggatan södra del ska cyklister färdas i cykelfält mellan fordonstrafik och trottoar. 
Norr om Kungsgatan korsas cykelfältet av busstrafik och cyklister färdas då mellan fordonstrafiken 
och bussfickorna. Vidare norrut, i höjd med Kilbäcksgatan, hänvisas cyklister till gemensam gång- och 
cykelbana. I höjd med Norrtull övergår denna gemensamma gång- och cykelbana till uppdelad gång- 
och cykelbana för att sedan norr om Bartilsgatan övergå till cykling i blandtrafik. Sammanfattningsvis 
finns det alltså en grundläggande struktur i cykelvägnätet att bygga vidare på, men det präglas av 
brister i form av fragmentering samt saknade stråk och kopplingar. 

Framtid 
Grundstrukturen i cykelvägnätet kvarstår till stor del i planprogrammets förslag för 
cykelinfrastrukturen där Västerlånggatan, Bastiongatan, Bävebäcksgatan och Strömstadsvägen utgör 
viktiga cykelstråk. Men för att andelen cykelresor ska öka i tätorten krävs åtgärder som fokuserar på 
att säkra cykelleder. Dessa åtgärder bör primärt prioriteras längs med Västerlånggatan och 
Bastiongatan. 

Som beskrivet ovan gällande det stundtals fragmenterade cykelvägnätet behöver åtgärder göras för 
att skapa ett attraktivt cykelvägnät. För att åstadkomma detta behövs en enhetlig och tydlig 
utformning av cykelvägnätet såväl för stråkbildningen som utformningen av gatan. De fragmenterade 
cykelsträckorna behöver en översyn där fokus bör ligga på att skapa en enhetlighet i cykelvägnätet 
där cykeltrafiken prioriteras och framkomlighet säkerställs. 

För att skapa en enhetlighet behövs andra delar av tätorten också ses över för att skapa tydliga 
kopplingar till det befintliga cykelvägnätet. Ovan beskrevs problematiken med Lagerbergsgatan ur ett 
cykelperspektiv. Korsningar likt denna, som är ett exempel på hur cykeltrafiken inte idag inte 
prioriteras, behöver ses över för att binda samman tätortens olika delar med varandra. Detta är av 
hög vikt för att öka andelen cykelresor i tätorten. 

För att ytterligare visa på prioritering av mjuka trafikanter behöver gång- och cykelpassager säkras. I 
trafik- och parkeringsstrategin belyses hur en stor del av stadens gång- och cykelpassager inte är 
säkra sett till dess utformning. Vid framtida cykelstråk, så som längs med Västerlånggatan, 
Strömstadsvägen, Bastiongatan och Bävebäcksgatan, bör en handlingsplan upprättas för att åtgärda 
dessa brister. 
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Vänersborg och vidare till Herrljunga och Borås. I höjd med centralstationen angör även en mindre 
del av stads- och regionbusslinjerna.  

En utmaning som finns i Uddevalla är att centralstationen inte är centralt belägen. Detta medför en 
rad konsekvenser. Bland annat upplevs centralstationen som perifert lokaliserad ur ett 
centrumperspektiv då närliggande bebyggelse inte besitter de egenskaper som ofta erbjuds i centrala 
lägen – så som exempelvis hög bebyggelsetäthet, ett rikt verksamhetsutbud och mycket 
arbetsplatser. Från centralstationen till Kampenhof är det cirka 900 meter gångväg och till 
Kungstorget cirka 1 200 meter. Detta innebär dels långa avstånd för eventuella byten mellan olika 
kollektivtrafikslag, dels långa avstånd för att komma till stadens centrum. För resenärer som reser till 
eller från centrum via Bohusbanan i söder- eller norrgående riktning innebär det att Uddevalla Östra 
är det närmare stationsläget för tågresor. Detta bidrar också till att färre personer använder sig av 
centralstationen och istället väljer att nyttja Uddevalla östra. 

Att centralstationen är lokaliserad i ett något perifert läge innebär också att naturliga flöden av 
människor saknas. Centralstationen är ensam om att generera flöden i dess närområde.  Det 
starkaste flödet sträcker sig cirka 150 meter söder om stationen och utgörs av Strömstadsvägen i 
östvästlig riktning. Utöver detta stråk längs med Strömstadsvägen är centralstationen ensam om att 
generera flöden av människor och är ännu ett tecken på centralstationens avskildhet från resterande 
centrum. 

Framtid 
Kampenhof som funktion av bussterminal för regionbussnod föreslås till stora delar ligga kvar i 
samma läge den har idag. Kampenhof bussterminal har idag ett centralt läge och vid en framtida 
exploatering av Västra centrum blir lokaliseringen av bussterminalen mer central. Lägg därtill en 
framtida utveckling av södra Å-staden så blir Kampenhofs lokalisering än mer central.  

I trafik- och parkeringsstrategin står det beskrivet att bebyggelseutveckling ska ske genom förtätning 
i nära anslutning till befintlig infrastruktur i bra kollektivtrafiklägen. Att exploatera Västra centrum, 
och senare även södra Å-staden, skapar bostäder med gångavstånd till Uddevalla kommun största 
kollektivtrafikknutpunkt.   

Med denna lösning kvarstår utmaningen med avståndet mellan järnvägsknutpunkt och nod för 
busstrafik. Kopplingen mellan dessa blir då än viktigare att gestalta för att tydligare skapa kontakt 
mellan dessa kollektivtrafiknoder. Genom att tydliggöra Bävebäcksstråket, som knyter samman 
Bäveån och sjukhusområdet genom gång- och cykeltunneln under järnvägen och riksväg 44, kan en 
tydligare koppling skapas mellan de olika kollektivtrafikslagen. Tillsammans med skyltning, 
markbeläggning, siktlinjer och tydligare stråk kan en tydligare koppling mellan centralstationen och 
Kampenhof skapas. Det är således av hög vikt hur det offentliga rummet mellan dessa knutpunkter 
utformas.  
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KAMPENHOF 
Kampenhof som bussterminal föreslås fortsatt vara lokaliserad till Kampenhofsområdet (se 
markering i bild ovan), men modifieras så att den byggs in i stadsstrukturen och kombineras med 
bostäder och andra funktioner i samma byggnad. Angöring till Kampenhof sker enligt förslaget från 
Västerlånggatan. Detta skapar möjlighet till att ytor, som idag används som tillfart och uppställning 
av bussar, kan används på annat vis. Uppställningsytor söder om Kampenhof utmed 
Kampenhofsgatan nyttjas enligt förslaget som en förlängning av Kungsgatan och är anpassad för 
gångfartstrafik. Även den nuvarande tillfarten från norr upphör till följd av kanal och exploatering.  

Med förslaget anpassas Kampenhofs utbredning utefter stadsstrukturen och den framtida 
utformningen blir således viktig för staden. Kampenhof föreslås bebyggas in i ett bebyggelsekvarter 
där bottenvåning primärt används som bussterminal med undantag från de delar av byggnaden som 
ansluter till Kungsgatan, Västerlånggatan och mot Bävebäckskanalen. Dessa lägen ämnar sig väl till 
att ha verksamhetslokaler i form av restauranger och butiksytor. I Kungsgatans förlängning är det 
viktigt att Kungsgatans funktion som restaurang-, event- och handelsstråk fortsätter västerut. 
Ingångar till bussterminalen hade förslagsvis kunnat anläggas längs med Kungsgatan och 
Västerlånggatan för att bidra med folkströmmar, liv och rörelse i och kring Kampenhof. I våningarna 
ovanpå finns det möjlighet till kontorslokaler och lägenheter. 

För att färdigställa Kampenhof utefter ovanstående förslag krävs ett etappvis arbete i och kring 
Kampenhof. Detta behöver studeras vidare. Mer om detta beskrivs i kapitlet om etappindelning 
längre ned.  

Figur 25 utgör en lokaliseringskarta för att enklare orientering i. 

Figur 24. Kartan visar lägen för Kampenhofs bussterminal och centralstationen. Den tjockare linjen står för gator som 
nyttjas av busstrafik. Tunnare linje står för gata anpassad för framtida busstrafik. 
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VÄSTERLÅNGGATAN 
Västerlånggatan föreslås utvecklas med hänsyn till kollektivtrafikens behov av ytor och föreslås ha 
separat bussgata längs med Västerlånggatans västra sida. Detta skapar möjligheter för prioriterad 
busstrafik längs med Västerlånggatan som annars är högt trafikerad. Denna omdaning av 
Västerlånggatan skapar en tydligare orienterbarhet mellan stadsbuss utmed Västerlånggatan och 
regionbuss i Kampenhof bussterminal och ger möjligheter att tillskapa fler hållplatslägen för 
stadsbuss. Ett förslag i sektion över Västerlånggatan ses i figur 26. 

Hållplatsläget för stadsbusstrafiken utmed Västerlånggatan förlängs söderut förbi kvarteret Thorild 
12, även känd som Gallionen. Hållplatsläget förlängs vidare söderut i höjd med kvarteret Koch och 
Museiparken. Denna förlängning möjliggör för att fler busslägen och gör hållplatsläget bättre 
anpassat för fler linjer och tätare turtäthet.   

Figur 26. Sektion över Västerlånggatan efter att Kampenhof fått sin föreslagna utbredning och funktion. 

Figur 25. Lokaliseringskarta. Förslag på läge för station för Skagerrak och hållplatsläge för buss på Bastiongatan. 
Sektionssnitt a: Västerlånggatan. Sektionssnitt b: Riversideängen 
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CENTRALSTATIONEN OCH KVARTERET GODSET 
Fastigheten Stadskärnan 1:295, också känt som kvarteret Godset, strax öster om centralstationen 
föreslås utredas närmare gällande vad denna yta i framtiden ska användas till. Denna yta används 
idag mestadels till parkering och i detta skede är bedömningen att verksamhetslokaler i form av 
kontor är en lämplig användning för området. Vägområdet kring detta kontorsområde kan då även 
täcka för framtida behov av hållplatslägen för stads- och regionbuss i nära anslutning till 
centralstationen.  

Vid exploatering av området är det viktigt att bejaka trygghetsaspekten då området idag ofta 
används som en genväg till och från centralstationen och kan upplevas som otrygg större delen av 
dygnet. 

BASTIONGATAN  
Bastiongatan förbereds för att kunna husera stadsbusstrafik med möjlighet till busshållplats framför 
dagens brandstation där Medborgarhuset föreslås läggas i framtiden. Läget för denna hållplats ses i 
figur 25. Vid en vidareutveckling västerut mot Badö/Bäve kan Bastiongatan bli en viktig länk för så väl 
biltrafik, gång- och cykeltrafik som kollektivtrafik. Figur 27 utgör en sektion av bland annat 
Bastiongatan  

SKAGERRAKBANAN 
Det pågår ett parallellt projekt som ämnar knyta ihop Göteborg med Oslo via höghastighetståg som 
dels går på landbroar, dels i tunnlar under marken. Denna tågförbindelse går under namnet 
Skagerrakbanan och i detta läge planeras det för ett stopp i Uddevalla centrum och stationen 
planeras lokaliseras under Västerlånggatan. Med en sådan lokalisering hade avstånden mellan 
järnväg i nordsydlig riktning och stadsbuss- samt regionbusstrafik minskat drastiskt. Detta hade 
inneburit in central ansamling av de flesta kollektivtrafikslag i kommunen. 

Biltrafik 

Nuläge 
I Uddevalla är boendetätheten låg, barriärerna flera och avstånden mellan vissa större målpunkter 
långa. Detta bidrar till att bilen ofta är det färdmedel som nyttjas för en stor del av invånarnas resor. I 
Uddevalla är bilen det vanligaste färdmedlet och i 69 procent av fallen utgör bilen huvudfärdsättet 
enligt en resevaneundersökning under november månad 2018. Fördelningen mellan olika färdmedel 
skiljer sig både vad gäller kön och åldersgrupper. Män använder till större del bil som färdmedel 
jämfört med kvinnor medan förhållandet är det motsatta vid kollektivtrafikresor. Bilresor motsvarar 
den största andelen resor för alla åldersgrupper men är högst bland invånare i åldrarna 25 till 65 år. 

I programområdets östligaste del sträcker sig Västerlånggatan som är den gata som är mest 
trafikerad av motordriven trafik inom programområdet. Den näst mest trafikerade gatan inom 
programområdet är Bastiongatan som följs av Strömstadsvägen. Dessa tre gator bildar gemensamt 

Figur 27. Sektion b i figur 24. Sektionen sträcker sig från Bäveån i söder till Skansberget i norr. 
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huvudgatustrukturen för området och sammanlänkas genom ett flertal mindre gator. Gatunätet och 
utformningen av gatorna inom området präglas av dessa tre gator och i synnerhet av 
Västerlånggatan. De tre gatornas utformning skiljer sig åt gällande bredd och huruvida de omsluts av 
byggnation eller ej. Något de tre gatorna har gemensamt är att de alla tre är utformade efter flöden 
av trafikslag och att de innefattar så väl busstrafik, persontrafik samt gång- och cykelvägar.  

Programområdet angränsar i öster till centrumkärnan. Staden är uppbyggd utefter rutnätsmodell där 
småskaliga trafikytor och gågator skapar förutsättningar för en attraktiv stadskärna. Dock bidrar det 
omkringliggande transportsystemet såsom Västerlånggatan, Östergatan och i viss mån 
Lagerbergsgatan till upplevda barriäreffekter då dessa är mer trafikerade och större delen av 
gaturummet för dessa gator dediceras till motordrivna trafikslag. Även riksväg 44 som sträcker sig i 
programområdets norra gräns bidrar med stora barriäreffekter och denna väg är endast till för 
motordriven trafik.  

Framtid 
Stadens gator som offentligt rum bör inte underskattas. Det är här merparten av stadslivet utspelar 
sig och det är gatorna som skapar stadens sammanhang. Gatorna binder samman såväl kvarter som 
stadens invånare och besökare med varandra. Gatorna ska utgöra platser som är anpassade lika 
mycket för rörelse som för vistelse och möten mellan människor. Trafikmiljön och allmänna platser 
ska vara tillgängliga för alla. Detta innebär så väl arbete med den fysiska utformningen av dessa 
platser men också ett kontinuerligt arbete med drift, underhåll och belysning. För att göra 
trafikmiljön i Uddevalla tätort till en plats för vistelse behöver samtliga miljöer ses över i syfte att 
skapa trygghet och trafiksäkerhet. 

Utformningen av gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska inbjuda till vistelse i stadens 
kärna. För att göra detta krävs att biltrafikens ytanspråk vägs mot stadens övriga behov av funktioner 

Figur 28. Karta över gator inom området. Tjocka linjer utgör gator för genomfartstrafik och tunna linjer utgör lokalgator.  
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för att skapa en attraktiv stadskärna. För att göra detta föreslås det i planprogrammet att 
Västerlånggatan, Bastiongatan och Strömstadsvägen förblir gator för genomfartstrafik och utgör 
viktiga stråk ur kommunikationsperspektiv för såväl biltrafik, kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik.  

I planprogrammet planeras ett antal gator primärt för mjuka trafikanter. Dessa gator är Kungsgatans 
förlängning västerut fram till Bastiongatan, stråket utmed kanalen från Bastiongatan i norr till Bäveån 
i söder samt förlängningen av strandpromenaden västerut mot Riversideängen. Dessa gång- och 
cykelstråk ska, likt Kungsgatan är idag, vara körbara med bil men denna trafik ska ske på gåendes 
premisser. På resterande gator som utgörs av tunna linjer i figur 28 föreslås att dessa gator utformas 
som lokalgator. Dessa gator är avsedda för trafik inom områden och är anpassade efter mer 
långsamtgående trafik. 

VÄSTERLÅNGGATAN 
Västerlånggatan ska utvecklas med hänsyn till kollektivtrafikens behov av ytor och logistik samt ytor 
för gång- och cykeltrafik. Från Västerbron vidare norrut ska åtgärder införas som prioriterar 
kollektivtrafik såsom signalprioritering, separata busskörfält och angöring etcetera. Detta innebär att 
dagens två körfält i vardera riktning för blandad motordriven trafik övergår till ett körfält för blandad 
motordriven trafik och ett för busstrafik. I och med att Västerlånggatan får en ny utformning kommer 
framkomligheten för biltrafiken generellt att minska samtidigt som framkomligheten för gående, 
cyklister och kollektivtrafik ökar. 

Denna åtgärd hade ensamt skapat en trafiksituation i rusningstrafik som inte varit hanterbar. Vid 
framtida planering av södra Å-staden föreslås därför att en lokaliseringsstudie för en västlig bro som 
kopplar samman Anegrund med Badö/Bäve bör genomföras. Vikten av en västlig bro är även något 
som belyses i Trafikutredning PM från 2020 för stadsutvecklingsvisionen. 

  





45 
 

Historiska strukturer  

Nuläge 
Det över 200 år gamla rutnätssystemet är ett betydelsefullt karaktärsdrag i Uddevalla centrum. 
Kvarteren med måtten 50 x 100 meter, i kombination med det mellanliggande gatunätet, breder ut 
sig från Västerlånggatan i väster till Östergatan i öster. Mellan kvarteren finns det rätvinkliga och 
relativt likvärdigt uppbyggda systemet av korsande gator. Även om rutnätet är strikt och rätvinkligt 
uppbyggt så möter det omgivande landskapet på ett hänsynsfullt sätt. Det anpassar sig till 
stadsbergen, som ligger kvar som öar i stadslandskapet, genom att övergå i mer organiska 
kvartersformer när de möter bergen.  

Inom västra centrum möter det historiska centrums karaktäristiska kvarterstruktur en mer uppbruten 
bebyggelsestruktur där ett modernistiskt formspråk med gavelställda lamellhus utmed 
Stömstadvägen tillsammans med spår av områdets industriella epok med sina stora solitära 
byggnader dominerar det offentliga rummet. Kajerna är öppna och tillgängliga och stora obebyggda 
områden nyttjas idag för parkering och trafikytor. De kulturhistoriska värdena finns i den 
övergripande strukturen med öppna ytor som möter vattnet. Bebyggelsen längs den historiska 
strandlinjen har en robust och storskalig karaktär som kan möta ny bebyggelse utan att förlora sin 
identitet. 

Framtid 
Vattnet utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. När staden nu utvecklas vidare västerut 
sker det med vattnet som förutsättning. Med Bäveån i centrum, längs attraktiva stränder och med 
broar över vattnet kan den sammanhängande och attraktiva stadskärnan bli verklighet. Den fysiska 
och visuella vattenkontakten är central i stadens maritima identitet och utgör en viktig koppling 
mellan historia och framtid. Stråk längs Bäveån med gestaltad strandpromenad binder samman 
målpunkter där gröna och blå ytor möts. Bryggor, kajer och båtar längs Bäveån och vattenspeglar 
som når långt in mellan kvarteren som byggs på den bekanta idén om kvartersstaden som bidrar till 
att stärka samhörigheten mellan de nya och gamla stadskvarteren.  

Figur 29. Förslag på hur strandpromenad i höjd med Hotel Riverside. Bild: Sydväst arkitektur och landskap. 
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Västra centrum tar fasta på den rutnätsprincip som kvartersstrukturen i staden är uppbyggd kring 
och förlänger den in i programområdet som möts av Skansberget och Bäveån. Tillsammans bygger 
dessa förutsättningar för en naturlig avgränsning och utformning där den nya moderna staden möter 
vatten, berg och befintlig stadsstruktur.  

En ny arkitektur i en klassisk struktur har samtidigt förutsättningarna att utveckla egen identitet 
genom detaljer och materialval och tekniska lösningar som speglar sin samtid.  Kvartersstaden 
erbjuder möjligheten att anta en ny skala, med både större och högre bebyggelse utan att häva sig 
över de historiska spåren, och gatunätet kan liksom bebyggelsen möta Skansbergets landskapsform. 

Bostäder 

Nuläge 
Uddevalla har haft en positiv befolkningsutveckling under 2000-talet enligt Befolkningsprognos 
Uddevalla 2021. Den positiva trenden väntas även fortsätta fram till 2030 och kommunen väntas 
växa med cirka 3 650 invånare, vilket innebär en ökning med 6,4 procent. 

Konsultföretaget WSP har i en av kommunen beställd rapport bedömt en möjlig utbyggnadstakt för 
att möta det framtida bostadsbehovet med hänsyn taget till kommunens befolkningsprognos och 
byggplaner, hushållsstorleken i kommunens olika delar, betalningsförmåga för olika upplåtelseformer 
samt vilka målgrupper som är identifierade för kommunen. WSP:s sammantagna rekommendation 
för nyproduktion i Uddevalla kommun innebär en genomsnittlig bostadsproduktion om 190 
bostadslägenheter per år under perioden 2021–2030. Av denna nyproduktion rekommenderas cirka 
140 bostäder per år byggas i Uddevalla tätort varav 110 i centrala Uddevalla. Denna 
rekommendation grundas i kommunens ambitioner att utveckla de centrala delarna av staden vilket 
kommer till uttryck i det pågående stadsutvecklingsarbetet bland annat i västra centrum.   

Inom programområdet finns idag bostadshus framförallt längs Strömstadsvägen och Brattgatan. Ett 
bostadsbestånd från 1900-talets första hälft som innehåller såväl hyresrätter som bostadsrätter och 
även lokaler för handel, kontor och föreningslokaler i gatuplan. Senare tillkomst av bostäder från 
2000-talet finns bland annat på fastigheten Eol 2 och Solbacken.  

Framtid 
I arbetet att stärka Uddevalla kommuns attraktivitet som bostadsort för alla ska kommunen verka för 
att nya och befintliga bostadsområden i så hög grad som möjligheterna får en blandad bebyggelse 
där varierande upplåtelseformer och varierande hustyper finns att tillgå. Mångfalden i 
upplåtelseformer är ett viktigt instrument för att ge människor med varierande ekonomiska 
möjligheter och önskemål att välja ett bra boende över hela kommunen.  

Den planerade kvarterstrukturen i Västra centrum ger förutsättningar för flerbostadshus i nio nya 
kvarter på mark som idag är obebyggd samt genom förtätning eller nybyggnad inom fem redan 
bebyggda kvarter. Tillsammans skapar det planförutsättningar för upp emot 1500 nya bostäder. En 
etappvis utbyggnad skapar tillsammans med parallella projekt i centrala Uddevalla förutsättningarna 
att nå målet med 110 nya bostäder per år fram till 2031. I figur 30 presenteras hur 
bostadsutvecklingen föreslås i programmet. Ett förslag på antal våningar för byggnation hänvisas till 
avsnitt bebyggelseskala och gatubredd.  

Möjligheten att bygga gårdshus i lägre skala om 1–3 våningar inom vissa kvarter kan också studeras 
vidare i framtida detaljplanearbete. För att uppnå stadsmässiga kvaliteter är det dock viktigt att 
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kvarteren har en sammanhållen fasad mot gaturummet. Inom samtliga kvarter kan verksamheter 
samexistera med bostäder.  

Skansverkets influensområde om 100 meter innebär dock att delar kvarteren på Riversideängen inte 
lämpar sig för bostäder, här är det dock önskvärt att utreda vidare var de exakta gränsvärdena 
uppstår så att kommande planbestämmelser kan hållas flexibla. För att uppnå en funktionsblandad 
och värdetät stad är det viktigt att hitta balansen mellan mängden bostäder och verksamheter men 
också att skapa flexibla planförhållanden som möter den dynamik och rörlighet en levande stad 
kräver.  

Verksamheter 

Nuläge 
Det finns idag en mängd olika verksamheter inom programområdet. Offentliga och utåtriktade 
verksamheter så som centralstation och Bussterminal, träningsanläggningar, museum och hotell 
bidrar tillsammans med kontor och handelslokaler av olika storlek till en bred variation. Området 
domineras dock av stora ytor för markparkering, vilket i hög grad förtar upplevelsen av ett aktivt 
centrum. Utöver aktiviteten kring Västerlånggatan och Kampenhofs bussterminal upplevs i många fall 
verksamheterna som solitära utan naturlig koppling till varandra. Den glesa bebyggelsestrukturen ger 
inte förutsättningar för verksamheterna att dra nytta av varandra på det sätt även glest placerade 
verksamheter längs ett aktivt stråk kan göra.  

I områdets västra del är kommunens vattenreningsverk och brandstation lokaliserade. 
Brandstationen är under avveckling och en ny är under uppförande medan Skansverkets 
reningsanläggning kan komma att utvidga sin verksamhet för att möta behovet av ett växande 

Figur 30. Karta över föreslagen lokalisering av bostadsbyggnation inom programområdet. 
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Uddevalla. Skansverkets har i dagsläget ett influensområde med radie om 100 meter där bostäder 
inte rekommenderas. 

Framtid 
Verksamheter av olika karaktär är en fundamental del av en rik stadsmiljö. Arbetsplatser, skolor och 
offentliga verksamheter bidrar till ett ökat kundunderlag till butiker, caféer och restauranger och 
befolkar gator och torg. Ett rikt och varierat utbud av handel, nöjen och rekreation bidrar till att 
skapa upplevelsen av den goda staden.  

En successiv exploatering av Västra centrum ska bygga starka aktiva stråk och levande stadsmiljöer 
där verksamheter och bostäder samspelar. För att stärka stråkbildningen ska markplan mot särskilt 
utpekade stråk reserveras för verksamhetslokaler primärt i bottenplan. I dessa stråk ska gatumiljön 
utformas och gestaltas så att verksamheternas förutsättningar tas till vara och stadsmiljön berikas. 
Aktiva bottenvåningar med möjlighet till uteserveringar för caféer och restauranger, butiker med 
gatuförsäljning och skyltning koncentreras till Bävebäcksgatans och Kungsgatans förlängning. Längs 
dessa stråk ska biltrafik, parkeringsdäck och infarter minimeras eller helt undvikas och istället 
koncentreras till gaturum som har lägre potential som aktivt promenadstråk.  

Möjligheten till flexibel användning ska eftersträvas i alla kvarter så att livet i byggnaderna kan 
utvecklas dynamiskt och i takt med tidens behov och efterfrågan. Detta ska eftersträvas i framtida 
detaljplanering. Utefter förslaget finns det plats för cirka 1300 arbetsplatser inom programområdet 
där Medborgarhuset, som en av kommunens största arbetsplatser, bidrar med strax över hälften av 
dessa arbetsplatser. 

 

Figur 31. Karta över föreslagen lokalisering av tillskapade verksamhetslokaler inom programområdet. 
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Offentlig service 

Nuläge 
I områdets västliga delar är Skansens förskola lokaliserad. Förskolan är förhållandevis stor då den 
huserar tio avdelningar. Det finns dock idag en efterfrågan på förskoleplatser i Uddevalla centrum. 

Bohusläns museum är en viktig målpunkt för såväl uddevallabor som besökande. På grund av 
sättningar och instabilitet längs kajkanten är dock verksamhetens koppling till kaj och bryggor 
begränsad idag.   

Framtid 
För att möta de intentioner som formulerats i såväl översiktsplan som stadsbyggnadsvision om 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad är det avgörande att viktiga samhällsfunktioner såväl 
som kommersiell service finns inom rimligt avstånd från bostaden. Då skapas några av de 
förutsättningar till det minskade bilberoende som definierats i trafik- och parkeringsstrategin. Att 
peka ut och reservera plats för samhällsfunktioner och kommunal verksamhet är därför väsentligt 
redan i programskede.  

Med ett tillskott om cirka 1500 nya bostäder i västra centrum kan behovet av såväl skola som 
förskola komma att aktualiseras. Planförutsättningarna för en mer flexibel användning bör därför 
eftersträvas i såväl ny som befintlig bebyggelse. Som exempel på detta redovisar planförslaget 
möjligheten till en framtida skola genom ändrad användning och tillbyggnad av Hotel Riverside. En 
framtida lokaliserings- och behovsutredning gällande skola kan komma att krävas för att få en 
djupare förståelse gällande skolfrågan. Vad gäller förskolor föreslås en expansion av befintlig 
skolverksamhet på Skansens förskola inom fastigheten Pipfabriken 12 och Pipfabriken 19. 

Parallellt med planprogrammet har en förstudie för placering och utformning av nytt stadshus 
genomförts. Då kommunens brandstation på fastigheten Pipfabriken 13 inom kort flyttar till nya 
lokaler blir tomten tillgänglig för ny användning. Platsen utgör med sitt läge, där Kungsgatans 
förlängning möter Bastiongatan en strategisk nod i ett växande centrum. Där kan arbetsplatser och 
kommunal service, scen, kulturskola och bibliotek ge förutsättningar för nya mötesplatser i ett aktivt 
centrum.  Enligt uppgifter i förstudien planeras 700 nya arbetsplatser i det nya Medborgarhuset.  

Figur 32. Lokaliseringskarta. 
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Etablering av verksamheten i ett tidigt utbyggnadsskede av Västra centrum bidrar till aktivitet i det 
stråk som har möjlighet att utvecklas längs med Kungsgatans förlängning med koppling till 
Uddevallas historiska centrum och nya västra centrum.  

När planerat översvämningsskydd och kajpromenad genomförts finns förutsättningar för 
museiverksamheten att ytterligare nyttja läget vid Bäveån. Med en ny säker och attraktiv 
kajpromenad kan museets verksamhet exponera sig ytterligare och locka såväl nya som gamla 
besökare. Byggnaden ges planmässiga förutsättningar att växa norr ut och väster ut för att möta 
framtida behov. Det kompletterande kvarteret i direkt anslutning till museet kan användas för 
parkering, museum, kontor eller annan verksamhet. 

Fastighetsstruktur  

Nuläge 
Inom området finns en brokig fastighetsstruktur med såväl privat som offentligt ägande. Kommunen 
äger stor del av den obebyggda marken men det finns även en rad tomträttsavtal mellan kommunen, 
fastighetsägare och privata aktörer. Pingstkyrkan, på fastigheten Stadskärnan 1:280, i hörnet 
Västerlånggatan och Bastiongatan samt Hotel Riverside, på fastigheten Skarnholmen 1, är exempel 
på detta.  

Flera kommunala fastigheter har dessutom en ogynnsam fastighetsfigur där reglering framöver kan 
krävas om marken ska exploateras. Mellan Pipfabriken 11, där Skansverket är lokaliserat, och 
fastigheten Pipfabriken 13, där det framtida Medborgarhuset planeras att lokaliseras, finns även 
byggnader uppförda över fastighetsgräns vilket kan utgöra hinder inför fortsatt exploatering. 

Figur 33. Karta över föreslagen lokalisering av offentlig service inom programområdet. 
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I befintlig innerstad skiljer sig även fastighetsstrukturen. Fastigheterna som ligger närmast 
Västerlånggatan utgörs av en storskalig fastighetsindelning som kom till på 1960-talet och framåt då 
stora delar av dessa kvarter revs och ersattes av en modernistisk arkitektur som även avspeglas i 
fastighetsindelningen som ändrades från småskalig till storskalig. Längre österut består till stor del 
den småskaliga fastighetsindelningen från tidigt 1800-tal. 

Framtid 
För att säkra utbyggnad av allmän plats kan fastighetsregleringar komma att krävas. Utbyggnad av 
skyfallsleder är beroende av specifika lägen för sin funktionalitet och markköp kan därför behöva 
genomföras för att säkra de ytor som krävs 

Möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning bör utredas i varje kommande detaljplan för att 
skapa förutsättningar för flexibel användning inom befintliga och framtida byggnader. 

Likt större delen av de centrala delarna av Uddevalla förespråkas en småskalig fastighetsindelning i 
Västra centrum där kvarteren består av flera mindre fastigheter som ägs av olika aktörer i Västra 
centrum. Ett områdes fastighetsindelning påverkar upplevelsen av staden och en småskalig 
fastighetsindelning skapar förutsättningar för många upplevelser och intryck längs med stadens gator 
och fasader. Denna småskalighet kan också leda till att bottenvåningar får ett mer varierat utbud av 
butikslokaler och publika verksamheter, på det vis som stora delar av Kungsgatan gör idag. Även 
rytmen av materialskiften, fönstersättning och dörröppningar blir mer oförutsedda och leder ögat 
nyfiket vidare. Målet är att motverka stora monotona och repetitiva fasader i samband med 
utveckling av västra centrum. 

Figur 34. Kartan illustrerar kvarters- och fastighetsnamn i och runt Västra centrum 
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Bebyggelseskala och gatubredd 

Nuläge 
Den brokighet som finns i Västra centrums närområde tar sig bland annat uttryck i en varierande 
skala. Bebyggelsens höjder och våningsantal varierar stort, ofta inom ett och samma kvarter. 
Våningsantalet i befintligt centrum varierar i huvudsak mellan 2–5 våningar. Det finns även ett antal 
byggnader i 1,5 plan och ett mindre antal i 6–8 våningar och Hotel Carlia som är nio våningar högt. 

Gatorna i befintligt centrum är som oftast smala med en bredd på 10–15 meter. Detta gatunät 
anlades tidigt 1800-tal och breder ut sig på ett liknande vis än idag. 

Inom programområdets gränser ser strukturen annorlunda ut. I norr är stora delen av byggnationen 
längs med Strömstadsvägen uppförd under 1960-talet. Detta område består till större del av 
bostadsbebyggelse i 3–5 våningar med en byggnad på sju våningar. Den mellersta och sydliga delen 
består till större delen av verksamheter och kontorsbyggnader i 1–3 våningar med undantag för 
Hotel Riverside om 4 våningar och Eol 2 om 6 våningar. 

Gatorna inom programområdet är bredare än öster om Västerlånggatan då gatorna anlades under en 
senare epok som till stor del är formad efter bilens framfart.  

Inom programområdet finns det även två planbesked där det i framtida detaljplanearbete ska prövas 
möjligheten till att uppföra 16-våningshus på fastigheterna Pipfabriken 9 och Stadskärnan 1:31, även 
känd som kvarteret Macken. 

Framtid 
Rutnätsstaden ger generalitet och stadsmässighet som ingen annan bebyggelsestruktur kan bidra 
med som dessutom beaktar krav som tillgänglighet.  

Rutnätsstrukturen ger också en koppling till de historiska stadsrum som dominerar befintligt 
centrum. Vid en exploatering av Västra centrum pekar kommunens samlade stadsbyggnadsstrategier 
på att en rutnätsstruktur ska byggas vidare på västerut. Den behöver inte direkt följa den gamla 
strukturen i mått och uppbyggnad, men målet är att ta vara på de kvaliteter som den tillhandahåller. 

För att kvartersstrukturen ska fungera och medverka till stadsmässighet är det väsentligt att 
bebyggelsens fasader mot gaturummen varieras för undvikande av ett monotont intryck. Detta gäller 
naturligtvis fasaduttrycket i stort, men särskilt viktigt är att bottenvåningarnas gestaltning varieras – 
den del av husen som människorna på gatan kommer närmast. Det är också av stor vikt att gatorna 
mellan kvarteren ges ett stadsmässigt uttryck med hjälp av material och detaljutformning. 

I figur 35 illustreras våningsantal för området. Antalet våningar skiljer sig från befintligt centrum, dels 
på grund av att höjden per våning på den äldre bebyggelsen i centrum ofta är högre, dels för att 
geoteknik och markföroreningsarbete förväntas medföra stora kostnader.  

Bebyggelsens skala, form, höjd och bredd tillsammans med gatans bredd skapar gemensamt gatans 
rumslighet och påverkar hur staden upplevs. Gator som i framtiden planeras husera större delen av 
trafikrörelser i området – Västerlånggatan, Strömstadsvägen och Bastiongatan – får ett bredare 
gaturum för att kunna husera fler funktioner. Utmed dessa gator och större öppna platser kan högre 
bebyggelse tillskapas.  
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Längs gator som planeras bli smalare föreslås byggnation få en mer mänsklig skala med en visuell och 
upplevd kontakt mellan gatan och byggnadernas översta våningar. Detta skapar även bättre 
solljusförhållanden  

Parkering 

Nuläge 
Stora delar av programområdet består idag av markparkering av olika slag. Delar av dessa är 
kommunal rådighet medan andra är privat ägda. Inom planområdet finns cirka 1300 markparkeringar 
varav cirka 100 är kantstensparkering.  

I befintligt centrum finns dessutom två parkeringshus på fastigheterna Gyldenlöve 16 och Thorild 12 
som tillsammans huserar strax över 400 parkeringsplatser. Dessa parkeringshus nås via en bro från 
fastigheten Stadskärnan 1:298 över Västerlånggatan. 

Enligt gällande trafik- och parkeringsstrategi är beläggningsgraden av flera centralt belägna 
parkeringsanläggningar låg samtidigt som att det finns en upplevd försämrad tillgång på bilparkering i 
centrala Uddevalla de senaste åren.  

Framtid 
Kommunens strategi kring parkeringsfrågan har formulerats i såväl stadsbyggnadsvisionen som i 
Trafik- och parkeringsstrategin. De förordar att parkering främst bör samlas i strategiskt placerade 
parkeringshus. Markparkering bör generellt undvikas i stadens centrala delar liksom parkeringar i 
källargarage på kvartersmark då dessa i högre grad ger upphov till slutna fasader som inte berikar 
gaturummet. 

Figur 35. Förslag över antal våningshöjder på föreslagna byggnader. 
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Riktlinjer för parkering och parkeringstal införlivats tillsammans med beräknad bruttoarea (BTA) för 
nybyggnation i Västra centrum. Utefter dessa beräkningar krävs cirka 2000 parkeringar när området 
är fullt utbyggt enligt programmet. 

Till följd av exploatering av området försvinner dessutom cirka 1100 markparkeringar till fördel för 
bostäder, kontor och andra verksamheter. Beläggningsgraden på de allmänt tillgängliga 
parkeringsplatserna på Kampenhof mäts kontinuerligt och innan pandemitider visade dessa på en 
beläggningsgrad om cirka 60 procent. Det är även stor skillnad på beläggningsgraden beroende på 
tidpunkt på dagen. Med detta i åtanke ska parkering som kan samnyttjas mellan olika användare 
eftersträvas. Samnyttjande av parkering bygger på att olika funktioners och gruppers 
parkeringsefterfrågan varierar över dygnet och veckan. Eftersom denna variation inte ser likadan ut 
för till exempel kontorsarbetande och restaurangbesökare, så kan olika grupper nyttja samma 
parkeringsyta vid olika tider. Att planera för samnyttjande bidrar till ett mer effektivt nyttjande av 
resurser, i form av såväl parkeringsanläggningar som stadens mark. 

Mobilitetshus 
Ett mobilitetshus är en vidareutveckling av parkeringshuset och samlar fler mobilitetstjänster än bara 
bilparkering. Det kan med fördel betjäna flera olika fastigheter och funktioner och ska utformade för 
flexibel användning och löpande anpassning till de boendes och andra användares önskemål. 
Funktions som kan inrymmas i ett mobilitetshus är cykelparkering, cykel- och bilpool, leveransskåp 
med mera. 

Två kvarter reserveras för mobilitetshus, ett i anslutning till Bohusläns museum och med närhet till 
det nya Medborgarhuset och ett där Västerlånggatan möter Bastiongatan. Båda platserna ligger i 
anslutning till områdets mer trafiktäta gator och i programområdets ytterområden för att inte 
belasta det övriga gatunätet. I båda kvarteren kan parkeringsdäck med fördel kombineras med annan 
verksamhet såsom kontor eller utåtriktad verksamhet såsom butiker eller restauranger i markplan. 
Byggnaderna kan även kompletteras med bostäder mot gatan. Det totala behovet av parkering 
kommer att styra hur många våningar som får utgöra parkering och hur många som kan nyttjas för 
övrig verksamhet eller bostad.  

Utformningen av mobilitetshusen är av stor vikt så att de upplevs som trygga och passar in i 
stadsmiljön. Särskilt stor vikt ska läggas vid fasad och utformning av bottenvåningar som möter 
Kungsgatans förlängning, Västerlånggatan eller Bastiongatan. 

Angöring till mobilitetshusen föreslås ske från baksida och inte direkt från Västerlånggatan eller 
Bastiongatan. Detta dels för att inte skapa köer i mobilitetshusen eller på Västerlånggatan och 
Bastiongatan, dels för att inte fasaderna ut mot dessa gator ska präglas av in- och utfarter. För att 
bidra till liv och rörelse föreslås in- och utgångar vara placerade längs med Västerlånggatan, 
Bastiongatan eller Kungsgatan.  

För mobilitetshuset i korsningen Västerlånggatan och Bastiongatan möjliggörs det för bro över till 
befintliga parkeringshus i fastigheterna Gyldenlöve 16 och Thorild 12. Huruvida denna blir av eller ej 
behöver  

PARKERINGSGARAGE 
I figur 36 illustreras vilka kvarter som parkeringsgarage anses lämpliga. Dessa garage kan komma att 
se olika ut beroende på vilket behov som finns. Dessa behov kan utgöras av antal parkeringsplatser 
och ljusinsläpp men det kan även bero på geotekniska förhållanden eller markförorening.  
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Med ett garage som anläggs i marknivå skapas möjlighet till förhöjd innergård vilket skapar bättre 
ljusförhållanden. Denna typ illustreras i figur 37. 

I figur 38 illustreras garaget lokaliseras under marknivån. Detta är generellt sett en dyrare lösning än 
parkeringsgarage i marknivå, men då stora delar av området lider av stora markföroreningar och att 
stora delar av området troligtvis kräver marksanering kan denna typ vara ekonomiskt fördelaktig. På 
detta vis behöver schaktgropar till följd av markmassor som skickats på deponi inte fyllas med nya 
markmassor.  

Ytterligare en fördel finns ur geotekniskt perspektiv då markmassor som belastar redan 
sättningsbenägen lera avlägsnas och ersätts av ett garage. För att få detta mervärde kräver det dock 
att garaget pålas så att dess vikt inte belastar marken och således den sättningsbenägna leran. 

Figur 39 illustrerar en kombination av ovanstående garagelösningar där fördelarna med åtgärderna 
för ljusinsläpp, markföroreningar och geoteknik sammanfaller. Ytterligare en fördel är att denna 
garagelösning även erbjuder fler parkeringsplatser.  

Figur 37. Parkering i garage i gatunivå. 

Figur 38. Parkerings i nedgrävt garage. 
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Vid val av nedgrävt garage förespråkas att en deponi lokaliseras inom kommunens gränser. 
Med deponering avses att avfallets läggs på en tipp eller deponi. En sådan deponi genererar kortare 
körsträckor vilket bidrar till så väl miljömässiga som ekonomiska vinster. 

MEDBORGARHUSET 
I kapitlet Genomförande, avsnitt Etappindelning belyses parkeringsfrågan ur ett 
utbyggnadsperspektiv.  

Under etapp 1 försvinner parkeringar endast inom kvartersmark, några allmänt tillgängliga 
parkeringar berörs inte. Det behov som uppstår som följd av ny bebyggelse eller ändrad användning 
kan fortfarande täckas inom egen kvartersmark och inom de ytor som fortfarande utgör 
markparkering.  

Figur 39. Parkering i två plan där nedre planet är nedgrävt. 
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Parker 

Nuläge 
Inom programområdet finns det idag två parker – Brattska ängen och Museiparken. Medan Brattska 
ängen anlades som park på 40-talet anlades Museiparken först på 1990-talet efter att busstation 
Kampenhof invigdes. På Brattska ängen finns även programområdets enda lekplats som är tillgänglig 
för allmänheten. 

Programområdet omsluts av Skansberget i väster. Som namnet vittnar om har berget varit läge för en 
skans som byggdes under 1600-talet. Sedan 1800-talets mitt har berget använts av medborgare då 
det på 1860-talet uppfördes en paviljong i syfte att locka till besök och innerstadens bästa utsikt. 
Under 1950-talet uppfördes en dansbana och en kaffestuga. Skansberget är än idag ett populärt 
promenadstråk men lider av otydliga entréer och undermålig tillgänglighet dels på grund av bergets 
topografi, dels på grund av brist på underhåll. 

Ovanstående parker tillsammans med resterande innerstadens parkytor präglas av en fragmenterad 
grönstruktur där de gröna kvaliteterna utgör öar i staden. Detta med undantag för årummet med 
sina sammanhängande gröna och blåa värden som även utgör ett populärt promenadstråk. Från 
Hasselbacken i öster stäcker sig ett grönstråk vidare till Västerlånggatan och viss mån över till 
Museiparken. Västerlånggatan utgör här en barriär där upplevelsen om att grönstråket fortsätter 
västerut avtar. 

Framtid 
Grönområden i städer uppfattas ofta som estetiskt tilltalande och bidrar till en attraktiv stad. Parker 
och grönområden besitter även en rad andra funktioner och värden. De fyller en viktig funktion 
gällande rekreationsvärde, de besitter sociala och kulturella värden samt ekologiska och biologiska 
värden. Välutformade parker ger staden identitet och ger dess invånare bättre folkhälsa samt stärker 
människors livskvalitet.  

I tätorter konkurrerar ofta grönområden med andra intressen såsom bostäder och vägar, inte minst 
när det gäller ny exploatering. Utöver ovannämnda värdehöjande funktioner bidrar parker och 
grönområden till ett lokalt gott klimat med renare luft och jämnare temperatur. De gröna ytorna 
renar även regn- och smältvatten samtidigt som träd och buskar tar hand om ökad nederbörd, 
minskar bullernivåer, kyler staden varma dagar, bryter vindtunnlar och utgör boplatser för diverse 
växter och djur.  

Antalet kvadratmeter grönyta per person minskar inom programområdet till följd av genomförandet 
av planprogrammet då ett flertal mindre gräsytor föreslås exploateras. Däremot skapar ett 
genomförande av planprogrammet tydligt definierade grönområden med högre tillgänglighet och 
användbarhet med mötesplatser och yta för aktiviteter. Ett genomförande av planprogrammet bidrar 
även med mer sammanhängande grönområden som bidrar till ekologiska och biologiska värden 
genom tillskapandet av bland annat trädalléer och barriärbrytande strategier. Områdets olika 
grönområden föreslås även sammankopplas genom grönstråk utmed strandpromenaden och 
Bävebäckskanalen. Detta illustreras i figur 40. 

Vegetation kan vid rätt hantering bidra till stadens attraktivitet och utgör ett arkitektoniskt element i 
staden på liknande vis så som byggnader gör. Genom rätt val av träd, buskar och blommor kan 
identitet och karaktär skapas för så väl Västra centrum som Uddevalla som stad. Val och bevarande 
av vegetation kan vara viktigt för att bidra till stadens kulturhistoriska värden. Vegetation, byggnader, 
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gator och platser bildar gemensamt stadens offentliga rum. Valet av vegetation ska därför göras 
medvetet för att stärka platsen som plats, stråket som stråk och landmärkens karaktär med mera. 

MUSEIPARKEN 
Stora delar av parkens grönyta bevaras och kopplas samman med grönstråket som planeras anläggas 
utmed Bävebäckskanalen. Just Bävebäckskanalen kommer att behöva ta delar av Museiparken i 
anspråk för att skyfallsvattnet ska kunna nå recipient i Bäveån. Kanaldragningen kan dock komma att 
ha positiva effekter på Museiparken ur ett socialt och rekreativt perspektiv då parken hamnar i ett 
nordsydligt grön- och gångstråk och parken adderas ytterligare blåa värden.  

BRATTSKA ÄNGEN 
Brattska ängen bevaras till stor del som den ser ut idag. Bävebäcksgatan behöver breddas något för 
att kunna omhänderta regnvatten som ska vidare ner mot Bävebäckskanalen, detta resulterar i att 
parkytan minskar med några meter i öster. Lekplatsen i parken föreslås vara kvar och denna används 
idag flitigt av bland annat förskoleelever från Skansens förskola. 

SKANSBERGET 
Skansberget i stort innefattas inte inom programområdets gränser men kommer att i framtiden 
utgöra ett viktigt grönområde gällande såväl rekreationsvärde, sociala och kulturella värden samt 
ekologiska och biologiska värden. Vid framtida bebyggelse väster om Bastiongatan bör 
tillgängligheten till och från Skansberget tas i beaktande och möjlighet till att skapa tydligare entréer 
till grönområdet ska eftersträvas. 

ÅRUMMET 
Utmed Bäveåns norra strandkant utvecklas det grönstråk som sträcker sig från Hasselbacken i 
befintligt centrum vidare västerut till Museiparken med Västerlånggatan som utgör en upplevd 

Figur 40. Karta över parkområden och alléer inom programområdet. 
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barriär i grönstråket. Denna barriär bör gestaltas på ett vis som medför att grönstråket fortsätter 
västerut mot Museiparken.  

Vid Bohusläns museum är kajkanten avstängd på grund av skredrisk. Vid färdigställande av 
skredriskåtgärder föreslås ytan framför museet fortsätta på den inslagna vägen genom att fortsätta 
grönstråket vidare västerut. Mellan Hotel Riverside och kajkanten föreslås en park om cirka 5000 
kvadratmeter anläggas.  

LEKPLATSER OCH AKTIVITETSYTOR 
Inom planprogrammet finns en lekplats som är lokaliserad i parken Brattska ängen. Vid exploatering 
av området behövs ytterligare Lekplatser och aktivitetsytor för barn, ungdomar och vuxna. I figur 40 
pekas fyra lägen ut som anses vara lämpliga för olika sorters aktiviteter och lekplatser. Dessa fyra är 
Brattska ängen, ytan öster om Pingstkyrkan, ytan väster om Museiparken och söder om Hotel 
Riverside. 

Maritima miljöer 

Nuläge 
Där havet, Bäveån och korsvägar möttes grundades Uddevalla stad som en handelsplats på sent 
1400-tal. Genom åren har vattenkontakten varit grunden till stadens utveckling i form av import och 
export över havet, fiske och senare varvsindustrier. Staden har alltid haft en relation till vattnet och 
har varit ett handelscentrum under århundraden. Stadskärnan ligger i anslutning till Bäveån som är 
tillgängliggjord med väl tilltagna gångbanor i parkmiljö norr om Bäveån, som även är en del av 
stadens strandpromenad, och en smalare sådan på södra sidan. Längs med Bäveån sträcker sig en 
lindallé som erbjuder skugga för så väl besökare som maritimt liv. I de byggnader som angränsar till 
ån är större delen av bottenvåningarna försedda med verksamhetslokaler som bidrar till rörelse. 
Utmed ån finns även en del parkbänkar, skulpturer, planteringar och ett café som skjuter över ån 
som ytterligare bidrar med folkliv. 

Mycket av detta får dock ett abrupt slut öster om Västerlånggatan där programområdet tar vid. Östra 
sidans lindallé slutar i en trafikled som övergår till Museiparken för att sedan fortsätta i ett område 
som är avstängt för allmänheten sedan 2016 på grund av risk för skred. Denna avstängning hämmar 
möjligheten till vattenkontakt för uddevallaborna och dess besökare och en fortsatt strandpromenad 
på norra sidan Bäveån är således obefintlig öster om Museiparken.  

Framtid 
Under de senaste decennierna har vattnets betydelse förändrats från att vara en plats för arbete och 
näring till rekreation och attraktiva boendemiljöer. Den omställningen behöver stöttas med en 
strukturell omvandling utmed Bäveån för att ge plats för fotgängare och cyklister närmast vattnet. 
För sträckan utmed Bäveån inom programområdet innebär detta att området behöver säkras och ge 
plats förstadens invånare och dess besökare, men också att motorfordon lämnar plats för fotgängare 
och cyklister närmast vattnet. 

Bäveåns norra del utgör ett vattennära läge med möjlighet till grönska och har stor potential för 
rekreation. Närheten till vattnet är tillgångar som behöver stärkas och detta bör göras genom att 
förlänga den befintliga strandpromenaden på den norra sidan Bäveån. Strandpromenaden från fjäll 
till hav, speciellt de spektakulära delarna längs Byfjorden, är tillsammans med Bohusläns museum det 
besökare ofta lyfter fram när Uddevalla kommer på tal. Förlängda strandpromenader, nya 
målpunkter i form av platser, publika byggnader och landmärken stärker Uddevallas maritima profil. 
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Därmed synliggörs Uddevalla i omvärlden och stadens position stärks regionalt, nationellt och 
internationellt. Det ger liv till Uddevalla centrum med spinn-off effekter till omnejden. 

Ett av de viktigaste motiven för att utveckla och bebygga utfyllnadsområdena runt Bäveån är att 
utnyttja läget vid vattnet. Strandpromenaden och dess publika platser längs med Bäveån och 
Byfjordens stränder är därmed en central del av stadens utveckling och karaktär. Med hjälp av en väl 
utformad strandpromenad bidrar även denna med besöksnäringen i så väl befintlig innerstad som i 
Västra centrum. 

Torg, gaturum och vistelseytor 

Nuläge 
Området inom plangränsen saknar i det stora hela vistelseytor som lockar människor. Inom 
planprogramsområdet är inga officiella torg lokaliserade i nuläget. Ytan mellan Kampenhof och 
Västerlånggatan har dock funktioner som kan likna ett torg då platsen idag fungerar som en populär 
mötesplats och används stundom för mindre demonstrationer. Platsen saknar dock tydlig 
avgränsning då större delen av området är hårdgjord utan bebyggelse och används för busstrafik och 
parkering. Kommunen har under en längre tid givit tillstånd till ett antal food trucks som bidrar med 
inramning och folk som vistas på platsen.  

Västerlånggatan och Strömstadsvägen fungerar till stor del som genomfart för motortrafik men även 
i viss mån för gångtrafikanter då dessa gator är gena och binder samman staden. De båda gatorna 
fungerar som två av innerstadens tydliga stråk – Västerlånggatan i nordsydlig riktning och 
Strömstadsvägen i östvästlig riktning. Västerlånggatan och Strömstadsvägen besitter också andra 

Figur 41. Karta över områden som gränsar till vattenområden. 
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stadskvaliteter då en stor mängd av bottenvåningarna fungerar som verksamhetslokaler som bidrar 
till liv och rörelse i staden.  

Genom Uddevalla centrum rinner Bäveån i östvästlig riktning. Genom det befintliga centrumet öster 
om programområdet är Bäveån kantad med trädalléer, caféer, parkbänkar och ytor som uppmanar 
till vistelse. Inom programområdet saknas vistelseytor längs med Bäveån förutom Museiparken som 
erbjuder sittmöjligheter och vattenutsikt. Längre västerut är saknas dock kontakten med Bäveån då 
området är avstängt sedan 2016 på grund av risk för skred.  

Framtid 
På torg och platser ska fotgängare prioriteras, zoner för vistelse ska skapas och biltrafik undvikas. 
Kommersiella funktioner som handel, café och restauranger är en stor källa till liv på gator och torg. 
En mångfald av verksamheter bidrar till ett levande och tryggare stadsrum. I linje med 
arkitekturpolicyn, föreslås gatubredder och byggnadshöjder planeras så att ljusa och attraktiva 
gaturum skapas. Exakt utformning studeras vidare i varje detaljplan. Hållplatslägen för kollektivtrafik 
utnyttjas för att skapa mötesplatser och allmänna platser genom att hållplatserna förstärks med 
lokaler i bottenplan på omgivande byggnader. 

Det som främst avgör mängden dagsljus på en plats är höjden på omkringliggande bebyggelse. Ju 
högre byggnader, desto längre avstånd krävs mellan dem för att uppnå goda ljusförhållanden. 
Arkitekturpolicyn lyfter särskilt behovet av att offentliga platser skall erbjuda sol under stora delar av 
dagen. Gatans väderstreck spelar också in, men en generell tumregel i arbetet med programmet är 
att god dagsljusmiljlö uppstår då relationen mellan bredden på gatan och höjden på byggnaderna är 
1:1, det vill säga att gatan är lika bred som byggnaderna är höga.  

Figur 42. Karta över vistelseytor där gående prioriteras. 
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TORGET FRAMFÖR MEDBORGRHUSET 
Framför framtida Medborgarhus på fastigheten Pipfabriken 13 föreslås ett större torg anläggas. 
Detta torg hamnar mellan Medborgarhusets byggnad och Kungsgatans förlängning västerut med 
tydliga siktlinjer mot Medborgarhuset. Torget föreslås vara en multifunktionell yta som utöver att 
parkeringsplatser för dem med funktionsvariationer kan användas till evenemang, marknad med 
mera. 

Torgets storlek enligt förslaget är cirka 3500 kvadratmeter stort exklusive vägområden. Detta är att 
jämföra med Kungstorget som är cirka 3400 kvadratmeter exklusive vägområden. Kungstorget 
används idag också som en multifunktionell yta för evenemang och marknader etcetera. Dessa torg 
kan således komplettera varandra vid större evenemang men även vara konkurrerande vid mindre 
evenemang. Det är viktigt att vid framtida detaljplanering för torget begrunda över torgets storlek 
och form och att detta ska spegla den funktion torget förväntas ha. 

Stråk 

Nuläge 
Inom programområdets gränser finns det två tydliga stråk och ett antal som når sin destination i 
programområdets ytterkanter. De två tydliga stråken är Strömstadsvägen i västöstlig riktning och 
Västerlånggatan i nordsydlig riktning. Strömstadsvägen utgör ett stråk som har goda gång- och 
cykelmöjligheter samtidigt som den erbjuder den genaste vägen i västöstlig riktning. Längs med 
gatan finns även ett flertal verksamhetslokaler med såväl butiker, restauranger och kontor som också 
bidrar med liv och rörelse längs med gatan.  

Det andra stråket utgörs av Västerlånggatan som till stor del utgör innerstadens västliga ytterkant 
och planprogrammets östliga ytterkant. Västerlånggatans sträckning fortsätter över till södra sidan 
Bäveån över Västerbron som är den mest använda kopplingen över Bäveån för så väl gående, 
cyklister och motorfordon. Detta bringar med sig folkströmmar utmed hela Västerlånggatan och 
utmed gatan finns även ett flertal butiker, restauranger, kontor och inte minst Kampenhofs 
bussterminal som bidrar med mycket liv och rörelse. Vid denna punkt möter även Västerlånggatan 
innerstadens starkaste gångstråk – Kungsgatan. Kungsgatan får ett abrupt slut i Västerlånggatan då 
stråket korsar den högt trafikerade och fyrfiliga Västerlånggatan. Kampenhofs bussterminal, som en 
av stadens största målpunkter, lockar dock folk över Västerlånggatan men längre västerut avtar detta 
folkliv då gående bortprioriteras för busstrafik och större målpunkter saknas. 
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Framtid 
I en stadskärna prioriterad för gång- och cykeltrafik är det lätt att ta sig fram, och med välplanerade 
stråk skapas en sammanhållen stad. Knutpunkter, kommunikationer och infrastruktur ska planeras 
med tanke på människors rörelser inom, men också till och från staden. Med människor i rörelse blir 
Uddevalla en stad som möjliggör uttryck, skapar intryck och sätter avtryck.  

VÄSTERLÅNGGATAN 
Västerlånggatan och Strömstadsvägen föreslås fortfarande utgöra viktiga stråk och gång- och 
cykelperspektiv. Längs Strömstadsvägen föreslås endast mindre förändringar i form av höjdsättning 
av mark. Västerlånggatan föreslås också få vissa skillnader i höjdsättning men här föreslås också 
ombildning av trafikytor för att anpassa gatan för bättre framkomlighet för kollektivtrafik och mjuka 
trafikanter. Mer om detta i kapitlet trafik.  

STRÖMSTADSVÄGEN 
Likt Västerlånggatan och Strömstadsvägen ligger Bastiongatan kvar i dagens sträckning men mindre 
förändringar i korsningen Bastiongatan och Bävebäcksgatan. Denna gata kommer att spela en viktig 
roll vad gäller cykeltrafik då gatan förses med breda cykelvägar som går vidare mot Västerlånggatan, 
Bävebäcksgatan, vidare västerut samt sammanlänkar mot gång- och cykelbron till södra Å-staden.  

KUNGSGATANS FÖRLÄNGNING 
I västöstlig riktning föreslås två viktiga förlängningar av befintliga stråk i centrum – Kungsgatan och 
strandpromenaden. Stråken har olika karaktär och kontext, men är lika viktiga eftersom de attraherar 
olika målgrupper och aktörer. Kungsgatan utgör ett naturligt stråk i staden där många av stadens 
aktiviteter, butiker och noder samlar sig kring. I en förlängning av Kungsgatans föreslås dessa 
funktioner sträcka sig västerut med butiker, restauranger och mötesplatser gemensamt med noder 

Figur 43. Karta över framtida stråk inom och i närheten av Västra centrum. Tjocka utgör stråk primärt för mjuka trafikanter. 
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så som Bohusläns museum, Kampenhof bussterminal och Medborgarhuset. Dessa funktioner bidrar 
till att många vardagliga aktiviteter sker längs med stråket och att Kungsgatans förlängning blir en 
viktig del i innerstadens utvidgning västerut.  

STRANDPROMENADEN 
Parallellt med Kungsgatan föreslås strandpromenaden utvecklas vidare västerut. Gemensamt för de 
båda stråken är dess västöstliga riktning och att de båda angränsar till de två offentliga platserna 
Kungstorget och Museiparken som erbjuder utbyte mellan dessa två centrala stråk. Utmed 
strandpromenaden föreslås trädplantering likt den utmed Österhamngatan och fokus ska ligga på att 
mjuka trafikanter ska få vattenkontakt i söderläge. Med dessa två centrala stråk formas ett robust 
centrum och en utgångspunkt för det gemensamma livet i stadskärnan och i det framtida Uddevalla. 

BÄVEBÄCKSSTRÅKET 
Från gång- och cykeltunneln under järnvägen, vidare söderut via Bävebäcksgatan och till Bäveån via 
Bävebäckskanalen föreslås ett gång- och cykelstråk anläggas. Detta stråk får ett centralt läge då det 
kopplar samman sjukhusområdet och övriga områden norr om järnvägen med utvecklingsområdet. 
Detta stråk korsar även samtliga västöstliga stråk inom Västra centrum för att sedan möta Bäveån. 
Bävebäcksstråket är således en genväg till många av stadens övriga stråk som sträcker sig förbi 
attraktiva områden såsom Brattska ängen och vidare söderut utmed Bävebäckskanalen.  

Siktlinjer och fondbyggnader 

Nuläge 
I och omkring Västra centrum finns flera befintliga siktlinjer och landmärken som sticker, ut antingen 
genom sin höjd eller i sitt uttryck. Dessa siktlinjer och landmärken är viktiga för att skapa en god 
orienterbarhet i staden. Exempel på tydliga siktlinjer är från Kungsgatan västerut där är 
brandstationens skorsten tillsammans Skansberget utgör fonden. I övrigt saknar området tydliga 
siktlinjer som framhäver byggnation eller landskap i relation till kringliggande utformning. 

Framtid 
I planförslaget tas befintliga siktlinjer och landmärken tillvara samtidigt som en rad nya skapas.  
Bebyggelsen kommer i dessa lägen vara välexponerade och utgöra viktiga fondbyggnader i staden. 
Kommunen bör därför i kommande processer ställa särskilda krav på arkitektonisk utformning i dessa 
lägen.  

En stor del av de siktlinjer som tillskapas sammanfaller även med de nya stråken som skapas i Västra 
centrum. Detta innebär att mer en stor del av gångtrafikanterna i området förmodas gå längs med 
dessa gator, detta ökar vikten av väl gestaltade miljöer ytterligare. En översiktlig karta som pekar ut 
de primära siktlinjerna och fondbyggnader illustreras i figur 44. 
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Figur 44. Karta över primära siktlinjer och fondbyggnader. 
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Etappindelning 

För att kunna genomföra utbyggnad av planförslaget stora delar av området i behov av åtgärder av 
bland annat översvämningsskydd, skyfallslösningar, höjdsättning, trafikal infrastruktur, 
parkeringsmöjligheter etcetera. Detta kräver en strategisk etappindelning som överensstämmer med 
dessa åtgärder och i vilken ordning dessa bör anläggas och uppföras. Förslaget på en etappindelning 
grundar sig därför i succession där genomförbarhet premieras då stora delar av området är i behov 
av att intilliggande åtgärder färdigställs innan byggnation eller anläggning kan påbörjas. 

Etappindelningen visar i vilken ordning det är logiskt att påbörja en utbyggnad utefter det 
förutsättningar som finns inom planprogramsområdet och ska inte ses som en prioritering av 
framtida detaljplanearbete. Vilken prioritering eller utbredning framtida detaljplanearbete kommer 
att beslutas i ett senare skede. 

Etapp 1 
Etapp 1 utgörs av området beläget väster om Bastiongatan och innefattas av fastigheterna 
Pipfabriken 4, 9, 13, 19 och delar av Pipfabriken 11. Etapp 1 omfattas även av två mindre områden i 
programområdets norra delar. I figur 46 visas vilka delar som ingår i etappen. 

Figur 45. Karta där samtliga etapper representeras. 
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Den stora delen av etapp 1 är beläget väster om föreslagna skyfallsleder där den primära mängden 
skyfallsvatten från avrinningsområdet i norr ska rinna i Bävebäckskanalen. För att vid en 
skyfallshändelse styra vattnet ned i Bävebäckskanalen krävs åtgärder i korsningen mellan 
Bastiongatan och Bävebäcksgatan. Bävebäcksgatan föreslås därför sträcka sig utmed Pipfabriken 9 
vidare på Gustaf Matssons väg på liknande vis som gatan gjort historiskt och senare ansluta mot 
Bastiongatan. Gustaf Matssons väg behöver därför höjdsättas så att skyfallsvattnet från norr hamnar 
i Bävebäckskanalen. Idag är Gustaf Matssons väg lokaliserad cirka 1,2 meter över havet och kommer 
att behöva vara minst två meter över havet för att möta Bastiongatan som även den planeras att 
höjdsättas till två meter övre havet. På detta vis skyddas samtliga fastigheter inom etapp 1 från det 
skyfallsvatten som kommer från norr. 

Höjdsättningen påverkar även fastigheterna inom området för etapp 1. Där fastigheterna möter 
Bastiongatan bör höjdsättningen som lägst vara 2 meter över havet för att fastigheten inte ska 
utgöra en lågpunkt i området och samla vatten vid nederbörd. Området för etapp 1 möts även av 
Skansberget och stigande markhöjder i väster. Detta medför att höjdsättningen bör justeras för att 
markavrinning ska ske mot Bastiongatan vilket kräver att marken anordnas med sluttning om cirka 1 
procent. Detta ställer ett antal krav på höjdsättning och störst utmaning har fastigheten Pipfabriken 9 
där merparten av markhöjden är beläget lägre än två meter över havet och så lågt som 1.15 meter 
över havet på de mest låglänta platserna i sydöstra delen av fastigheten. För resterande fastigheter 
väster om Bastiongatan är utgångsläget bättre höjdsättningen är högre än två meter över havet i 
väster men åtgärder för att höja mark krävs närmare Bastiongatan.  

Dessa låglänta områden längs med Bastiongatan gör att fastigheterna Pipfabriken 4, 9, 11, 13 och 19 
kan komma att översvämmas vid stigande havsnivåer. Då översvämningsskyddet ingår först i etapp 2 
skyddar inte denna mot översvämningar till följd av lågtryck och stormar som tillfälligt höjer 
havsnivån i Byfjorden. Då den fördjupade förstudien gällande översvämningsskydd ännu inte är 

Figur 46. Karta över etapp 1. 
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färdigställd kan heller inte denna förväntas vara en del av etapp 1. Vid eventuell översvämning som 
förväntas nå föreslagna byggnader på dessa fastigheter får tillfälliga åtgärder uppföras för att 
säkerställa att vatten inte skadar byggnaderna.  

Gällande parkeringsfrågan föreslås dessa lösas inom fastigheten för Pipfabriken 9 och 19. För det 
framtida Medborgarhuset som föreslås på Pipfabriken 13 finns det i dagsläget planer på att skapa ett 
antal parkeringsplatser i ett parkeringsgarage under huset. Dock räcker inte dessa till för merparten 
av de som arbetar i huset. I etapp 1 hänvisas bilister att parkera på östra sidan Bastiongatan där 
befintlig kommunal parkering finns att tillgå. I utförd parkeringsutredning under 2018 visar att dessa 
parkeringsplatser har en beläggningsgrad på cirka 60 procent vilket medför att strax över 100 av 
dessa platser är tillgängliga. Utöver dessa parkeringar finns även den kommunalt ägda parkeringen 
på Riversideängen tillgänglig och huserar knappt 100 parkeringsplatser. 

För området i norr utmed järnvägen berör etapp 1 fastigheterna Stadskärnan 1:295 och Rydholm S:1. 
Detta område påverkas inte av tillfälliga översvämningar från Byfjorden då området är beläget cirka 
4–6 meter över havet beroende på mätpunkt. Gällande skyfall påverkas inte heller dessa ytor av den 
stora mängd regnvatten som vid en skyfallshändelse där vattnet primärt går längs Bävebäcksgatan 
och Västerlånggatan. Med dessa förutsättningar skapas det möjlighet att i ett tidigt skede kunna 
exploatera denna yta utan att påverka resterande programområdets förutsättningar att kunna 
hantera de utmaningar som finns i bland annat skyfall, översvämning, höjdsättning och parkering. 

Etapp 2 
Etapp 2 utgörs primärt av yta för framtida klimatanpassningsåtgärder som krävs för att säkerställa att 
skyfallshändelser och översvämningar från Byfjorden i framtiden inte ska påverka området i den grad 
att den utgör skador på framtida exploatering inom programområdet och i befintligt centrum. 
Avgränsningen för etappen visas i figur 47 och gäller främst för att kunna anlägga 
översvämningsskydd, skyfallskanal och att kunna höjdsätta vägar så att regnvatten styrs på önskat vis 
ned i de skyfallsleder som föreslås i planprogrammet. Detta belyses närmare i kapitlet 
klimatanpassning.  

När översvämningsskyddet kommer på plats skapas även möjligheten till att kunna förlänga 
strandpromenaden vidare västerut. Detta sker i etapp 2 och återskapar kontakten med Bäveån i ett 
tidigt skede.  

I etapp 2 tillskapas inte några nya byggrätter och 
enbart ett fåtal parkeringar tas i anspråk av den 
planerade skyfallskanalen i nordsydlig riktning. 
Etappen innebär att en del fastighetsregleringar 
behöver göras där mark behöver tas i anspråk 
för att skapa klimatsmarta lösningar. Två av de 
fastigheter som påverkas av Bävebäckskanalens 
dragning är Kampenhof 6 och Museet 1 som 
idag utgörs av Kampenhofs bussterminal 
respektive Bohusläns museum. För Kampenhof 6 
innebär detta att yta i västra delen av 
fastigheten behöver tas i anspråk till fördel för 
skyfallshantering. Ytan som krävs för kanal och 
intilliggande ytor berör dock inte 
bussterminalbyggnaden. Detta innebär att vid 
full utbyggnad av Bävebäckskanalen kan Figur 47. Lokaliseringskarta. 
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byggnaden ligga kvar i sitt nuvarande läge. Resterande yta av fastigheten Kampenhof 6 utgörs då 
fortfarande av yta för busstrafik och tillhörande uppställning och parkeringsyta. Angöring med buss 
till Kampenhofs bussterminal föreslås då ske från norr, på samma vis som i dagsläget, men öster om 
föreslagen kanal. 

Söder om Kampenhofs bussterminal sträcker sig Kampenhofsgatan som idag primärt används för 
genomfartstrafik för bussar samt hållplatsläge. I etapp 2 föreslås Kungsgatan förlängas västerut mot 
Medborgarhuset som är en del av etapp 1. Denna del av Kampenhofsgatan blir då likt Kungsgatan 
ämnad för gångtrafikanter och hållplatslägen för busstrafik får således flyttas till Västerlånggatan 
eller in på bussterminalen. 

Av samma anledning som för Kampenhof 6 krävs det att en yta tas i anspråk på fastigheten Museet 1. 
Att Bävebäckskanalen med tillhörande ytor har behov av den västligaste delen av fastigheten. 
Museibyggnaden som sådan förblir orörd men fastigheten sträcker sig cirka 16 meter öster om 
byggnaden. Kajkanten till Bävebäckskanalen föreslås dock anläggas cirka tolv meter från Bohusläns 
museum östligaste fasad.  

Ytterligare två fastigheter som påverkas av skyfallsåtgärder är fastigheterna Eol 1 och Stadskärnan 
1:31. Gällande Eol 1 sträcker sig fastighetsgränsen söder ut över den föreslagna skyfallsleden norr om 
Bastiongatan. Den byggnad som står där idag påverkas inte av de föreslagna skyfallsåtgärderna, men 
det kommer finnas behov av att fastighetsreglera mark för att hela skyfallsleden ska sträcka sig längs 
kommunägd mark. En framtida fastighetsreglering föreslås således att utformas så att de räta 
fastighetsgränser från Eol 2 och Stadskärnan 1:280 fortsätter väster ut.  

Gällande fastighet Stadskärnan 1:31 behövs fastighetsreglering ske i dess östliga del då stora 
mängder skyfallsvatten rinner längs med Bävebäcksgatan vid en skyfallshändelse. I höjd med 
fastigheten besitter Bävebäcksgatan en bredd om cirka 16 meter och behöver breddas till 20 meter 

Figur 48. Karta över etapp 2. 
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för att kunna hantera de vattenmängder som vid en skyfallshändelse kommer att rinna längs med 
Bävebäcksgatan. 

Brattgatan inkluderas som en del av etapp två då även denna påverkas av skyfalls- och 
översvämningsåtgärderna – mer om detta i kapitel klimatanpassning. I avsnittet angående parkering 
föreslås Brattgatan göras om för att skapa mer grönska och även mer parkeringsplatser.   

Inom etapp 2 föreslås även en gång- och cykelbro över Bäveån skapas. Denna gång- och cykelbro 
skapar förbindelser över Bäveån som väster om Västerbron helt saknas. Vid ytterligare exploatering 
söder om Bäveån är broar över Bäveån av hög vikt för att koppla samman stadens centrala delar.  

Etapp 3 
Den tredje etappen består till stor del av byggnation och parkeringsmöjligheter. Vilka ytor som etapp 
3 innefattar visas i figur 49. I denna etapp föreslås ett parkeringshus uppföras nordväst om 
Bohuslänsmuseum dels för att möta upp det markeringsbehov som Medborgarhuset inbringar, dels 
för det parkeringsbehov som uppstår för övrig kringliggande föreslagen bebyggelse. Bohusläns 
museum ges även möjligheten till utbyggnad av verksamheten i sydväst. 

I denna etapp ingår även en alternativ lokalisering av grundskola på fastighet Skarnholmen 1 och på 
intilliggande kommunägd mark norr om fastigheten.  

Öster om den föreslagna bron föreslås möjliggörs det för utbyggnad av Bohusläns museum. Vidare 
nordväst om Bohusläns museum föreslås ett parkeringshus uppföras med verksamhetslokaler mot 
förlängningen av Kungsgatan och möjlighet med bostadshus högre upp i huset. Detta kräver 
fastighetsreglering av fastigheten Museet 1. På ytan som skapas mellan tilltänkt bebyggelse och 
Bohusläns museum föreslås en samutnyttjad yta för lastning och lossning och även infart till 
parkeringshuset. Lastning och lossning för Bohusläns museum föreslås således ligga kvar i samma 

Figur 49. Karta över etapp 3. 
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läge som idag. Utgångarna från parkeringshuset föreslås primärt lokaliseras till Bastiongatan och 
Kungsgatans förlängning för att bidra till liv och rörelse. 

Inom etapp 3 ingår även utveckling intill Bävebäcksgatan. Detta innefattar fastigheterna Stadskärnan 
1:31, Eol 1 och parken Brattska ängen. I dessa fastigheter föreslås primärt bostadsbebyggelse med 
möjlighet till verksamheter. 

Etapp 4 
Etapp 4 består till stor del av att den befintliga staden med sin kvartersstruktur växer västerut. 
Kungsgatan och Kilbäcksgatan med sin västöstliga struktur förlängs vidare västerut mot Bastiongatan 
och tillsammans med föreslagna Bävebäckskanalen skapas kvarter i liknande storlek som befintliga 
kvarter i stadskärnan. I denna etapp skapas möjlighet till bostäder och verksamheter i mycket 

centrala lägen. Det är inte bara Kungsgatans sträckning som förlängs vidare västerut utan även dess 
funktion. I bottenvåningarna utmed Kungsgatans förlängning prioriteras verksamhetslokaler och på 
så vis skapas en förlängning av stadens populäraste gångstråk genom Västra centrum. Även utmed 
Bastiongatan och Västerlånggatan skapas möjlighet för verksamhetslokaler i bottenvåning. 

Inom etapp 4 färdigställs även Kampenhofs bussterminal. Genom tidigare etapper och dess 
fastighetsregleringar är fastigheten något mindre till ytan än i dagsläget. Bussterminalen föreslås 
förses med fasad i fastighetsgräns där verksamhetslokaler mot Kungsgatans förlängning prioriteras. 
Busstrafik föreslås angöra Kampenhofs bussterminal från öster, från Västerlånggatan. 

För att möjliggöra smidig angöring för regionbusstrafik i Kampenhofs bussterminal föreslås 
Västerlånggatan utrustas med separata bussfiler. Bussfilerna förläggs då på västra sidan av 
Västerlånggatan. Här skapas möjlighet för regionbuss att angöra bussterminalen utan att korsa 
annan trafik. Utmed de separata bussfilerna längsmed Västerlånggatan tillskapas även 

Figur 50. Karta över etapp 4. 
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busshållplatser för stadsbussar. För att möjliggöra för denna trafiklösning behöver yta tillskapas på 
bekostnad av annan infrastruktur för att inte göra Västerlånggatan ännu bredare. Således föreslås 
det att två av befintliga fyra körfält blir bussfiler med hållplatser på vardera sida. Dessa busskörfält 
hamnar i västligt läge på Västerlånggatan. För att kunna göra denna omdaning av Västerlånggatan 
krävs en västlig bro som förbinder södra Å-staden med Badö/Bäve av trafikala skäl. 

I det nordöstliga hörnet av etapp 4 föreslås ett mobilitetshus att lokaliseras. Detta läge är strategiskt 
lokaliserat nära befintligt centrum, kollektivtrafik och i anslutning till kvarteret Thorild 12 och 
Gyldenlöve 16. I övrigt föreslås parkeringsgarage lokaliseras i samtliga bostadskvarter, förutom i de 
lägen som anses vara gynnsamma för verksamheter i bottenvåning. 

Etapp 5 
Inom etapp 5 rymmer sig programområdets västligaste delar – Riversideängen. Denna yta föreslås att 
primärt bebyggas med bostäder med möjlighet till verksamhetslokaler mot Bäveån och Bastiongatan. 
Denna etapp kräver dock en framtida förstudie gällande översvämningsskydd då den inte ingår i den 
pågående fördjupade förstudien Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla.  

  

Figur 51. Karta över etapp 5. 
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Pågående detaljplaner 

Stadskärnan 1:163 (Riversideängen) 
Sökanden har ansökt om upprättande av ny detaljplan för att pröva möjligheten till bostäder, kontor 
och annan verksamhet i 5–7 våningar. Detaljplanen fick positivt planbesked 2017-11-01. 

Stadskärnan 1:31 (Macken) 
Sökanden har ansökt om upprättande av ny detaljplan för att pröva möjligheten till flerbostadshus i 
7–16 våningar. Detaljplanen fick positivt planbesked 2017-10-25. Arbetet har dock kommit att skjutas 
på framtiden då ett planprogram ansetts vara nödvändigt för att ta itu med områdets komplexitet. 
Planen är således ännu inte officiellt startad. 

Pipfabriken 9 
Sökanden har ansökt om upprättande av ny detaljplan för att pröva möjligheten till bostäder, kontor 
och butikslokaler med olika vångshöjd, dock max 16 våningar. Detaljplanen fick positivt planbesked 
2019-08-28. Arbetet har dock kommit att skjutas på framtiden då ett planprogram ansetts vara 
nödvändigt för att ta itu med områdets komplexitet. Planen är således ännu inte officiellt startad. 

  

Utredningar 

Genomförda utredningar 

Geoteknisk utredning för Pipfabriken 13. Bohusgeo AB 2021-08-20 

Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Pipfabriken 13 Uddevalla kommun. Relement 2021-
10-13 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning. ”Förorenade områden – PM för planprogram 
Västracentrum Uddevalla”. Sweco 2022-03-04 

Pågående utredningar 

Lokaliseringsstudie av kollektivtrafikknutpunkt, Trivector 

Parkeringsstudie, Trivector 

Skyfallsutredning, Sweco 

Trafikutredning, Trivector 

Trafikmätning, Afry  

Översiktlig geoteknisk utredning, Bohusgeo AB 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr BUN 2022/00526 13 

Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till 
detaljplan för fastigheten Thorild 12.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostadsbebyggelse och 
centrumändamål i 2–6 våningar samt skapa en mer flexibel användning för hela 
fastigheten.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Underrättelse om samråd detaljplan, Thorild 12 
Planbeskrivning Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 
Plankarta Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 
Översiktskarta Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på förslag till detaljplan för 
fastigheten Thorild 12.  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-10 Dnr BUN 2022/00526 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Tony Andersson  

Telefon 0522-69 70 07 
Tony.andersson@uddevalla.se 

 

Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till 

detaljplan för fastigheten Thorild 12.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostadsbebyggelse och 

centrumändamål i 2–6 våningar samt skapa en mer flexibel användning för hela 

fastigheten.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Underrättelse om samråd detaljplan, Thorild 12 

Planbeskrivning Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 

Plankarta Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 

Översiktskarta Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på förslag till detaljplan för 

fastigheten Thorild 12.  

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalstrateg  

Skickas till 

 



 UNDERÄTTELSE 1 (2) 
 OM SAMRÅD AV DETALJPLAN ARB:663 
 2022-05-03  Dnr: PLAN.2020.2211 
   

Samhällsbyggnad 
Planavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 
 451 81 Uddevalla Varvsvägen 1 0522-69 60 00 
www.uddevalla.se E-post  
 Samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Handläggare 
Gustaf Palmborg 
Telefon 0522-697355 
Gustaf.palmborg@uddevalla.se 

 

Detaljplan för Thorild 12 
Utökad byggrätt för bostäder, centrum- och 
kontorsverksamheter samt parkering.  

UNDERÄTTELSE OM SAMRÅD AV DETALJPLAN 
Ett förslag till detaljplan för Thorild 12 är utställd för samråd under tiden 2022-
05-04 – 2022-05-25. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2022-04-31. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och 
synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av 
detaljplanearbetet.  

Detaljplaneområdet är beläget i centrala Uddevalla. 
  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostadsbebyggelse 
och centrumändamål i 2–6 våningar samt skapa en mer flexibel användning för 
hela fastigheten. Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar 
standardförfarande. Planförslaget är förenligt med gällande fördjupad 
översiktsplan för Uddevalla.  
 
Till planförslaget hör utredningar om: 

 Bullerutredning 
 Historisk inventering 
 Miljöteknisk markutredning 

 

Kommunfullmäktige beslutade om positivt planbesked 2020-03-25 §110. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-21, § 126 att planhandlingarna ska 
bli föremål för samråd. 

UTSTÄLLNINGSPLATSER 
Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. 
Handlingar och övrig information finns på kommunens utställningslokaler och 

Figur 1. Planprocessens olika steg 



 UNDERÄTTELSE 2 (2) 
 OM SAMRÅD AV DETALJPLAN ARB:663 
 2022-05-04 Dnr: PLAN.2020.2211 

 

 

hemsida. Handlingar översänds till myndigheter. Handlingar ställs ut för 
allmänheten på följande platser: 
 

 Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla,  
måndag- fredag kl. 08;00 -16:00. 
 

 Utställningsplats på Uddevalla Stadshus, 
måndag- fredag kl. 08;00 -16:00. 
 

 Kommunens hemsida: 
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-
miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-
detaljplaner/uddevalla/stadskarnan-nya-bostader-och-utokning-av-
verksamheter.html  

SYNPUNKTER 
Eventuella synpunkter på förslaget framförs skriftligen till: 

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla   
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se 
 
Det går att lämna muntliga synpunkter, eventuella erinringar ska dock vara 
skriftliga. 
 
Senast 2022-05-25 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att 
återfinnas i en samrådsredogörelse, som åtföljer planen vid ett beslut om 
antagande av planförslaget.  

INFORMATIONSMÖTE 
Kommunen kommer att hålla ett fysiskt samrådsmöte för att diskutera frågor, 
förslag och åsikter rörande detaljplanen. 

Mötet kommer genomföras den 2022-05-18 kl. 16:00 – 19:00 näst sista veckan av 
samrådstiden, så att ni hinner läsa på om förslaget och kan komma efter jobb och 
prata med oss om era frågor! Mötet hålls i stadshuset, intill receptionen, drop-in 
gäller under kvällen.  

 
Välkommna! 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och exploateringsavdelningen  
 
Gustaf Palmborg & Ulrika Windh 



 

    
 

Samrådshanding 

Dnr: PLAN.2020.2211 

2022.03.31 
 

 

  

 

Samrådshandling 

Planbeskrivning tillhörande 

 

Detaljplan för  

Thorild 12 
Uddevalla centrum 

 
 
 
 
 
Uddevalla kommun                     Västra Götaland 

Samhällsbyggnadsförvaltningen                    31.03.2022 
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Sammanfattning av planförslaget 

 
• Ändrad användning inom fastighet Thorild 12 från handel till kontor, parkering, 

centrum och bostäder. 

• Befintligt parkeringsdäck byggs över. 

• Möjliggör en påbyggnad av främst bostadsbebyggelse i 2 till 6 våningar. 

• Innegård möjliggörs på takytorna. 

• Strandskyddet upphävs inom planområdet. 

• En bullerskärm upprättas som kan innehålla centrumverksamheter.  

• 65 bilparkeringar återstår inom fastigheten. 

• Parkeringsgarage möjliggörs. 
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Innehållsförteckning   

 

Sammanfattning av planförslaget 2 

Innehållsförteckning 3 

Handlingar 4 

Bakgrund 5 

Detaljplanens syfte 5 

Planförfarande 5 

Plandata 7 

Förenlighet med miljöbalken 8 

Miljömål  11 

Kommunala miljömål 12 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 13 

Tidigare ställningstagande 13 

Övrigt beslutsunderlag 14 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 15 

Bebyggelse 19 

Genomförandebeskrivning 34 

Medverkande tjänstemän 37 
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Handlingar 

Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 

☒ Plankarta 
 
Till detaljplanen hör: 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 

☐ Illustrationsplan 

☒ Grundkarta  

☒ Fastighetsförteckning  

☐ Samrådsredogörelse 

☐ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 

Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till 

planbeskrivningen: 

☒ Undersökning om betydande miljöpåverkan, Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020.07.09 

☒ Historisk inventering, Relement 2021.06.16 

☒ Miljöteknisk markutredning, Relement 2021.10.29 

☒ Bullerutredning, Akustikverkstan 2022.03.08 
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Bakgrund 
 

Kvarteret Thorild innefattar en centrumbyggnad som är uppförd i slutet av 1960-talet med 

ändamålet ”varuhus” där handel och parkering möjliggjordes. Under 1990-talet genomfördes vissa 

förändringar rörande exteriören samt att funktionen omvandlades från ”varuhus” till galleria. Idag är 

gallerian fortsatt verksam och har kompletterats med kontorsverksamhet och restauranger.  

Utifrån rådande samhällstrender med bland annat konkurrerande externhandel och ett växande 

behov av centrala bostäder har befintlig fastighetsägare annonserat om behovet att skapa 

möjligheter för bostäder och en större variation av verksamheter för att kunna innefatta vård-, 

utbildnings-, kultur- och kontorsverksamhet.  

Kommunstyrelsen gav 2020-03-25 § 110 positivt planbesked för att ett detaljplaneförslag för Thorild 

12 skulle upprättas.  

Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostadsbebyggelse och 

centrumändamål i 2–6 våningar samt skapa en mer flexibel användning inom den befintliga 

fastigheten.  

I gällande stadsplan laga kraftvunnen 1964-12-17 (14-UDD-231/1964), tillåts handel och parkering 
inom Thorild 12. Planförslaget prövar lämpligheten för centrumverksamhet som exempelvis kan 
innehålla biosalong, restaurang, gym, viss typ av vård och vuxenutbildning. Planförslaget prövar även 
lämpligheten att komplettera kvarteret Thorild med bostadsbebyggelse som byggs ovanpå den 
befintliga byggnaden. Bebyggelsen möjliggör cirka 100 nya lägenheter. Planförslaget möjliggör en 
innegård för utevistelse, lek och utsiktsplatser. Tillgängligheten till bostäderna kan nås via 4 olika 
trapphus, två längs Hultmans gränd, ett via Västerlånggatan och ett längs Kungsgatan. 
 
Planförslaget möjliggör en varierad bebyggelse som tar inspiration av befintlig byggnads formspråk 
och variation i höjdsättning så att den nya bebyggelsen skapar en ny årsring ovanpå den existerande 
byggnaden.  Kommunens utgångspunkt i planförslaget är att tillgängliggöra fler centrala 
verksamheter och bostäder som samspelar med den befintliga miljön men samtidigt tar hänsyn till 
den kommande exploateringen i Uddevalla. Planförslaget möjliggör att fler hållbara val kan tas, med 
tanke på att området har närhet till kollektivtrafik, service och att redan ianspråktagen mark 
utvecklas.  

Planförfarande  

Handläggning 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11–35 (PBL 2010:900). Förslaget till detaljplan 

kommer att handläggas med ett standardförfarande eftersom detaljplanen: 

• är förenlig med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande 

• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 

• inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
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Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Nedan diskuteras de riksintressen som 
påverkas utav detaljplanen. 
 

Miljökvalitetsnorm för buller 

Planförslaget är beläget nära Västerlånggatan som är en vältrafikerad gata. Thorilds fasad mot 

Västerlånggatan överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Enligt förordningen (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggandet § 3 bör buller inte överskrida denna ljudnivå vid bostadsbyggnads 

fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om denna ska 

anordnas i anslutning till byggnaden. Av denna anledning har en bullerutredning tagits fram, som 

visar att det krävs bullerdämpande åtgärder för att uppfylla dessa krav och skapa en trivsam 

boendemiljö. Planförslaget visar exempel på hur bullerdämpande åtgärder kan utformas för att 

skapa en hållbar och trivsam boendemiljö.   

Miljökvalitetsnorm för vatten 

Planområdet består av enbart hårdgjorda ytor och i nuläget leds dagvatten från planområdet ner i 

dagvattenledningen vid Hultmans gränd och som har Byfjorden som slutrecipient. Planförslaget 

föreslår en innegård ovanpå den befintliga byggnaden och detta möjliggör att dagvattnet kan 

infiltreras och fördröjas vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar än dagens dagvattenhantering. 

Detta ligger till grund för att en dagvattenutredning ej har genomförts. Kommunens bedömning är 

att miljökvalitetsnormen förbättras i och med planförslaget. 

 

Miljökvalitetsnorm för utomhusluft 

Planområdet har genomfört en miljöteknisk undersökning eftersom det tidigare har legat en 

drivmedelsstation inom området. Utredningen genomförde provtagningar och mätningar av bl.a. 

porluft som inte påvisade några föroreningar inom eller utanför planområdet.  

Däremot visade utredningen att det fanns höga halter av PCB i orginalfogarna. Enligt Förordning 

(2007:19) om PCB m.m. ska dessa saneras omedelbart. Kompletterande inventeringar ska 

genomföras i årsskiftet 2021–2022 för att säkerställa ytterligare förekomster av PCB-fog och 

saneringen av fogarna ska genomföras tätt därefter. Kommunens bedömning är att 

miljökvalitetsnormen för luftkvalité förbättras i och med planförslaget. 

Områdesskydd 

Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 

Det används för att skydda bevarandesvärda resurser i Sverige och måste beaktas i 

detaljplanearbetet. 
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Strandskydd 

1975 inträdde generellt strandskydd om 100 meter kring sjöar och hav. Syftet var att bevaka 

allmänhetens friluftsintresse. 1994 förstärktes skyddet för att även bevaka biologiska värden 

kopplade till vattenområden.  

Söder om planområdet rinner Bäveån som omfattas av ett generellt strandskydd. Planförslaget 

berörs av det inträdande strandskyddet. Enligt planförslaget kompletteras den befintliga bebyggelsen 

med bostäder för att säkerställa fler bostäder i centrumnära lägen som går i linje med Uddevalla 

kommuns styrdokument.  

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 17 § får strandskydd upphävas genom detaljplan om det 

finns särskilda skäl och det är förenligt med strandskyddets syften.  

Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet 

beaktas detta endast om aktuellt område avser mark som: 

• Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften, 

• Genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinje, 

• Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området,  

• Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området,  

• Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området eller, 

• Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Strandskyddet föreslås att upphävas inom planområdet med hänvisning till punkt 1, marken har 

redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Det finns ett stort behov av bostäder i centrala Uddevalla och en förtätning inom planområdet anses 

inte påverka strandskyddets syften.  

Upphävandet av strandskyddet hänvisas även till punkt 2, Genom väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinje. 
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Miljömål  

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I 
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras utifrån hur planförslaget 
bidrar eller motverkar miljömålet. 

Begränsad klimatpåverkan  

Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i problemet med för stora 

mängder växthusgaser i atmosfären och vad FN:s ramkonvention ställer för krav för att 

hantera detta. Miljömålet eftersträvar att halten av växthusgaser i atmosfären ska 

minska, i enlighet med FN:s ramkonvention, så att klimatförändringar stabiliseras på 

en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 

ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 

bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 

äventyras. 

Planförslaget föreslår att omvandla delar av det befintliga parkeringsdäcket till en 

trivsam utemiljö för de boende. Detta skapar en synergieffekt där dagvattnet kan 

hanteras mer hållbart samt att det även skapar en mer attraktiv miljö för de boende.  

Planförslaget syftar till att omvandla och utöka användningen av en redan existerande 

byggnad vilket minskar risken att oexploaterad mark behöver tas i anspråk, något som 

i förlängningen även minskar klimatpåverkan.  

 

Giftfri miljö 

Miljömålet ”giftfri miljö” grundar sig i problematiken med människor, djur och växter 

utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material 

tillverkas, används och blir till avfall. Miljömålet eftersträvar att förekomsten av 

ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors 

hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 

noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 

av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. För att skydda 

människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga 

ämnen förebyggas och minska. 

Planförslaget har genomfört en miljöteknisk undersökning för att analysera hur de 

befintliga förhållandena ser ut angående gifter och andra ohälsosamma ämnen. 

Undersökningen påvisade att det förekom giftiga ämnen som är skadliga för 
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människor och djur. Dessa farliga ämnen kommer att saneras, vilket innebär att 

planförslaget bidrar till att det skapas en mer giftfri miljö. 

 

God bebyggd miljö  

Miljömålet ”god bebyggd miljö” grundar sig i urbaniseringen och dess effekter på 

människa och miljö. Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö 

för all bebyggd miljö samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och 

global miljö. Vidare ska Natur- och kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att 

byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt där 

god hushållning med mark, vatten och andra resurser eftersträvas.  

Genom planförslaget kan den befintliga byggnaden som står på fastigheten fortsätta 

att nyttjas. I och med samhällstrender som inneburit att handel till viss del flyttar från 

centrum till externa handelsområden innebär planförslaget att byggnaden kan 

användas för andra verksamheter än just handel vilket kan bidra till ökat liv i centrala 

Uddevalla.  

 

Kommunala miljömål 

Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 
miljöarbetet med syfte att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 
miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun. 
 

Skapa förutsättningar 

Målet grundar sig att möjliggöra en hållbar livsstil genom som inte äventyrar kommande 

generationer. Planförslaget möjliggör att en befintlig byggnad omvandlas och skapar en flexibilitet 

som är mer resilient inför framtidens utmaningar, vilket samspelar med målsättningen.  

Planera hållbarhet 

Genom att planera hållbart inkluderas ett brett perspektiv som innefattar sociala, ekologiska och 

ekonomiska aspekter. Nyttjandet och omvandlingen av den befintlig byggnad kan ses som en hållbar 

planering, eftersom den drar nytta och utvecklar redan befintliga strukturer i staden. Således krävs 

ingen ny infrastruktur etc. som kan äventyra en hållbar planering.  

Tänk på hur du reser 

Målets syfte är att minska miljöpåverkan av resor och transporter. Planförslaget är lokaliserat i 
centrala Uddevalla stad och bidrar till att de boende har goda möjligheter att resa hållbart. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 

genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 

(1998:808) 6 kap. samt PBL (2010:900) 5 kap 11. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-förordningen 

bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen delade kommunens bedömning att den tänkta markanvändningen inte utgör 

betydande miljöpåverkan i samråd 2021-05-06, sedan dess har syftet med detaljplanen ändrats och 

länsstyrelsens bedömning kommer att uppdateras efter samrådet.  

 

Tidigare ställningstagande 

Översiktsplan 

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan. 

Fördjupad Översiktsplan Uddevalla tätort 

Planområdet är centralt beläget i Uddevalla tätort och omfattas av den fördjupade översiktsplanen 

för Uddevalla tätort. Däremot är fastigheten som planområdet innefattar inte specifikt utpekat i 

dokumentet. Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort listar olika ställningstaganden för 

stadsförnyelse. Däribland listas målet att förtäta centrala Uddevalla genom påbyggnad på befintliga 

hus, vilket detta planförslag föreslår. Utöver det är målet att stadskärnan ska stärkas för att skapa 

bättre underlag för bostäder, service, handel, kultur och en mångfald av funktioner. Planförslaget 

möjliggör för en större variation av funktioner inom centrumanvändning vilket innefattar ovan 

nämnda funktioner. 

Bedömningen är att planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen.   

 

Detaljplaner 

Den gällande detaljplan laga kraftvunnen 1964-10-16, Ändring av stadsplanen för del av Uddevalla 

(Kv. Thorild), 14-UDD-231/1964, medger handels- och garageändamål. Utöver det regleras endast 

byggnadshöjd och inte den totala nock- eller byggnadshöjden.    

Planbesked 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 § 110 att godkänna att ett detaljplaneförslag för fastigheten 

Thorild 12 skulle upprättas.  
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Övrigt beslutsunderlag 

Kulturmiljöprogram 

Ett kulturmiljöprogram finns för Uddevalla stad. Kvarteret Thorild, som omfattar planförslaget, 

omnämns endast en gång i sammanhanget att det ingår i Uddevalla centrum. Vidare ges inga andra 

rekommenderade åtgärder.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogrammet.  

Samhällsbyggnadsstrategi 

Uddevalla kommun har antagit en samhällsbyggnadsstrategi, 2015-09-09 § 198. Strategins målsättning är att 

utveckla samhället hållbart genom att dra nytta av befintliga strukturer, stärk stadens attraktionskraft och 

samla utvecklingskraft i samma riktning.  

Planförslaget möjliggör att skapa en mer flexibel användning för den befintliga fastigheten och nyttja befintliga 

strukturer genom en påbyggnad med bostadsbebyggelse. Bedömningen är att planförslaget går i linje med 

strategin.  

Riktlinjer för parkering och parkeringstal 

Uddevalla kommun har nyligen tagit beslut om nya riktlinjer för parkering och parkeringstal, antagen 

2021-06-10 § 131. Riktlinjerna strävar åt att uppfylla kommunens trafik- och parkeringsstrategier. 

Några målsättningar som tas upp är att öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik, 

utveckla förutsättningarna för kommunala parkeringsköp och uppmuntra mobilitetsåtgärder.  

Planförslaget föreslår en påbyggnad över det befintliga parkeringsdäcket. Vidare uppmuntras 

mobilitetslösningar för att reducera behovet av bilparkeringar. Bedömningen är att planförslaget går 

i linje med riktlinjerna för parkering. En mer utökad argumentation kan hittas under stycket 

”Parkering”.  

Dagvattenstrategi 

Som del av Uddevalla kommuns VA-plan har ett dokument angående dagvattenhanteringen 

upprättats, antaget 2015-12-09. Dagvattenhandlednings syfte är att skapa hållbara 

dagvattenhanteringar, detta görs genom att uppfylla olika målsättningar som framgår i dokumentet. 

Några av dessa mål är att VA-försörjningen ska planeras med hänsyn till översvämningsrisker och 

förhöjda vattennivåer, dagvatten ska fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastningen 

på ledningssystemet och föroreningar i dagvatten ska avskiljas innan dessa når recipienten.  

Planförslaget föreslår att skapa möjligheter för en gemensam innegård som kan omhänderta och 

fördröja dagvattnet innan det når recipienten. Kommunens bedömning är att planförslaget uppfyller 

målsättningar som dagvattenstrategin har satt upp.   

 





 

16 
 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget syftar till att komplettera den befintliga bebyggelsen med en påbyggnad med 

bostadsbebyggelse upp till 5 våningar och möjliggör för cirka 100 nya boendeformer. Planförslaget 

medger även för en större variation av centrumverksamheter med planbestämmelsen C, centrum.  

I gällande detaljplan, 14-UDD-231/1964, begränsas planområdet endast till handelsändamål och 

parkering. För att möjliggöra att verksamheten kan hänga med eventuella trender och bidra till ett 

mer attraktivt stadsliv avser planförslaget att ersätta handelsändamålet med planbestämmelsen K, 

kontorsändamål och C, som möjliggör andra verksamheter som exempelvis, caféer, restauranger, 

biosalonger, vuxenutbildning och viss typ av vård.  

Naturmiljö 

Natur och rekreation 

Förutsättning 

I närheten till planområdet finns det goda tillgångar till naturmiljö. Kålgårdsberget och Skansberget 

ligger inom ett gångavstånd och erbjuder utsiktsplatser, vandringsleder och goda naturmiljöer. Söder 

om planområdet rinner Bäveån som tillhandahåller vackra miljöer och en strandpromenad som 

sträcker sig till Gustafsberg. Intill planområdet återfinns Museiparken med klippta gräsmattor, 

parkbänkar och trädplantering.   

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör bostäder och en större variation av verksamheter för en redan i 

anspråkstagen fastighet och berör inga befintliga naturmiljöer. En möjlig konsekvens kan vara ett 

större nyttjande av främst parkmiljöer i närområdet, dessa bedöms vara dimensionerade för ett ökat 

besökarantal. Kommunens bedömning är att planförslaget inte medför några negativa konsekvenser 

för naturmiljön.  

Kulturmiljö  

Arkeologi 

Förutsättning 

Planområdet omfattas av fornlämningen Stadslager med RAÄ-nummer: Uddevalla 191:1. Fynd från 

medeltiden och 1500-, 1600-talet kan förväntas att påträffas. Fornlämningen innefattar majoriteten 

av Uddevalla centrum.  

Planförslag och konsekvenser 

Då planförslaget inte föreslår att ta någon jungfruligmark i anspråk bedöms fornlämningen inte 

påverkas av planförslaget.  

Kulturmiljövård 

Förutsättning 

Fastigheten Thorild 12, som planområdet avser, finns med i Riksantikvarieämbetets 

bebyggelseregister där den tillmäts ”Särskilt kulturhistoriskt värde”. Motiveringen anger bland annat 

att byggnaden har genomfört många ombyggnationer genom åren men att mycket av det 
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ursprungliga arkitektoniska uttrycket ännu finns kvar. Byggnaden har en karaktäristisk utformning 

som kan härledas till brutalismen, som är en arkitekturrörelse från 1960-talet och tidigt 1970-talet. 

Uddevalla kommun har tagit fram ett kulturmiljöprogram, antaget 2002, som ska vara vägledande 

inom kulturhistoriska miljöer och byggnader. Enligt detta strategiska dokument nämns kvarteret 

Thorild, som innefattar planområdet, endast i sammanhanget att kvarteret är en del av Uddevalla 

centrum. vidare ges inga restriktion eller rekommenderade åtgärder huruvida byggnaden anses ha 

ett betydande kulturhistoriskt värde eller ej.  

Genom åren har det genomförts en del exteriöra förändringar. Thorild 12 färdigställdes 1968 och 

innehöll då ett varuhus med parkeringsgarage som nåddes via en ramp längs Hultmans gränd. Under 

1980-talet färdigställdes bron som förbinder parkeringsgarage med kvarteret Gyldenlöve norr om 

planområdet och rampen från Hultmans gränd stängdes igen. Vid invigningen av varuhuset återfanns 

en terrass på det andra våningsplanet längs Norra Drottninggatan och var utsmyckad med liknande 

fasadmaterial, betongelement, som resterande del av fastigheten. Under senare tid har denna 

terrass byggts igen och innefattas idag av kontor och handelsändamål i vitfärgade trädetaljer och 

stora glaspartier.  

Ytterligare exteriöra förändringar är att entréplan längs Kungsgatan och den södra delen av 

Västerlånggatan kompletterades med skyltfönster under 1990-talet och därefter anlades en gångbro 

över Kungsgatan som förbinder planområdet med det södra kvarteret Koch. 

 

Sammanfattningsvis har det genom åren varit en del förändringar, dock har det befintliga 

formspråket inte ändrats nämnvärt. Det befintliga formspråket är tidstypiskt i sitt synliggörande av 

tekniska och funktionella detaljer samt att betong är det framträdande fasadmaterial. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår en påbyggnad med kontor, centrum och bostadsbebyggelse samt en större 

flexibilitet för verksamheterna i den redan existerande byggnaden.  

 

Planförslaget medför konsekvenserna för den befintliga fastigheten, dels i form av det visuella 

intrycket av byggnaden, dels att användningen förändras. Likt det som nämnts ovan har det 

genomförts förändringar av Thorild 12 som präglat hur byggnaden uppfattas idag, dock har 

formspråk varit relativt intakt. Hänsynen till formspråket är något som har beaktas i 

detaljplaneförslaget för att det kulturhistoriska värdet inte ska förvanskas. Exempelvis föreslås det en 

sammanhållenbebyggelse som tar inspiration i den befintliga byggnadens variation av höjdsättning. 

En del platser har identifierats som mer värdefulla ur det kulturhistoriska perspektivet, på grund av 

att det är från dessa platser som gående rör sig och byggnaden hamnar mer i blickfånget än andra 

delar av byggnaden. En av dessa platser är längs Kungsgatan och planförslaget föreslår att ha en 

inskjutning från fasadkanten för att skapa en mindre visuell påverkan och att fokuset ska hamna på 

den befintliga byggnaden.  
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Exteriört har det genom åren genomförts en rad olika förändringar som redovisats ovan, dessa 

förändringar tillsammans med att det inte finns några kommunala strategiska dokument som föreslår 

skyddsåtgärder ligger till grund för att kommunens bedömning är att byggnaden ej anses ha ett 

särskilt betydande kulturhistoriskt värde för att en skydds- eller varsamhetsbestämmelse ska 

upprättas. Detta medför inte induktivt att planförslaget förvanskar byggnadens kulturhistoriska värde 

utan påbyggnaden bör respektera den befintliga byggnaden i sin utformning och framtida 

restaureringar av fasaden bör genomföras med största omsorg. Påbyggnaden ska kunna ses som en 

ny årsring för kvarteret Thorild och ska en kontrast mot den existerande byggnaden som kan 

synliggöra skillnader och höja varandra i sitt uttryck. 

 

Kommunens bedömning är att planförslaget inte riskerar att förvanska den befintliga byggnadens 

kulturhistoriska värde och att ett genomförande av planförslaget kan medföra positiva effekter för 

kvarteret Thorild. 

 

Landskapsbild 

Förutsättning 

Området ligger i utkanten av Uddevallas centrumkärnan och är planerat enligt rutnätsidealet, som är 

ett planeringsideal där gatorna är genomgående tvärsöver stadsrummet och skärs i räta vinklar. Ur 

ett landskapsbildsperspektiv skapar rutnätsidealet långa siktlinjer från gatan vilket medför att ökade 

byggrätter skapar ändringar i stadslandskapet. Planområdets fasad som vetter mot Västerlånggatan 

möter Kampenhof, som är en lägre byggnad och som inte ligger intill gaturummet. Detta medger 

längre siktlinjer väster om planområdet.  

Uddevalla centrum har en del karaktäristiska landmärken som exempelvis kyrktornet, Skansberget 

och Hotell Carlia. Bebyggelsen runt planområdet har en mer homogen byggnadshöjd som varierar 

mellan tre och sex våningar som smälter in i stadslandskapet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår en påbyggnad med kontor- och centrumverksamheter samt bostäder. 

Påbyggnaden medför att Uddevalla centrums landskapsbild kommer att förändras. Höjden på 

påbyggnaden varierar och är som allra högst längs Västerlånggatan där det möjliggörs sex våningar. 

Planförslagets byggnadshöjd innebär att ett nytt landmärke föreslås, vilket ställer krav på att 

utformningen av påbyggnaden ska genomföras med respekt för den omkringliggande bebyggelsen. 

Siktlinjerna längs Kungsgatan och Kilbäcksgatan har identifierats som betydelsefulla och planförslaget 

tar höjd för detta genom att anpassa nockhöjden till den omkringliggande bebyggelsen. Längs 

Kungsgatan har gaturummet en mer mänskligskala skala, främst i anslutningen till Kochska gränden, 

vilket respekteras av planförslaget i form av att påbyggnaden är förskjuten 6 meter från den 

befintliga byggnadens fasadkant. I hörnet Norra Drottninggatan och Hultmansgränd som är 

förlängningen av Kilbäcksgatan återfinns en högre bebyggelse, se figur 6, som bedöms klara av en 

högre bebyggelse utifrån ett landskapsbildsperspektiv.  
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Kommunen bedömer att planförslaget är väl anpassat till den omkringliggande bebyggelsen och de 

viktiga siktlinjer som återfinns i den centrala staden. Planförslaget kommer även skapa ett nytt 

landmärke något som innebär att orienteringsmöjligheten i staden bli lättare. Vidare kan 

planförslaget skapa en brygga mellan den befintliga stadskärnan och den eventuella utvecklingen av 

Västra centrum.  

 

 

 

 

Bebyggelse   

Gestaltning & utformning 

Förutsättning 

Befintlig handelsbyggnad Thorild invigdes år 1968. Tidigare låg en drivmedelshantering tillsammans 

med tätare bostads- och centrumverksamheter på platsen som revs efter 1964.  

Byggnadens ursprungliga utseende är tidstypiskt och kan härledas till brutalismen. Byggnaden har ett 

varierat fasaduttryck med en mer sluten fasad mot Västerlånggatan och Hultmans gränd och större 

glaspartier med entréer längs Norra Drottninggatan och Kungsgatan. Genomgående för fastigheten 

är betongelementen som återfinns på det andra våningsplanet och även det tredje våningsplanet vid 

Västerlånggatan. I dagsläget är fasaden försedd med en ljusgrå kulör tillsammans med vita detaljer 

som kan ses längs Norra Drottninggatan, se figur 7.  

Figur 5. Sektion i västostlig riktning, källa: Uddevalla kommun 

Figur 6. Sektion i nordsydlig riktning, källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

En solljusstudie har tagits fram av Uddevalla kommun som illustreras ovan. Studien visar 

solljusförhållandet innan och efter påbyggnaden.  

Fastigheterna belägna norr om planområdet, på andra sidan av Hulmansgränd kommer skuggas upp 

till tre våningsplan från klockan 12 under perioden maj-september, detta innebär ingen större 

förändring från dagens förhållanden då majoriteten av byggnaden skuggas under denna period. 

Under perioden oktober-mars skuggas nästintill hela fastigheten av påbyggnaden och majoriteten av 

fastigheten skuggas utan påbyggnad. Enligt solstudien framgår det att under vårdagsjämning och 

höstdagjämning skuggas Hultmansgränd under större delen av dagen, med eller utan påbyggnaden. 

Norra Drottninggatan skuggas från 14:00 av påbyggnaden och 14:45 utan påbyggnaden.  

Kommunens bedömning är att planförslaget medför en försämrad situation än vad som råder i 

dagsläget för de omkringliggande fastigheterna. Fastigheten som påverkas främst av planförlaget är 

fastigheten norr om planförslaget, kvarteret Gyldenlöve, som främst innehåller detaljhandel och 

parkeringsgarage. För de lägenheter som återfinns inom kvarteret gyldenlöve skuggas något mer än 

under rådande förhållande. Närmare solljusstudier behöver tas fram i och med bygglovsansökan där 

den exakta utbyggnaden är mer detaljerad än i detaljplaneskedet, för att säkerställa eventuella 

påverkningar av den framtida bebyggelsen.  

Offentliga rum 

Förutsättning 

Uddevalla centrum har under de senaste åren restaurerat Kungsgatan och Norra Drottninggatan för 

att stärka det offentliga rummet i Uddevalla centrum. Kungsgatan har försetts med ny 

markbeläggning, sittmöjligheter och offentlig konst. Norra Drottninggatan har genomfört liknande 

upprustning. Utöver detta återfinns goda gröna- och blåamiljöer med parker och Bäveåns 

promenadstråk.   

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte påverka det offentliga rummet.  

Offentlig service 

Förutsättning 

Planförslaget är beläget i Uddevalla centrum med närhet till den samhällsviktiga servicen. Inom ett 

gångavstånd från planförslaget nås skolor för alla olika åldrar. Likaså finns äldreboende och sjukhus 

även det inom ett gångavstånd.   

Planförslag och konsekvenser 

De goda förutsättningarna utifrån den offentliga servicen gynnar planförslaget och stärker motivet av 

att komplettera den befintliga bebyggelsen med bostäder. Bedömningen är att planförslaget inte 

försämrar den offentliga servicen.  
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Kommersiell service 

Förutsättning 

Planförslaget ingår i Uddevalla centrum där majoriteten av den kommersiella servicen återfinns. 

Planområdet omfattas av gallerian Gallionen som är en viktig del av centrums handelsverksamhet. 

Vidare är det främst två gator som tillhandahåller denna handel och det är Kungsgatan och Norra 

Drottninggatan som båda passerar planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör att den kommersiella servicen kan utökas och inneha flera olika 

verksamheten än vad dagens byggnad gör. Detta bidrar till att Uddevallas centrum kan stärkas och 

att kvarteret Thorild blir mer flexibel som tillhandahåller flertalet funktion som är viktiga för att 

centrumverksamheterna ska vidareutvecklas. Kommunens bedömning är att planförslaget är positivt 

ur den kommersiella servicens synvinkel.  

Avfall 

Förutsättning 

I dagsläget hanteras all gods- och avfallshantering för Thorild 12 i ett miljörum som är på hörnet av 

Västerlånggatan och Hultmans gränd.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör bostäder vilket ställer högre krav på avfallshantering. Enligt Uddevalla energi 

är den enda gatan runt planområdet som är lämplig att hantera avfallshantering är Hultmans gränd, 

där renhållningen sköts idag. En utökad användning av centrum- och kontorsverksamhet påverkar 

inte hanteringen av renhållningen för Uddevalla energi. Dock möjliggörs bostäder som ställer andra 

krav. Enligt Renhållningsordning för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige 12/09-18, 

ska fastighetsinnehavaren sortera ut hushållsavfall som exempelvis matavfall, batterier, farligt avfall 

m.fl.. Detta innebär att dagens avfallshantering behöver kompletteras för att säkerställa en 

tillfredsställande avfallshantering. Uddevalla energi har inkommit med ett förslag att ett 

renhållningsrum som ska tillgodose 100 hushåll bör minst vara 40m2 stort och inrymma följande 

sorteringskärl: restavfall, matavfall, tidningar, papp. förp, metallförp, glas färgat och ofärgat.  

Vidare får detta kontrolleras under bygglovsansökan för att säkerställa att avfallshanteringen är 

tillgodosedd. 

Geoteknik   

Markförhållanden 

Förutsättning 

Planområdet består av en redan ianspråktagen byggnad. Kvarteret Thorild har 1964 genomfört en 
geoteknisk utredning som påvisade ett 3 meters djup av fyllningsmassor följt av cirka 20 meter 
mäktigt lager lera och cirka 3 meter djupt lager med skalgrus. Enligt den geotekniska utredningen 
framkommer det att ner till berggrund är det cirka 50 meter. Vidare förespråkas det att byggnadens 
grundläggning bör nedföras till fast botten för att säkerställa lasterna.  
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vuxna inom kvarteret. Vidare planeras gårdsmiljöer mellan bostadshusen på takytorna som möjliggör 

att lek och andra aktiviteter kan förekomma inom planområdet vilket är positivt då det inte kräver 

att det sker ur ett kommersiellt syfte. Dock kommer innegården upplevas som privat för de som är 

bosatta inom området och inte offentligt som lekplatser eller parkmiljöer.  

Kommunens bedömning är att planförslaget bidrar till att barnperspektivet stärks men att större 

delen av fastigheten kommer att bibehålla syftet att inrymma kommersiellhandel.  

Jämställdhet  

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. 

Planförslag och konsekvenser  

Planförslaget är centralt beläget och har goda kollektivtrafiksförutsättningar vilket möjliggör för 

människor med olika socioekonomiska förutsättning kan bosätta sig här, vilket är positivt ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

Risken finns dock att verksamheterna som upplåtes är ur ett kommersiellt syfte. Detta riskerar att 

skapa en plats där de socioekonomiska svaga inte vistas på och att det skapar otrygga miljöer 

kvällstid efter stängning.  

Kommunens bedömning är att verksamheter som kan fungera som mötesplatser eller har längre 

öppettider utan att vara ur ett kommersiellt syfte är att rekommendera. Tillsammans med att de 

kompletterande bostäderna kan då en mer tryggare och välkomnande miljö skapas.  

Hälsa och säkerhet 

Förorenad mark 

Förutsättning 

En historisk inventering, 2021-06-18, har genomförts för planområdet med anledning för att 

undersöka om det tidigare förekommit miljöstörande verksamheter som potentiellt kan ha förorenat 

marken. Utredningen visade att det inte förefaller ha bedrivits någon industriell verksamhet på 

fastigheten men att det däremot har funnits en drivmedelsanläggning som teoretiskt sätt kan ha 

förorsakat markföroreningar inom fastigheten. Av den anledningen genomfördes en miljöteknisk 

utredning, 2021-10-29, som undersökte potentiellt förorenade verksamheter inom fastigheten och i 

omgivningen kan ha gett upphov till. Mätningar och provtagningar av porluft, inomhusluft och 

omkringliggande träd påvisade mycket låga halter som ligger långt under Naturvårdsverkets 

riktvärden för inandningsluft. Markföroreningarna bedömdes i utredningen inte påverka det 

planerade planförslaget.  

Däremot gjorde även en kontroll av en tidigare utförd PCB-fogs sanering. Denna kontroll påvisade att 

det fortfarande förekommer mycket höga halter PCB i fog, som enligt Förordningen (2007:19) om 

PCB m.m. ska saneras omedelbart. Fastighetsägaren är informerad om PCB-fogarna och en 

kompletterande inventering ska utföras och saneringen av fogarna ska genomföras i början av 2022.  
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Planförslag och konsekvenser 

En bullerutredning har genomförts, 2022-03-08 av Akustikverkstan som redogör trafikbuller för 

omkringliggande gator om planområdet. Bullerutredningen bygger på trafikmätningar från 

Västerlånggatan från 2013 och har kompletterats från tre andra trafikmätningar på grund av ett 

avvikande värde.  

Planområdets föreslagna bostadsbebyggelse berörs främst av ljudnivåerna som uppkommer längs 

Västerlånggatan. Bullerutredningen visar en modellerad 3D skiss som visar en påbyggnad som bygger 

på vad som möjliggörs av planförslaget. 3D skissen påvisar endast den tillåtna byggnadshöjden enligt 

detaljplanen och den slutliga utformningen kan inte antas gestaltas i enighet med denna. Extra 

notering bör göras i mitten av planområdet, då den visar en större exploatering än vad plankartan 

medger, detta innebär dock inga skillnader för bullervärdena.  

Bullerutredningen påvisar att Västerlånggatan genererar höga bullervärden och för att skapa en trygg 

och hälsosam miljö för de boende planeras en bullerskärm som uppmäts till 8,5 meter ovan på den 

befintliga byggnaden. Bullerskärmen ska kunna verka som mer än endast bullerskärm och ska kunna 

inrymma centrumverksamheter som har lägre krav på ekvivalenta ljudnivåer än bostäder.  

Resultatet av bullerutredningen visar att fasaden i väst, längs Västerlånggatan, uppfyller 

Bullerförordningens riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer i de fyra lägsta våningsplanerna med hjälp 

av bullerskärmen. De översta våningsplanen överskrider dessa nivåer och ligger mellan 60 och 64 

dBA. För de lägenheter som har högre ljudnivåer än Bullerförordningens riktvärden och vill 

Figur 18. Illustration över de Ekvivalenta ljudnivåerna på fasad,  
källa: Akustikverkstan, 2022-03-08 
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möjliggöra lägenheter större än 35m2 krävs det genomgående lägenheter som har tillgång till en lugn 

sida för minst hälften av rummen i lägenheten. Skyddade sidor får inte överskrida 55 dBA och inom 

planområdet kan detta uppnås vilket framgår i figur 18, om det planeras genomgående lägenheter 

längs med Västerlånggatan. För att säkerställa att bullerskärmen upprättas kommer ett 

exploateringsavtal att upprättas mellan kommun och fastighetsägare/exploatör. 

Östra delen av planområdet uppfyller kraven på samtliga plan.  

Kommunens bedömning är att godkända bullernivåer kan uppnås med en bullerskärm och 

genomgående lägenheter längs Västerlånggatan. 

Luftkvalitet  

Förutsättningar 

En miljöteknisk undersökning har genomförts för att säkerställa att luftkvalitén går i linje med 

Naturvårdsverkets riktlinjer angående luftkvalité. Undersökningen påvisade att luftkvaliteten var 

långt under dessa riktlinjer.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser av luftkvaliteten och de befintliga 

förutsättningarna påvisades vara godtyckliga. 

 

Gator och Trafik 

Biltrafik 

Förutsättning 

Planförslaget berörs framför allt av en gata som är ämnad för biltrafik och det är Västerlånggatan, 

biltrafik tillåts även längs Hultmansgränd men är i dagsläget en återvändsgränd i hörnet av Norra 

Drottninggatan. Västerlånggatan är en av de mest trafikerade gatorna inom Uddevalla tätort och 

leder trafik mellan norra och södra Uddevalla. Vägen bildar en naturlig avgränsning mellan 

Uddevallas befintliga centrum och Kampenhof, där västra centrum växer fram. Till planområdet 

återfinns även en brokoppling som nås via Bastiongatan och leder sedermera via en vägbro till 

planområdet i andra våningsplanet.   

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget kan leda till fler trafikrörelser på Västerlånggatan. Till följd av planförslaget kommer 

dock det totala antalet parkeringsplatser att minska inom fastigheten vilket i sin tur påverkar 

trafikflödet. Planförslaget möjliggör för parkeringsgarage och en infart till dessa bör ske längs 

Hultmansgränd vilket skulle påverka Västerlånggatan med något högre trafikering. Kommunens 

bedömning är att planförslaget inte försämrar biltrafikens framkomlighet nämnvärt och att ett 

genomförande av planförslaget kan medföra större köbildning längs Västerlånggatan. 
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Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Planområdet har goda tillgångar till kollektivtrafik, då Kampenhof som är Uddevalla kommuns 

kollektivtrafiksnod och tillhandahåller både region- och stadsbussar ligger i nära anslutning till 

planförslaget. Vidare finns två järnvägsstationer inom ett gångavstånd från planområdet som har 

goda förbindelse till Göteborg och Oslo. 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslagets goda kollektivtrafiksförbindelser skapar möjligheter till ett mer hållbart resande och 

pendlande till viktiga målpunkter. Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för 

kollektivtrafiken utan ser de goda förutsättningarna som en tillgång för planförslaget möjliggörande 

av bostäder.  

Parkering 

Förutsättningar 

Thorild 12 består i dagsläget av diverse detaljhandels- och kontorsverksamheter vilket ställer 

varierade kvar på parkeringsplatser för bilar. Planområdet har tillgång till cirka 140 bilparkering inom 

den egna fastigheten som nås via bron nordväst om fastigheten. Generellt sätt finns det goda 

parkeringsmöjligheter i närheten av planområdet. Kampenhof erbjuder majoriteten av dessa 

parkeringsplatser och det totala antalet bilparkeringar i närområdet uppmäts till drygt 1100 där 

majoriteten är av dessa är markparkeringar (se bilden nedan).  

Uddevalla kommun har tagit fram riktlinjer för parkering och parkeringstal, antagen 2021-06-10 § 

131, som beskriver hur kommunens trafik- och parkeringsstrategimål ska uppfyllas. Parkeringspolicyn 

redovisar att det är önskvärt att det maximala avståndet till din bilparkering från ditt boende är 400 

meter. Vid ny exploatering av bostäder finns ett parkeringstal för bil inom zon 1 (vilket planområdet 

ingår i) som är 7,6 för flerbostadshus per 1000m2 BTA (boendearea). För verksamheter skiljer det sig 

beroende på funktion, för exempelvis kontor är parkeringstalet för bil 11 per 1000m2 BTA och 

detaljhandel/centrumhandel 14 per 1000m2. Nytt för parkeringspolicyn är att det redovisas flexibla 

parkeringstal vars syfte är att möjliggöra andra mobilitetslösningar som reducera kravet på antal 

bilparkeringar. Exempel på mobilitetslösningar som behöver infrias för att få en reduktion av 

parkeringstal för bostäder är, bilpoolsbilar, väl utformade cykelparkeringar, ett prova-på-erbjudande 

med kollektivtrafiken och att fastigheten ska ha en tydlig hållbart resande-profil. Ett mindre 

åtgärdspaket ger -25% av det totala bilparkeringstalet och ett större -40%. För verksamheter ser det 

lite annorlunda ut, där den maximala reduceringen uppgår till -20% av det totala bilparkeringstalet.  

Det finns även andra lösningar att tillgå för att reducera kravet på bilparkeringar. Ett av dessa som 

redovisas i riktlinjer för parkering och parkeringstal är att samnyttja parkeringar. Behovet av 

parkeringar ser olika ut beroende på tid på dygnet och dag i veckan. Genom att samnyttja 

parkeringarna kan en mer effektiv parkeringssituation skapas för såväl parkeringsanläggningar som 

stadens mark. Vidare beskrivs en beläggningsgrad som redovisar att kontor har ett 100% behov av 

parkeringsplatser klockan 09–16 vardagar och endast 10% på helger och kvällar. Bostäder å andra 

sidan har ett 70% parkeringsbehov på vardagar och helger samt 100% på kvällen.  
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En ytterligare åtgärd som kan tillämpas vid de fall där fastigheten är för liten eller om det inte finns 

något intresse av att lösa parkeringar inom fastigheten är att genomföra ett parkeringsköp. 

Parkeringsköp innebär att ett avtal upprättas som avser att fastigheten har rätten till att nyttja 

parkeringar som är lokaliserade i en parkeringsanläggning eller närliggande fastighet. En viktig aspekt 

är att parkeringsköpet inte får lokaliseras för långt i från den egna fastigheten för att kunna 

tillgodoräkna dessa parkeringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör att parkeringsdäcket byggs över med en påbyggnad med bostäder och 

centrumverksamheter. Parkeringsdäcket står för lite mer än hälften av fastighetens bilparkeringar i 

dagsläget, knappt 70 vilket innebär att 65 parkeringsplatser återstår. Resterande parkeringar 

kommer att kvarstå under kontorsverksamheten i andra våningsplanet längs Västerlånggatan. 

Planförslaget möjliggör även för att parkeringsgarage och parkeringar inne i fastigheten får upprättas 

upp till 10 meter över nollplanet.  

I dagsläget är LOA (lokalarean) för detaljhandel cirka 4800m2 och kontor 2700m2. Detaljhandeln kan 

hänvisas till närliggande parkeringar och kontor ska kunna erbjudas i närheten av verksamheten. 

Bägge dessa verksamheter uppmäts till cirka 97 parkering. 

 

Figur 20. Illustration över andelen bilparkeringar runt planområdet, 
källa: Uddevalla kommun 
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Utifrån planförslaget möjliggörs cirka 5500 m2 centrum- och kontorsverksamheter och cirka 10000m2 

avsedd för bostäder. Det totala parkeringsbehovet med planförslaget är 130 tillsammans med det 

befintliga behovet finns det ett krav att uppnå 227 parkeringsplatser.  

 

Planförslagets parkeringslösning utgår från att antalet parkeringsplatsen kan reduceras till följd av 

planområdets centrala läge med närhet till andra färdmedel samt olika mobilitetslösningar. Ett 

reducerat parkeringstal för verksamheter på 20% ger i stället ett behov på 120 parkeringsplatser och 

ett större åtgärdspaket för bostäder ger ett reducerat parkeringstal på 45 bilparkeringar. Genom de 

flexibla parkeringstalen reduceras parkeringsbehovet ner till 165 parkeringar.  

De 65 bilparkeringarna som är inkluderade inom fastigheten återstår 100 bilparkeringar och för att 

lösa de återstående platserna hänvisas det till att antingen utöka andelen parkeringsplatser inom 

fastigheten eller att samnyttja parkeringsplatserna och i ett sista alternativ genom parkeringsköp.  

Kommunens bedömning är att bilparkeringsfrågan anses tillgodosedd via de goda förutsättningarna 

till parkeringsytor intill planområdet och att de flexibla parkeringstalen kan reducera ner behovet av 

antalet bilparkeringar.  
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Genomförandebeskrivning 
 

Organisation och Administration  
 

Handläggning  
Handläggningen av planförslaget sker på samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla kommun.  

 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen får laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter detaljplanen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen. Efter genomförandetidens utgång garanteras inte längre 

fastighetsägarens byggrätt och kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms 

lämpligt.   

 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen.  

 

Allmän plats 

Ingen allmän plats finns i planområdet.   

 

Kvartersmark 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för anläggande, drift och underhåll av anläggningar och 

byggnader inom kvartersmark.  

 

Vatten- och spillvattenanläggningar 

Allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar är redan utbyggda i planområdet och ingår i det 

kommunala verksamhetsområdet.   

 

El-, fiber och teleledningar 

Ledningsnät för el-, fiber och tele är utbyggt i planområdet.  

     

Fastighetsrättsliga frågor  

Fastigheter och rättigheter inom planområdet 

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra förändringar av fastighetsindelning eller 

bildande av nya fastigheter. Nödvändiga rättigheter finns redan på plats och byggandet anses ur ett 

genomförandeperspektiv möjlig att genomföras så fort bygglov godkänts. 

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter  
I planområdet finns inga gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter.  
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Exploateringsavtal  

Exploateringsavtal upprättas mellan exploatör/fastighetsägare och kommunen för att reglera vilka 

åtaganden som förläggs på exploatören för att säkerställa genomförande av detaljplanen. 

Uppförande av bullerskärm mot Västerlånggatan i samband med byggnation är ett sådant åtagande 

som hanteras genom avtal som en följd av kommunala krav på bullernivå vid bostäder. 
  

Tekniska frågor  

Vatten, avlopp och dagvattenhantering  

Allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar är utbyggda i området och ingår i det kommunala 

verksamhetsområdet som hanteras av Västvatten. Befintliga anläggningar bedöms vara tillräckliga 

för planförslaget. 

El-, fiber- och teleledningar  

Ledningsnät för el-, fiber och tele är utbyggt i planområdet bedöms vara tillräckliga för planförslaget.  

Buller 
BBR:s krav på ljudnivåer i inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov/bygganmälan. Bullerskärm mot Västerlånggatan ska uppföras. Ytterligare åtgärder kan 

komma att krävas av exploatören/fastighetsägaren om byggrätten utnyttjas till fullo.  

 

Ekonomiska frågor  

Exploatör/Fastighetsägare  
Exploatören/fastighetsägaren svarar för kostnaderna för kommunens handläggning av detaljplanen 

samt de utredningar utöver bullerutredningen som uppkommer under planarbetet. 

Exploatören/fastighetsägaren svarar även för andra kostnader som tillkommer för exploateringens 

genomförande samt uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och anläggningar inom 

fastigheten. Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa vilka åläggs 

exploatören/fastighetsägaren.  

Uddevalla kommun  
Kommunen handlägger detaljplanen och debiterar planansökanden enligt planavtal tecknat  

2021-03-01. Kommunen står kostnaden för bullerutredning.  

VA-anläggningsavgift  
Allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar är redan utbyggda i området och ingår i det 

kommunala verksamhetsområdet. Eventuella kompletterande anslutningsavgifter tas ut enligt 

gällande taxa, vilket åläggs exploatören/fastighetsägaren. 
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El- och fiberledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören/fastighetsägaren.  

Bygglovsavgift  
Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa.  

 

Fortsatt planarbete  

Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 

samrådskretsen sammanställs synpunkter som återges i en samrådsredogörelse. Utformningen av 

planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. När det slutgiltiga planförslaget 

är färdigarbetat ställs planhandlingarna åter ut för granskning. 
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Medverkande tjänstemän 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Arbetsgrupp 

Gustaf Palmborg, uppdragsledande planarkitekt  

Joel Thölix, biträdande planarkitekt 

Jenny Nord, mark- och exploateringsingenjör 

Ulrika Windh, mark- och exploateringsingenjör 

Pauline Rossödal, plankoordinator 

Stefan Björling, enhetschef 

Referensgrupp 

Anders Brunberg, projektledare 

Anders Gillerstedt, renhållning 

Anna Djärv, trafikingenjör 

Carl Casimir, kultursamordnare 

Henrik Noord, bygglovsarkitekt 

Peter Jonasson, miljöinspektör 

Therese Frick, förättningslantmätare 

 

 

Stefan Björling  Gustaf Palmborg 
Enhetschef   Planarkitekt 
 

Uddevalla mars 2021 





 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr BUN 2022/00532 14 

Uppdrag gällande utbildning - transportcentrum 
Sammanfattning 
Uddevalla har en möjlighet att bilda Västsveriges största och mest kvalitativa 
transportutbildning. Utveckling av transportcentrum stärker såväl ekonomiska som 
miljömässiga aspekter genom ökad digitalisering och samverkan. 
 
Gymnasiet har stora behov av att utöka utbildningsplatser samt åtgärda lokaler enligt 
lokalplan. Nuvarande lokaler är undermåliga och står inför renoveringsbehov. Inom 
investeringsplan BUN har dessa investeringsbehov funnits med under många år. 
Stor kompetensbrist råder fortsatt inom branschen och det förväntas kvarstå över lång 
tid. 
Nuläge är att gymnasieskolan har en av landets mest omfattande transportutbildningar 
med en unik maskinpark och samverkan med branschen är omfattande. 
Vuxenutbildning har utbildning inom transportutbildningarna idag uppbyggd parallellt 
med gymnasiet. Vuxenutbildningen har stor efterfrågan inom godstransport samt 
bussförare utifrån branschens önskemål. Det är en viktig del av omställning av 
arbetskraften. 
Gymnasiets nuvarande lokalförutsättningar samt körgård begränsar kraftigt ökade 
samverkansmöjligheter och därmed mer effektiva arbetsmarknadsinsatser. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-09 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ges i uppdrag: 

• att ta fram en lokalutvecklingsplan som gör det möjligt att utöka gymnasiets 
organisation med ca 25 platser inom godstransport. 

• att ta fram en plan som gör det möjligt att integrera gymnasiets 
transportutbildningar med vuxenutbildningens godstransportutbildningar och 
persontransport. 

• att utveckla en simulatorhall för att stärka kvalitet, miljö och ekonomi. 
• att ta fram förslag om utökning av körgård. 
• att utveckla en organisation där maskin/fordonspark är gemensam.  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2022-05-09 Dnr BUN 2022/00532 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson  

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Uppdrag gällande utbildning - transportcentrum 

Sammanfattning 

Uddevalla har en möjlighet att bilda Västsveriges största och mest kvalitativa 

transportutbildning. Utveckling av transportcentrum stärker såväl ekonomiska som 

miljömässiga aspekter genom ökad digitalisering och samverkan. 

 

Gymnasiet har stora behov av att utöka utbildningsplatser samt åtgärda lokaler enligt 

lokalplan. Nuvarande lokaler är undermåliga och står inför renoveringsbehov. Inom 

investeringsplan BUN har dessa investeringsbehov funnits med under många år. 

Stor kompetensbrist råder fortsatt inom branschen och det förväntas kvarstå över lång 

tid. 

Nuläge är att gymnasieskolan har en av landets mest omfattande transportutbildningar 

med en unik maskinpark och samverkan med branschen är omfattande. 

Vuxenutbildning har utbildning inom transportutbildningarna idag uppbyggd parallellt 

med gymnasiet. Vuxenutbildningen har stor efterfrågan inom godstransport samt 

bussförare utifrån branschens önskemål. Det är en viktig del av omställning av 

arbetskraften. 

Gymnasiets nuvarande lokalförutsättningar samt körgård begränsar kraftigt ökade 

samverkansmöjligheter och därmed mer effektiva arbetsmarknadsinsatser. 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-09 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ges i uppdrag: 

 att ta fram en lokalutvecklingsplan som gör det möjligt att utöka gymnasiets 

organisation med ca 25 platser inom godstransport. 

 att ta fram en plan som gör det möjligt att integrera gymnasiets 

transportutbildningar med vuxenutbildningens godstransportutbildningar och 

persontransport. 

 att utveckla en simulatorhall för att stärka kvalitet, miljö och ekonomi. 

 att ta fram förslag om utökning av körgård. 





 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr BUN 2022/00012 15 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-05-19 
Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-04-09-
2022-05-09 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2022-05-10 Dnr BUN 2022/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden  

2022-05-19 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-04-09-

2022-05-09 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-

ning 

Avsändare/

Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2022-

04-11 

IN Samhälls-

byggnad  

Källdalsskolan Källdal 4.7 Inspektionsrapport och 

kommunicering inför beslut efter miljötillsyn 

2022/

00361 

2022-

04-11 

IN Svenska 

kyrkan 

Uddevalla 

Pastorat 

Protokollsutdrag Kyrkorådet Svenska kyrkan Uddevalla 

Pastorat 2022-03-22 

2022/

00055 

2022-

04-12 

IN Skolinspek-

tionen  

Skolinspektionen 2022.3733 Begäran om yttrande 

Källdalsskolans grundsärskola 

2022/

00396 

2022-

04-13 

IN Ulna AB Skrivelse från Ulna AB om uppsägning av fastighet 

Källdal 4.7 

2022/

00159 

2022-

04-13 

IN Skolverket Beslut med bilagor - Lärarlyftet vt 2022 2022/

00400 

2022-

04-14 

IN Skolinspek-

tionen 

Skolinspektionen - Begäran om yttrande gällande 

erbjudande av förskola 

2022/

00399 

2022-

04-14 

IN Hyres- och 

arrende-

nämnden i 

Göteborg  

Underrättelse från Hyres- och arrendenämnden i 

Göteborg gällande medling 2038-22 

2022/

00159 

2022-

04-19 

IN Samhälls-

byggnad  

Norgårdenskolan Logen 2 Inspektionsrapport och 

kommunicering inför beslut 

2022/

00361 







 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr BUN 2022/00002 16 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-05-19 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2022-05-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-10 Dnr BUN 2022/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-05-19 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2022-05-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr BUN 2022/00031 17 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-05-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-04-11, 2022-04-18, 2022-
03-25 och 2022-05-02 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-10 Dnr BUN 2022/00031 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2022-05-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-04-11, 2022-04-18, 2022-

03-25 och 2022-05-02 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr BUN 2022/00033 18 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-05-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
 
Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-04-11, 2022-04-18 och 2022-
04-25 och 2022-05-02 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller 
upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-10 Dnr BUN 2022/00033 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2022-05-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-04-11, 2022-04-18 och 2022-

04-25 och 2022-05-02 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller 

upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr BUN 310068  19 

Information om drogförebyggande arbete  
Sammanfattning 
Information om drogförebyggande arbete lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr BUN 310556  20 

Information om avstängning av elev  
Sammanfattning 
Rektor informerar om förslag till beslut avseende avstängning av elev. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr BUN 2022/00451 21 

Avstängning av elev   
 
Tjänsteskrivelse ligger under förtroendevaldas SMS-inloggning till sekretessärenden. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr BUN 2022/00014 22 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2022-05-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-04-28 Dnr BUN 2022/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information från förvaltningschef till barn och 

utbildningsnämnd 2022-05-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr BUN 2022/00015 23 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022-05-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  
  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-05-10 Dnr BUN 2022/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 

2022-05-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr BUN 266962  24 

Övriga frågor 
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