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Sammanträde Samhällsplaneringsutskottet  
  
Plats och tid Stadshuset, Kompassen kl. 13:00 tisdagen den 25 juni 2019  
  
Ordförande Jarmo Uusitalo 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Lägesrapport gällande VA-planen 
Dnr KS 299316  

13:00-14:00 
Robert Börjesson 

3.  Begäran om planbesked berörande Pipfabriken 9 
Dnr KS 2019/00323  

 

4.  Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:298 
Dnr KS 2019/00307  

 

5.  Begäran om planbesked berörande Lundberg 17 
Dnr KS 2019/00268  

 

6.  Begäran om planbesked berörande Lundberg 14 
Dnr KS 2019/00243  

 

7.  Information om gröna lån 
Dnr KS 299312  

15:00-15:15 
Bengt Adolfsson 

8.  Lägesrapport gällande arbetet med översiktsplanen 
Dnr KS 296684  

Lynn Joel 

9.  Information om åtgärdsvalsstudie för väg 161 
Dnr KS 299315  

Sven Andersson 

10.  Information om Västtrafiks trafikplan 2020 och 2021 
Dnr KS 299313  

Sven Andersson 

11.  Ordförande informerar 
Dnr KS 299314  
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked Pipfabriken 9 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Pipfabriken 9 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan fastigheten Pipfabriken 9.  
Sökanden vill ändra detaljplanen så att de medger en byggrätt för bostäder med olika 
vångshöjd, dock max 16 våningar, samt kontor. Parkering beskrivs ske i gatuplan och 
källarplan/garage. Exploatören uppskattar att en utveckling skulle kunna medföra kontor 
om ca 3000 kvadratmeter och cirka 140 stycken lägenheter. 
Gällande detaljplan 1485-P90/17 som upprättades 1990 redovisar användningen Kontor 
och rekreationsanläggning för kontor i en till fyravåningar, se bilaga 2. 
Fastigheten ligger centralt placerat mellan tågstationen och Kungsgatans västra del. 
Kampenhof som är navet för busstrafik inom kommunen för såväl pendlare som 
inkommer från andra kommuner och även de som reser inom kommunen ligger ca 150 
meter bort. 
Pipfabriken 9 angränsar till ”Områdesplan för Bäveån-maj 2016”och kan anses bidra till 
intentionerna i områdesplanen. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att förfrågan prövas 
i ett detaljplanearbete. 
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-15 
Begäran om planbesked gällande Pipfabriken 9, Bilaga 1 
Detaljplan 1485-P90/17, Bilaga 2       
      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheterna Pipfabriken 9 upprättas. 
att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och         
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas tidigast under 2022 samt 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(5) 

2019-05-21 Dnr KS 2019/00323 

  

 

 

 

 
   

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Pipfabriken 9 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan fastigheten Pipfabriken 9.  
Sökanden vill ändra detaljplanen så att de medger byggrätt för flerbostadshus och 
kontor med olika våningshöjd, dock max 16 våningar. Parkering beskrivs ske i gatuplan 
och källarplan/garage. Exploatören uppskattar att en utveckling skulle kunna medföra 
kontor om ca 3000 kvadratmeter och cirka 140 stycken lägenheter. 
Gällande detaljplan 1485-P90/17 som upprättades 1990 redovisar användningen Kontor 
och rekreationsanläggning för kontor i en till fyra våningar, se bilaga 2. 
Fastigheten ligger centralt placerat mellan tågstationen och Kungsgatans västra del. 
Kampenhof som är navet för busstrafik inom kommunen för såväl pendlare från andra 
kommuner och även de som reser inom kommunen ligger ca 150 meter bort. 
Pipfabriken 9 angränsar till ”Områdesplan för Bäveån-maj 2016”och kan anses bidra till 
intentionerna i områdesplanen. 
 
I närheten av Pipfabriken 9 finns ett reningsverk, skansverket.   
Den i berget inbyggda anläggningen innebär naturligtvis goda förutsättningar för att 
etablera bostäder i närheten jämfört med ett öppet reningsverk. Aspekter som lukt, 
buller och bakteriespridning måste dock beaktas inför framtida detaljplaner där 
bostadsbebyggelse föreslås. Med utgångspunkt från andra städers exploateringsförslag i 
närheten av inbyggda reningsverk bedöms ett avstånd till bostadsbebyggelse på i 
storleksordningen 200 meter innebära att eventuella risker och störningar kan hanteras, 
medan kortare avstånd ofta innebär att riskutredningar måste utföras, som i sin tur kan 
medföra krav på åtgärder i reningsverket som innebär ekonomiska konsekvenser. 
Pipfabriken 9 har ett avstånd om cirka 300 meter från skansverket. 
Pipfabriken 9 finns med i kommunens Kulturmiljövårdsprogram som antogs 2002.  
På sidan 321 står följande att läsa om fastigheten: 
 
”Den enda förfunktionalistiska byggnaden i området utgörs av gasverkets före detta 
kontorsbyggnad, flyttad till nuvarande kvarteret Pipfabriken, nu inrymmande 
Mattsonföretagens kontor. 
 
Bedömning: Enligt gällande detaljplan utgör den före detta kontorsbyggnaden till 
Gasverket, Kvarteret Pipfabriken nr 9 värdefull miljö och skyddat objekt. 
 
Åtgärdsförslag: Gällande detaljplan medger högre exploatering av området direkt öster 
om Skansberget. Planen bör ersättas med en ny bevarandeinriktad plan. Ny bebyggelse 
utmed Skansbergets fot får inte uppföras med sådan höjd att Skansbergets krön med 
försvarshistoriskt värde resp. kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utmed 
nordsluttningen skyms.” 
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Kultur och Fritidsförvaltningen ser inte att förslaget inte är i linje med 
Kulturmiljövårdsprogrammet. De befintliga byggnaderna har ett kulturmiljövärde och 
borde bevaras. Eventuell ny bebyggelse bör anpassas efter dessa vad gäller exempelvis 
höjd. Omgivande kulturvärden bör ej konkurreras ut, exempelvis Skansberget och 
Bäveån. 
 
Strax norr om fastigheten ligger fastigheten Stadskärnan 1:31 som beviljades ett positivt 
planbesked under 2017. Där hade exploatören för avsikt i ansökan att uppföra ett hus på 
7–12 våningar. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska bevilja att förfrågan prövas 
i ett detaljplanearbete. 
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): Markerat som befintlig bebyggelse i 
översiktsplanen. Kan anses bidra till intensionerna i Områdesplan för Bäveån 
som angränsar till Pipfabriken 9 

- Bostadsförsörjning: Bidrar till bostadsförsörjningsprogrammets målsättning om 
en hållbar bostadsutveckling och ett boende för alla. 

- Samhällsbyggnadsstrategi: Överensstämmer med samhällsbyggnadsstrategin. 
- Vatten och avlopp: Det finns kapacitet för anslutning till VA-ledningar.  
- Offentlig service: Läget är mycket bra för vissa av socialtjänstens 

ansvarsområden vad avser boende enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om 
stöd och service för funktionsvarierade  (LSS). Någon del av byggplanen skulle 
kunna vara lämplig för detta. 

- Offentlig service: Bidrar till att stärka och utveckla offentlig service i tätortens 
centrala delar. 

- Kollektivtrafik: Bidrar till att uppnå målet om kollektivt resande. Finns god 
tillgång till kollektivtrafik i anslutning till området. 

- Infrastruktur (övrig): Mycket god närhet till befintlig 
infrastruktur/kollektivtrafik. 

- Stadsmiljö: Förtätning i centralt läge 
 

Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Folkhälsa mm: Enligt områdesplan Bäve ska oskyddade trafikanter prioriteras, det 
ska vara lätt att gå och cykla i området och till omgivande områden. I skissförslaget 
ser ut som att man ska bygga fram till vägkanten, vilket inte förbättrar gång – och 
cykelsituationen. Cykelparkering ska anordnas på tomtmark enligt områdesplanen. 
Plats för lek finns på innergården, så mötesplatser för barn och unga anordnas 
främst för de som bor. Oklart hur tillgängligheten till parken utanför påverkas.  

- Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn): De befintliga byggnaderna har ett 
kulturmiljövärde och borde bevaras. Ev. ny bebyggelse bör anpassas efter dessa vad 
gäller exempelvis höjd. Omgivande kulturvärden bör ej konkurreras ut, exempelvis 
Skansberget, Bäveån. 
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Att beakta i detaljplan 
Fastigheten ligger i närheten av före detta Uddevalla tunnfabrik (Pipfabriken 11 och 
13) m.m. samt nära det nedlagda gasverket (Eol 1, 2, Bratt 5, 6, Stadskärnan 1:163 
m fl). I närheten finns en nedlagd kemtvätt (Bratt 14) samt att det finns en nedlagd 
bensinstation vid fastigheten Stadskärnan 1:31. Utöver det kan det finnas 
fyllnadsmassor från varvs- och hamnområdena. Detta medför att en miljöteknisk 
markundersökning bör genomföras inklusive en riskbedömning inför byggnation av 
bostäders. Innan undersökningen genomförs bör ett förslag på provtagningsplan 
inkomma till SBF. 
 

 
Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att pröva markanvändningen i 
ansökan i ett detaljplanearbete. Förutsättningarna för planering och byggnation 
avseende utformning, gestaltning och samverkan med andra funktioner i området m.m. 
prövas i detaljplanearbetet. 
 
 
Förvaltningen gör bedömningen att ett antagande av detaljplanen kan antas tidigast 
under 2022, under förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som 
detaljplaneförslaget är beroende av, inte drar ut på tiden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för framtagande av detaljplaner, värderar 
kontinuerligt prioriteringsordningen av sina uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, 
samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att tidpunkten för ett antagande kan komma att 
förändras. Det bör också noteras att ett positivt planbesked inte innebär någon garanti 
för att detaljplanen kommer att antas. 
För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 
kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 
detaljplanearbetet startar. 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

Expediera till 
 

 



Gustaf Mattssons 2 
Postadress 

451 50 UDDEVALLA 

Åtgärden avser 

l t" l Hondel Il" IKonler 

@ Kortfatlad beskrivning av åtgärden 
Huvudsakligt syfte/ändamål med plonfOOiaget 

Begäran om planbesked 
Datum 

D Industri/loger 

Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten av bostäder och kontor samt 
möjligen inslag av handel vid Pipfabriken 9. 

Beskrivning av byggnadsverkets koraktör och ungefäl1ig omfallning 

Mattssonföretagen i Uddevalla AB önskar pröva möjligheten att utveckla sin fastighet 
Pipfabriken 9. 
staden står inför en större förändring, se områdesplanen, där vi önskar bidra till en positiv 
utveckling av en centralt belägen fastighet. 
På fastigheten kan flerbostadshus med olika höjd, dock max 16 våningar, uppföras med 
parkering i gatuplan/källarplan. l en första bedömning uppskattas som ett exempel att en 
utveckling skulle kunna medföra kontor om ca 3000 kvm och ca 140 lägenheter . 

(4) Bifogade handlingar 

l/" l Situolionsplon 

D Plonrilning/"sldsser 

l/" jnrLtStrolioner 

D Projektbeskrivning 

Dfosodrilning/"skisser Outredningar o fullmakt från fastighetsögare 

l (l) 



Pipfabriken 9
Uddevalla kommun
- en förstudie, tomtutredning

fiil MATTSSON 
~ FASTIGHETER Norconsult •!• 



Pipfabriken 9 - Fastighetens förutsättningar

Områdesplan för Bäveån:

Pipfabriken 9 befinner sig i en del av 
Uddevalla som omfattas av ”Områdes-
plan för Bäveån-maj 2016”. I denna 
plan visas fastigheten Pipfabriken 9 
placerad i kanten av utredningsområdet. 
Fastigheten gränsar till ett av områdets 
nya, större stråk i nord-sydlig riktning, 
längs Bastionsgatan. Kampenhof är det 
område som ligger närmast stadskärnan 
och bedöms därför ha de bästa förut-
sättningarna för centrumutveckling och 
utbyggnad av stadskärnan. Inom detta 
delområde redovisas, i områdesplanen, 
skisser på nya byggnader som förstärker 
Bastionsgatans rumslighet och stads-
mässiga karaktär. 

RiHtla f'in,gar: Hurud'J.·trdJ..for biitrqj]Å ;,:/.,! gånj.!· ud1 <")'J.f-lJrajfl: 

~111. ~· llt/1"/tåsrrirx jör gtmg- «h <;l'kel;rqflk 

MATTSSON 
FASTIGHETER Norconsult •!• 
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Pipfabriken 9 - Skissförslag

Översiktsvy från Söder

Vy från Nordöster Vy från Söder Vy från Sydväst

fiil MATTSSON 
~ FASTIGHETER Norconsult •!• 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Ammenäs 1:298 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ammenäs 1:298 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Ammenäs 
1:298 för att kunna uppföra ett bostadshus på upp till 200 kvadratmeter  
Fastigheten omfattas i dagsläget av Byggnadsplan 14-FOR-1241, bilaga 2, som vann 
laga kraft 1970 och medger en byggrätt på 100 kvadratmeter med 15 kvadratmeter 
komplementbyggnad. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Ammenäs 
1:298 då gällande byggnadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Ammenäs 1:298, Bilaga 1  
Byggnadsplan 14-FOR-1241, bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Ammenäs 1:298 
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 

 
   

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till fastigheten Ammenäs 1:298 har inkommit med begäran om 
planbesked, se bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Ammenäs 
1:298 för att kunna uppföra ett bostadshus på upp till 200 kvadratmeter  
Fastigheten omfattas i dagsläget av Byggnadsplan 14-FOR-1241, bilaga 2, som vann 
laga kraft 1970 och medger en byggrätt på 100 kvadratmeter med 15 kvadratmeter 
komplementbyggnad. 
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Planeringsavdelningen anser att det skulle vara olämpligt att upprätta en så kallad 
frimärksplan på fastigheten Ammenäs 1:298. Arbetet som en frimärksplan medför är 
omfattande och skapar heller ingen helhetsbild över hur området kan utvecklas. 
Generellt bedöms det olämpligt att öka byggrätten för enbart en fastighet. 
Ska byggrätten ökas bör ett omtag i likhet med Fräknestranden tas gällande hela 
planområdet. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Ammenäs 
1:298 då gällande byggnadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
 
 
 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 

- Stadsmiljö: Tomten är lämplig för bebyggelse, detta bör dock ske i ett 
sammanhang med hela området. 

- Dagvatten: Området är redan planlagt och bedömt lämpligt för bostäder. En 
ökning från 100 kvm till 200 kvm innebär dock en ökad hårdgjord yta vilket kan 
kräva andra lösningar på dagvattnet. 

 
 

Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Offentlig service:  Området har inte god tillgång till offentlig service. Bristen på 
gång och cykelväg över bron och kollektivtrafik blir ett hinder för att ta sig till 
offentlig service och mötesplatser på andra sätt än med bil. 

- Folkhälsa mm: Grönområden finns nära. Bron behöver kompletteras med gång 
och cykelväg och bättre kollektivtrafik till området för att möjliggöra fysiskt 
aktivt liv och minska bilberoende.  
 

Att beakta i detaljplan 

Buller/förorenad mark/luft/VA: Om ny plan tas fram träder nu gällande riktvärden 
för buller in. Riktvärden verkar kunna uppfyllas enligt kommunens kartering. 
Dagvatten kan behöva ses över i ett planarbete. 
Fastigheten Ammenäs 1:298 ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten. 
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Rekommendation 
Kommunen har inte för avsikt att ändra eller upphäva del av gällande  
byggnadsplan 14-FOR-1241 som vann laga kraft 1970 och där fastigheterna anges som 
område för bostadsändamål, fristående hus samt att högsta byggnadsyta får vara 100 + 
15 kvm.  
 
Efter granskning av ärendet och gällande byggnadsplan 14-FOR-1241 ser inte 
kommunledningskontoret någon anledning att upprätta ny detaljplan.  
Byggnadsplanen tjänar sitt ändamål väl för områdets användning. 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

 

Expediera till 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Lundberg 17 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader. 
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. 
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 17, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 17 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 17 
för att kunna inrätta fem stycken bostadslägenheter i befintliga byggnader. 
Fastighetsägaren har inte för avsikt att ändra fasad eller utseende på byggnaderna. 
Byggnaderna inhyser även garage och vilka är tänkt att vara kvar- 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Miljöavdelningen har inkommit med följande synpunkt berörande förorenad mark:  
Befintliga lokaler ska byggas om till bostadslägenheter. Tidigare har det funnits garage 
samt verkstadslokaler inom fastigheten. På fastigheten Lundberg 12 finns en pågående 
bensinstation samt att det kan finnas risk för förorenade fyllnadsmassor. Detta medför 
att en miljöteknisk markundersökning bör utföras utifrån en historisk inventering. 
Förslag till provtagningsplan både avseende verkstadslokalen och garagen (byggnaden 
inklusive eventuell oljeavskiljare, smörjgrop m.m.) samt mark och vid behov 
grundvatten bör inkomma till Samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): markerat som befintlig bebyggelse i 
översiktsplanen 

- Bostadsförsörjning: Ringa påverkan på de bostadspolitiska målen 
- Samhällsbyggnadsstrategi: Liten påverkan på samhällsbyggnadsstrategiska 

målen 
 
I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Vatten och avlopp: Det finns kapacitet för anslutning till VA-ledningar.  
- Dagvatten: Stora hårdgjorda ytor idag. Vid bostadsändamål bör grönytan på 

fastigheten öka vilket kan ge ökad infiltration av dagvatten. 
 

 
Rekommendation 
Kommunen har inte för avsikt att ändra stadsplan 14-UDD-11/1972 där fastigheterna 
anges som område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Efter granskning av ärendet och gällande stadsplan 14-UDD-11/1972 ser inte 
kommunledningskontoret någon anledning att upprätta ny detaljplan.  
Stadsplanen tjänar sitt ändamål väl för områdets användning. 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

 

Expediera till 
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Begäran om planbesked 
Datum 2019-03-27 ' 

7 

G) Kortfattad beskrivning av åtgärden 
Hwudsoktigt syfte/öndom6t med pionförslaget 

Ändrad markanvändning från kontors- och industribyggnad till bostadslägenheter 
genom invändig ombyggnad av befintliga byggnader. Nuvarande fasad kommer att 
bibehållas och byggnaderna kommer ej att ändras i utseende. 

Beskrivning av byggnodsverkets koraldör och ungeförlig omfattning 

På fastigheten finns 2 st byggnader som tidigare inhyst garage, kontor och verkstadslokaler . 
Garagen lämnas oförändrade medan kontors- och verkstadslokalerna konverteras till 5 st 
bostadslägenheter, två respektive tre i varje byggnad. Utvändig ombyggnad begränsas till 
igensättning av ett fönster .Det finns ti llräckligt med parkeringsplatser på fastigheten. 
Invändigt förändas planlösning . Inga bärande konstruktioner berörs. l det aktuella området 
finns idag huvudsakligen bostäder varför den föreslagna förändringen bedöms minska risken 
för störningar för grannfastigheterna . Inte heller beräknas trafik till och från fastigheten öka. 

l./ j mustrationer 

D Projektbeskrivning 

O Fosadrilning/-skisser D lredningar o Fullmakt frön faslighetsögare 

Nomnförlydligonde 

Markus Wallin 

l (l) 



Anvisningar och upplysningar t ill begäran om planbesked 
Uddevalla kommun 

(!) Sökande och fastighet 
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som 
avser att utföra en åtgärd inom område som 
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren. 
Om någon annan står som sökande ska fullmakt 
eller avtal med fastighetsägaren bifogas. 

Observera att den som står som sökande och 
skriver under begäran är betalningsansvarig för den 
avgift som tas ut för planbesked. 

@ Åtgärden avser 
Ange vilken användning fastigheten och de 
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En 
närmare precisering kan göras i beskrivningen 
nedan och i handlingar som bifogas. 

@ Kortfattad beskrivning av åtgärden 
För bostäder kan behövas anges vilken sorts 
boende som avses, antallägenheter och liknande. 
Finns det störningar i omgivningen, som det kan 
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas 
tillfart, parkering samt vatten och avlopp? 

För verksamheter kan bl.a. behövas information om 
typ av verksamhet, störningar som denna kan 
medföra för omgivningen, transporter till och från 
fastigheten, parkeringsbehov med mera. 

@ Bifogade handlingar 
En situationsplan är en karta över området med det 
som ska byggas inritat. Planritningar är r it ningar 
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån. 
Fasadritningar är ritningar som v isar husets utsida, 
alltså fasaden inklusive taket. sektionsritningar är 
ett tvärsnitt genom huset set t från sidan. 

Beroende på åtgärdens storlek, påverkan på 
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan 
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna 
variera. I de enklaste fallen kan det räcka med 
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering 
av åtgärden samt enkel redovisning av dess 
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller 
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett 
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex. 
avse buller eller utsläpp från verksamhet, 
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc. 

@ Underskrift 
För privatpersoner- samma som står som 
sökande. För bolag - någon med rätt att företräda 
företaget. 

Upplysningar om den fortsatta handläggningen 

så snart som möjligt gör vi en första granskning 
och meddelar er om ni behöver komplettera med 
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att 
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra 
månader. 
Det kan hända att vi behöver begära kompletter
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni 
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi 
krävt in kan beslut komma att tas på det material 
som finns. 

Avgifter och betalningsansvar 
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi 
tar ut avgift både för positiva och negativa beslut. 
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende. 
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida. 
Prisbasbelopp för 2016 är 44.300:-, enligt SCB. 

Efter beslut 
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete 
kommer det i beskedet också anges när en ny 
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande 
plan bedöms kunna va ra klar. Tidplanen är 
preliminär. 
Om kommunen Inte är beredd att inleda ett 
planarbete, kommer det i beskedet också att anges 
skälen för det. Planbesked kan inte överklagas. 
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal 
upprättas, som reglera r de kostnader som uppstår 
för planarbetet. 
Planbeskedet grundar sig på de handlingar som 
lämnas in av den som begär beskedet och de 
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då 
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs 
synpunkter och ny information, vi lket kan leda t ill 
att planen får en annan inriktning eller att 
planarbetet avbryts. 

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla .se 
Du kan också ringa t ill Samhällsbyggnad 0522-69 73 25. 
Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla kommun eller via e-post 
ti ll kommunledningskontoret@uddevalla.se 
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32 



Avgift 
Avgift tas ut för handläggning av begäran om planbesked enligt en av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida, 
www.uddevalla.se. Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift 
tas ut även vid avslag. 

Tabell Sb Avgift för planbesked (enligt kommunfullmäktiges taxa) 

Avgift för planbesked tas ut efter särski ld ansökan. 

Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp) 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

l. Mindre projekt av enklare karaktär: 
ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller 
ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller 
övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller 
ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av samma 
karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

Medelstor åtgärd 

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp) 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller n~qot av kriterierna för stor åtgärd. 

stor åtgärd 

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp) 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

l. Projekt av större omfattning: 
bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller 
Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller 
ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 

Positiva och negativa planbesked 
Positiva besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp. 
Negativa besked debiteras med 60 % av ovanstående belopp. 
Äterkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 % av 
ovanstående belopp. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Lundberg 14 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 14 
för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 17 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
Begäran om planbesked gällande fastigheten Lundberg 14, Bilaga 1  
Stadsplan 14-UDD-11/1972, Bilaga 2      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 
samt att beslutet ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2 
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Lundberg 14 har inkommit med begäran om planbesked, se 
bilaga 1. 
Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Lundberg 14 
för att omfatta bostadsändamål, kontorsändamål samt handelsändamål. 
Fastighetsägaren har för avsikt att ändra användningen på andra våningen i bygganden 
till bostadsändamål. I samband med den nya användningen avser fastighetsägaren att 
utföra nödvändiga ändringar i byggnaden för att uppfylla gällande bullerkrav. 
 
Fastigheten omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-11/1972, bilaga 2, som 
upprättades 1969 och medger område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Gaturummet avseende gång- och cykelväg på kämpegatan är begränsat. Översiktsplanen 
pekar ut Kämpegatan som en genomfartsväg där det hade varit lämpligt med en 
större/bredare gång och cykelväg som knyter samman västgötavägen med 
Lagerbergsgatan.  
Gällande stadsplan redovisar kämpegatan som en bred genomfartsväg avseende biltrafik 
och flera av de befintliga fastigheterna/husen som finns längst vägen har lagts på allmän 
platsmark, gata. Uddevalla kommun har även köpt in flertalet fastigheter längs med 
kämpegatan med anledning av stadsplanens intentioner. 
 
Miljöenheten har inkommit med följande synpunkt berörande förorenad mark:  
Befintliga lokaler ska byggas om till bostadslägenheter. Tidigare har det funnits garage 
samt verkstadslokaler inom fastigheten. På fastigheten Lundberg 12 finns en pågående 
bensinstation samt att det kan finnas risk för förorenade fyllnadsmassor. Detta medför 
att en miljöteknisk markundersökning bör utföras utifrån en historisk inventering. 
Förslag till provtagningsplan både avseende verkstadslokalen och garagen (byggnaden 
inklusive eventuell oljeavskiljare, smörjgrop m.m.) samt mark och vid behov 
grundvatten bör inkomma till Samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning. 
Området finns med i kulturmiljöprogrammet och har kulturmiljövärde, exempelvis 
flerbostadshuset i korsningen Västgötavägen/Kämpegatan. Kulturmiljöprogrammet 
rekommenderar att bevarandeinriktad detaljplan upprättas. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår 
kommunstyrelsen att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Lundberg 14 då 
gällande stadsplan tjänar sitt ändamål väl för områdets användning.      
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
I huvudsak neutralt i förhållande till följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): markerat som befintlig bebyggelse i 
översiktsplanen 

- Folkhälsa mm: Förbättrad gång- och cykelvägsmöjlighet skulle behövas, 
 

I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 
- Vatten och avlopp: Det finns kapacitet för anslutning till VA-ledningar.  
- Dagvatten: Stora hårdgjorda ytor idag. Vid bostadsändamål bör grönytan på 

fastigheten öka vilket kan ge ökad infiltration av dagvatten. 
 

Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Buller/förorenad mark/luft/VA: Höga bullernivåer från trafik måste utredas. 
Boende ovanpå en livsmedelsbutik, kan det kombineras på ett bra sätt, med t ex 
fläktar, godstransporter och kundtrafik. 

 

 

Rekommendation 
Kommunen har inte för avsikt att ändra stadsplan 14-UDD-11/1972 där fastigheten 
anges som område för småindustriändamål, sammanbyggda hus. 
 
Efter granskning av ärendet och gällande stadsplan 14-UDD-11/1972 ser inte 
kommunledningskontoret någon anledning att upprätta ny detaljplan.  
Stadsplanen tjänar sitt ändamål väl för områdets användning. 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Patrik Petré 
Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    
 

 

Expediera till 
Hammaråsbergets fastighet AB 

 



Begäran om planbesked 
Datum 

)1.61 C1 - CY~ - z_ J 

Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 

ärden avser 

l../ l Hondel D Industri/lager 

G) Kortfattad beskrivning av åtgärden 
Huvudsaklig l syfte/ändamål med planförslaget 

l (l) 

UDDEVALLA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret 

2019 -03- 2 2 

Telefon (även riktnummer) 

Till befintlig byggnadskvarter JmS ansökes om ändring som tillåter bostads-, kontors, samt handelsända mål. 

Likaså ansökes om att byggrätt skall maximalt utgöra 1/3 av totala tomtarealen . 

Bmkrivning av byggnadsver1<:ets koro~tär och vngeförtii.J omfoNning 
Vi avser att konvertera befintlig kontorsyta på vaning 2 till bostadsända mål. 
l samband med detta kommer nödvändiga förändringar göras i byggnaden för att uppfylla gällande bullerkrav. 

(4) Bifogade handlingar 

l../ l Situationsplan 

D Planritningl-skisser 

O mustratloner 

D Pmjeldbe.sl<rivning 

D Fmadtitnlng/-slclsser D tredningar 

l../ l Fullmalet från fastighetsägare 



 



UDDEVALLA KOMM 
Kornmunstyrelsen UN 

Kommunledningskontoret 

Fullmakt 2019 -03- 2 2 

~"' ;"'lt5j 20(li l J. y ?J 
Härmed befullmäktigas. tt företräda Hammaräsberg:e~ts~F;:as~ti:ig~he;;t;s AÄiBRii~~~~-=---_j 
alltsom rör begäran om planändring (planbesked) samt bygglov avseende vårfastighet 

Kvarteret Lundberg 14, Uddevalla. 

Uddevalla 2019-03-13 

Hammaräsbergets Fastighets AB 

( 556836-8996) 

--
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_. / Komrnunledningskonlore 

BYGGLOVSKARTA 

Fastighet Lundberg 14 

Gatuadress Klimpagalan 16-20 

Kommun Uddevalla 

Detaljplan 14-UDD-11/1972 

Fastst4Delse l Laga kral! datum 1969-09-10 

PlanbestAmmelser JmS 

Kartan upprattad 
2015--03-, 5 
Marlon Jensson 
0522-697332 

1/A-<Jil!lllifter fas via Ilasivalten 0522-<>3 66 00 eller 
o.:,mva,tvatten .. se 

UcoQ":e< om Ovnga ledningar fås via 
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Skala 
1:400 A4S 

Koordinatsyslem i höjd 
RH 70 

Area 
1657 kvm 

Koordinatsystem l plan 

SWEREF 99 12 00 

SITUATIONSPLAN (Ifylles av sökande) 

Datum 

Namn 

Rev. Dat Srgn 
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Sammanfattad beställning 2020–2022 
Denna genomförandeplan för bostadsbyggnad ger en översiktlig beskrivning av pågående och 

planerad bostadsbebyggelse i kommunen i såväl privat som kommunal regi. Åren 2020–2022 bedöms 

ca 1 100 nya bostäder kunna färdigställas. Med utgångspunkt från detta byggande föreslås vilka 

ytterligare bostadsprojekt kommunen bör gå vidare med genom förstudier, detaljplanearbete och 

markanvisning under planeringsperioden för att kommunen ska utvecklas i enlighet med 

hållbarhetsperspektiven. Dessa åtgärder ska ses som en beställning till berörda förvaltningar och 

bolag. Åtgärderna ska inplaneras i budgetarbetet för utförande under perioden 2020–2022. 

Genomförandeplanen revideras årligen som en del i underlaget för kommunens budgetarbete, varför 

nya bedömningar/komplettering av uppdragen kan komma att göras i samband med detta. 

 

Beställning för åren 2020–2022: 

Objekt Bostäder 
totalt 

Bostads
typ1 

Aktivitet 

Tuvullsvägen, 

Ljungskile 

23 FB+SH Markanvisning 2020 

Skarsjövallen, 

Ljungskile 

200 FB+SH Detaljplan 2019, genomförandeplanering 2020–2022 

Sunningebergen 270 FB+SH Detaljplan 2019–2023 

Riversideängen 300 FB Detaljplan 2019–ff 

Anegrund 1 800 FB Förprövning/planuppdrag, detaljplan 2019-ff 

Vännerberg 15 SH Förstudie, förprövning/planuppdrag, detaljplan 

Områdesplan/ 

Kampenhof 

400 FB Förstudie 

Södra Kurveröd 400 FB+SH Förstudie 

Annan förtätning 

inom tätorterna 

 FB+SH Förstudier 

Summa: 3 408   

 

  

                                                           
1 Bostadstyp 
FB = flerbostadshus 
SH = småhus 
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Varför en genomförandeplan?  
Bostadsbyggandet är en central del i samhällsutvecklingen därför att det har stor påverkan på hur vi 

lever och hur samhällets resurser tillvaratas. Bostäder förutsätter infrastruktur i form av vägar, 

vatten och avlopp, el- och värmesystem vilka bildar den struktur som också blir utgångspunkt för en 

fortsatt utveckling av samhälle och boende. Boendet har också stor påverkan på behovet av 

transporter vilket bl.a. ger effekter på energianvändning och miljö. En attraktiv levnadsmiljö måste 

dessutom ta hänsyn till natur och miljö, service och kommunikationer samt skapa förutsättningar för 

rekreation, kulturliv, trygghet osv. Hållbarhetsaspekterna i samhällsplaneringen måste därför 

betonas.  

Kommunens översiktsplan ger en beskrivning av kommunens mark- och vattenanvändning, dvs var 

kommunen vill bygga bostäder och ge plats för verksamheter mm. Samhällsbyggnadsstrategin 

beskriver hur vi ska gå tillväga för att utveckla samhället hållbart och vilka prioriteringar vi gör under 

den närmaste 10-årsperioden för att nå önskad utveckling. Genomförandeplanen, talar om när och i 

vilken ordning som bostadsprojekt ska genomföras under den närmaste 3-årsperioden. 

Genomförandeplanen är därmed ett verktyg som prioriterar vilka kommunala bostadsprojekt som 

ska genomföras eller utredas vidare innan ett eventuellt genomförande. Samhällsbyggnadsstrategin 

med genomförandeplanen är därmed ett underlag för kommunens verksamhetsplanering och 

budget för planering, investeringar, exploatering osv.  

Genomförandeplanen beskriver översiktligt pågående och planerat bostadsbyggande. Med planerat 

bostadsbyggande avses bostäder som ännu inte påbörjats men förväntas färdigställas under 

planperioden. För dessa bostadsprojekt pågår detaljplanearbete eller genomförandeplanering. I 

denna genomförandeplan finns en bedömning av när dessa bostäder beräknas vara färdigställda och 

inflyttade. Bedömningen avser såväl privata som kommunala projekt. Med utgångspunkt från det 

byggande som pågår och planeras görs en analys över vilka åtgärder kommunen bör vidta i nästa steg 

för att upprätthålla en planberedskap för att skapa förutsättningar för nya bostäder men också för 

att styra utvecklingen mot hållbarhetsperspektiven, dvs ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Genomförandeplanen är en beställning av åtgärder i form av förstudier, detaljplaner och 

markanvisningar till berörda förvaltningar och bolag för den kommande planeringsperioden. 

Genomförandeplanen omfattar en beställning för 3 år framåt och beslut tas årligen inom ramen för 

kommunens budgetrutiner. Förändringar av 3-årsplanen kan således ske utifrån de bedömningar 

som görs vid nästa beslutstillfälle. 

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar planera så att 

förutsättningar skapas för alla att leva i goda bostäder och främja ändamålsenliga åtgärder som 

förberedelse och genomförande av bostadsförsörjningen. I bostadsförsörjningsprogrammet beskrivs 

kommunens mål och riktlinjer för att detta ansvar ska uppfyllas för olika boendegruppers behov med 

hänsyn till målen om att bygga hållbart och med hänsyn till bl.a. kulturhistoriska värden. Att verka för 

tillkomsten av fler hyreslägenheter är en viktig del i bostadsförsörjningen.  

Bostadsbyggandet kan ske genom att kommunen själv bygger eller tillåter privata exploatörer att 

bygga på privat eller kommunal mark. Kommunen och privata exploatörer utvecklar därför 

tillsammans framtidens kommun. Detta betyder att kommunen måste beakta samtliga pågående och 

planerade bostadsprojekt och analysera marknad, konkurrens och ekonomi inför beslut om att 

öppna egna områden för exploatering eller medge planbesked eller anvisa mark för exploatering. 

Kommunens ställningstagande utgår från bostadsförsörjningsansvaret och målsättningen om att 

skapa ett hållbart samhälle.  Privata och kommunala exploateringar ska ses i ett sammanhang och 

komplettera varandra snarare än konkurrera. Samhällsbyggnadsstrategin är ett viktigt instrument för 

att visa kommunens inriktning för bostadsutvecklingen.   
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Om bostadsbeståndet 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver bostadsbeståndet och den utveckling av 

bostadsbyggandet som skett genom åren. Utbyggnaden av lägenheter i flerbostadshus skedde till 

stor del under 1960–70 talet då den övervägande delen av kommunens lägenhetsbestånd kom till. 

Från 1980 talet ökade fokus på boende i småhus vilket bidragit till en mer utspridd bebyggelse och 

gles samhällsstruktur. Småhusproduktion har i hög grad dominerat även under senare år varför 

kommunen har en relativt hög andel bostäder i småhus. Under de senaste åren har byggandet av 

lägenheter i flerbostadshus åter tagit fart. Denna utveckling har ett starkt samband med i vilken grad 

kommunen planerar för nya stora områden med inriktning på småhus eller prioriterar ambitionen att 

möjliggöra för kompletterande bebyggelse inom tätorternas redan bebyggda delar.  

 

 

 

 

______________________ 
Definitioner och förklaringar 
Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.  
Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, 
oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.  
Hustyp: 
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). 
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. 
Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå 
innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. 
Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 
specialbostäder. 

  

43%

51%

2%

4%

Bostadsbestånd efter hustyp 2017 

småhus flerbostadshus övriga hus specialbostäder
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Antalet färdigställda bostäder2 varierar kraftigt över tid. Konjunktur, efterfrågan, politiska åtgärder 

påverkar utvecklingen. De senaste åren har byggandet av lägenheter i flerbostadshus skjutit fart 

genom en ökad efterfrågan och genom ett ökat fokus på hållbarhetsperspektiven i bostads-

byggandet. 2015 färdigställdes 175 lägenheter i flerbostadshus vilket inte överträffats sedan början 

av 1980 resp. 1990-talet. 2018 pekar mot över 230 färdigställda lägenheter i flerbostadshus.  

Sett till den senaste 10-årsperioden har dock produktionen av småhus övervägt i kommunen vilket 

innebär att det finns en potential för ökat bostadsbyggande i flerbostadshus. Andra kommuner av 

motsvarande storlek som Uddevalla har en större andel byggande i flerbostadshus. Flera olika 

orsaker kan förklara detta, bl.a. efterfrågan, byggande av studentlägenheter, men den politiska 

styrningen (se sid 9) avgör ytterst vad som produceras.  

  

                                                           
2 Eftersläpning i registreringen av nybyggda lägenheter förekommer i SCB:s statistik, framför allt senaste året. 
För 2017 och 2018 redovisas uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Jämförelse mellan jämnstora kommuner, bostadsutbyggnad 2008-2017 (10 år) 

Kommun Invånare 2017 Lgh/år snitt Lgh i  
flerbostadshus 

Småhus 

Uddevalla 55 763 135 44% 56% 
Trollhättan 58 238 145 73% 27% 
Skövde 54 975 169 64% 36% 
Mölndal 66 121 225 72% 28% 
Varberg 62 755 278 50% 50% 
Hässleholm 52 003 61 52% 48% 
Nyköping 55 467 182 63% 37% 
Norrtälje 60 808 199 56% 44% 
Falun 58 340 114 51% 49% 
Borlänge 51 964 82 52% 48% 
Östersund 62 601 66 53% 47% 
Örnsköldsvik 56 139 197 61% 39% 

 

I Uddevalla kommun fanns vid utgången av år 2017 strax över 27 000 bostäder. Nyproduktionen 

under de senaste 10 åren motsvarar ca 135 bostäder/år3 vilket motsvarar en halv procent av 

bostadsbeståndet. 

Upplåtelseformer 

Även upplåtelseformen är av intresse vid analys av bostadsbehovet. Hyresrätter och äganderätter4 

(småhus) är ungefär lika stora i nuvarande bostadsbestånd. Sett till senaste tio åren har det 

producerats många bostadsrätter vilket bidragit till ett ökat antal lägenheter i flerbostadshus.  

Upplåtelseform5 efter lägenhetstyp 2017 (27 093 lägenheter) 

 Andel 

Äganderätt/småhus 41 % 
Bostadsrätt 19 % 
Hyresrätt 40 % 

 

Fritidshus 

I kommunen finns ca 3 600 fritidshus. En viss omvandling av fritidshus till permanentboende har 

skett bl.a. i samband med utbyggnaden av nya kommunala verksamhetsområden för vatten- och 

avlopp t.ex. på Fräknestranden. Antalet fritidshus i kommunen har dock totalt sett inte minskat.  

Antal fritidshus 10 år 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 596 3 576 3 563 3 549 3 604 3 597 3 610 3 672 3 671 3 629 
  

                                                           
3 Uppgift om antal färdigställda lägenheter för 2017 släpar för Uddevalla. Preliminära uppgifter för 2017 ger 
145 lgh/år i snitt för tioårsperioden och fördelningen 47 % lägenheter i flerbostadshus och 53 % i småhus. 
Eftersläpningen i övriga kommuner är okänd. 
4 Upplåtelseform äganderätt förekommer i flerbostadshus och avser då ägarlägenheter. Ägarlägenheter utgör 
ännu en liten del i bostadsbeståndet. 
5 Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna 
hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, samt en mindre del kooperativ hyresrätt. 
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Fakta från SCB  

 
Om hushåll 

Ett hushåll består av personer som är folkbokförda tillsammans. Av 
Sveriges 4,6 miljoner hushåll bor mer än 2,2 miljoner i en lägenhet i 
flerbostadshus. Av de lägenheterna är 1,3 miljoner hyresrätter och 
900 000 bostadsrätter. Av de cirka 2 miljoner hushåll som bor i småhus 
äger 1,9 miljoner sitt hus, medan resten hyr sitt hus eller bor i ett 
småhus med bostadsrätt. Resten bor i specialbostad, till exempel 
studentbostad eller någon form av boende för äldre, eller så saknas 
uppgifter om boendet i statistiken. 
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Bostadsbehov och förutsättningar för byggande 
Kommunen har sedan länge en stadig befolkningstillväxt. Befolkningstillväxten beror på ett 

inflyttningsöverskott och till mindre del av födelseöverskott. Stor del av denna ökning kan tillskrivas 

inflyttning från andra länder. Kommunens befolkningsprognos beskriver befolkningsutvecklingen mer 

detaljerat tom 2027.  

Möjligheterna att flytta såväl till som inom kommunen påverkas av utvecklingen i befintligt 

bostadsbestånd samt av bostadsbyggandets omfattning. Befintligt bostadsbestånd påverkar 

nettoinflyttningen genom ex v generationsväxling, om- och tillbyggnation, rivning samt omvandling 

av fritidshus till permanentbostäder. Vissa flyttningar sker utan att bostäder friställs för andra, 

exempelvis då barn flyttar hemifrån eller vid separationer där ena parten bor kvar i bostaden.   

Länsstyrelsen redovisar 2018 ett underskott av bostäder i 48 av 49 av länets kommuner. Kommunen 

måste fortsätta utveckla boende för olika målgrupper. En grundläggande förutsättning för 

bostadsförsörjning är de redan befintliga bostäderna då de allra flesta som flyttar till en ny bostad 

gör det inom det redan byggda. Vidare är det inom det befintliga beståndet som hyresrätter med 

lägre hyresnivåer återfinns. Nyproduktionen innebär dock ett begränsat men ofta strategiskt viktigt 

tillskott till det totala beståndet. I Uddevalla kommun fanns vid slutet av år 2017 strax över 27 000 

bostäder. Nyproduktionen under senaste 10 åren motsvarar ca 135 bostäder/år vilket motsvarar en 

halv procent av bostadsbeståndet. 

Behovet av hyreslägenheter som tillgodoser behovet för grupper som är nya på bostadsmarknaden  

t ex unga och nyanlända är fortsatt stort. Bostäder med hyresnivåer för grupper med mindre 

ekonomiska förutsättningar behövs som komplement till den bostadsproduktion som vänder sig till 

de grupper som redan etablerat sig på bostadsmarknaden och har förutsättningar för boendekarriär. 

Kommunen har också ett ansvar enligt bostadsförsörjningsprogrammets mål och riktlinjer att skapa 

förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeenden samt boende för grupper med särskilda 

behov.  

Bostadsförsörjningsprogrammet anger ett behov om 250 nya bostäder årligen och den senaste 

bedömningen från länsstyrelsen visar ett behov om ca 270 för att möta den prognostiserade 

befolkningsökningen fram till 2027. En planberedskap för nya bostäder bör upprätthållas som tillåter 

en jämn produktion av bostäder över tid.  

Under 2019 avvecklas ett antal bostadspolitiska statliga stöd och bidrag. De som påverkar 

förutsättningarna för bostadsbyggnationen i kommunen är det generella statliga bidraget till 

kommunen för ökat bostadsbyggande samt investeringsstöd till exploatörer för byggnation av 

hyresbostäder vilket avsåg att stimulera byggandet av mindre billiga hyreslägenheter.  
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Att påverka/styra bostadsbyggandet 
Kommunen har flera verktyg för att styra och påverka utvecklingen av bostadsbyggandet. 

Samhällsbyggnadsstrategin med planeringsprinciper är ett av de viktigaste för att skapa ett 

gemensamt fokus och en gemensam inriktning att förhålla sig till i olika planeringssammanhang. 

Strategin fastställdes av kommunfullmäktige i september 2015 och ger nu synliga resultat i bostads-

utvecklingen. Planeringsprinciperna har bidragit till ett ökat byggande av lägenheter i flerbostadshus 

och ett tydligare fokus på att utveckla tätorterna i dess centrala delar. Områdesplanen för 

Kampenhof/Bäveån är ett tydligt exempel, vilket när det genomförts, kommer att förändra och 

tillföra Uddevalla många nya boendekvaliteter och också bidra till en utveckling av stadskärnan.  

Kommunens planmonopol ger också stora möjligheter att styra bostadsbyggandet. Kommunen har 

därför tagit fram rutiner och regelverk för bedömning av planinitiativ. Den s.k. förprövningen av 

nya/ändrade detaljplaner för olika bostadsprojekt innebär en prövning av projektets konsekvenser 

och effekter i ett tidigt skede för att avgöra om ett projekt bidrar till önskad utveckling utifrån 

hållbarhetsaspekter och andra kommunala målsättningar. Planförfrågningar bereds av en 

förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp utifrån fastställda kriterier för bedömning av 

planfrågor. Privata och kommunala planinitiativ bedöms på samma sätt i en tydlig och transparent 

process där kommunstyrelsen fattar det slutliga avgörandet. Förprövningen av bostadsprojekt i ett 

tidigt skede är en nyckel för att bedöma och tidigt avstyra projekt som inte bidar till önskad 

utveckling.  

Kommunen kan genom sitt markinnehav och genom strategiska köp och försäljningar av byggbar 

mark påverka bostadsbyggandet. Kommunen behöver arbeta aktivt med markstrategiska frågor.  

Markanvisningar är ett annat viktigt instrument för att styra utvecklingen mot önskade bostäder. 

Kommunen kan vid anvisning av kommunal mark ställa krav på upplåtelseformer, hustyper mm. En 

tydlig markanvisningspolicy är ett viktigt kommunalt verktyg. 

En aktiv dialog med aktörer på bostadsmarknaden är också ett sätt att skapa samsyn och förståelse 

för målen i samhällsutvecklingen. De kommunala bostadsstiftelserna är viktiga aktörer i 

samhällsbyggandet men dialogen måste också fördjupas med övriga exploatörer på marknaden.  

Med ett proaktivt arbetssätt kan kommunen nå målet om ett hållbart samhällsbyggande som 

tillgodoser bostadsbehoven för olika grupper på bostadsmarknaden och bidrar till ett attraktivt 

samhälle. 
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Uddevalla just nu - pågående och planerade bostäder 2019–2022 
Flera bostadsbyggen med framför allt flerbostadshus pågår och planeras i tätorterna Uddevalla och 

Ljungskile. Parallellt byggs också två stora bostadsområden för småhus och mindre flerbostadshus 

genom det av kommunen tillskapade bostadsområdet Sundsstrand och de privata nära 

sammanhängande områdena Furuhall (Rotviksbro) och Överbyhöjd (Lanesund).  

Till detta ska läggas pågående och planerade exploateringar (enskild byggnation och andra mindre 

områden) som sker efter Fräknestranden och genom spridd bebyggelse på landsbygd. 

Ytterligare potential finns i tidigare antagna detaljplaner vilka legat vilande och där projektstart är 

svår att bedöma (ej redovisade i karta nedan).  
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Pågående bostadsutbyggnad 
 

2019 2020 2021 2022 

Flerbostadshus 181 131 346 254 
Småhus 84 134 119 105 
Summa: 265 265 465 359 
Summa 2020–2022  1 089 

 

Lägenheter i flerbostadshus 

I privata och kommunala byggnadsprojekt beräknas ca 1 100 bostäder kunna färdigställas i perioden 

2020 till 2022. I denna produktion utgör boendeformen flerbostadshus störst andel. Den kommunala 

bostadsstiftelsen Uddevallahem bidrar aktivt till tillkomsten av fler hyreslägenheter med central 

lokalisering inom tätorterna Uddevalla och Ljungskile. Under 2019 färdigställs kvarteret Sundberg 

och i nästa steg planeras ytterligare hyresrätter på Strömstadsvägen. Ytterligare hyreslägenheter 

tillkommer genom flera privata exploateringar. I pågående och planerad produktion (1 089) under 

planperioden 2020–2022 utgör ca 30 % hyresrätter vilket innebär att bostadsförsörjnings-

programmets målsättning om minst 20 % hyresrätter bör kunna uppfyllas.  

Det pågående och planerade bostadsbyggandet (ca 1 100) är det bedömda antalet möjliga 

färdigställda bostäder. Förändringar i konjunktur och marknadsläge, överklagande i byggprocessen, 

ekonomiska förutsättningar osv. påverkar det verkliga utfallet. 

Småhus  

Även om merparten av alla nya bostäder 2020–2022 tillkommer som lägenheter i flerbostadshus sker 

en betydande produktion av nya bostäder som småhus. Det är framför allt i de större bostads-

områdena Sundsstrand, Furuhall och Överbyhöjd som tomter för småhusbebyggelse upplåtes. 

Genom bygglov för enskild bebyggelse spridd på landsbygden tillkommer genomsnittligt ca 30 

småhus/år. Under planeringsperioden beräknas ca en tredjedel av alla nya bostäder utgöras av 

småhus.  
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Bedömning för åren 2020–2022 
Planerad och pågående produktion av nya bostäder ligger för närvarande i nivå med angivna mål i 

kommunens bostadsförsörjningsprogram liksom länsstyrelsens beskrivning av bostadsbehovet för 

Uddevalla. 250–270 lägenheter per år bör genomsnittligt byggas för att tillgodose kommunens behov 

av nya bostäder. En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter dock att olika typer av bostäder 

produceras. Kommunen måste därför göra en bedömning av bostadsbehovet utifrån olika gruppers 

boendebehov men också utifrån perspektivet att skapa boenden som bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling. Bostadsbyggandet ska därför ha hållbarhetsperspektiv. Av resursskäl måste 

därför redan gjorda investeringar i väginfrastruktur, V/A, fjärrvärme osv. tillvaratas. Bostads-

byggandet ska planeras så att energianvändningen minimeras och att behovet av transporter 

minskas t.ex. genom närhet till handel, arbetsplatser och goda kollektiva förbindelser. 

Bostadsbebyggelse ska också bidra till trygghet, trivsel och till att naturligt minska segregation och 

klyftor i samhället. Samhällsbyggnadsstrategin prioriterar därför i nuläget att fler bostäder skapas i 

tätorternas centrala delar och att möjligheten till förtätning och byggnation inom den redan 

bebyggda strukturen tillvaratas. 

Planeringsperioden 2020–2022 

I linje med planeringsprinciperna i samhällsbyggnadsstrategin inriktas planeringen för planperioden 

2020–2022 mot ökat byggande av flerbostadshus i tätorternas centrala och i redan bebyggda delar. 

Områdesplanen för Bäveån är central för att utveckla inte bara bostäder utan också för att forma en 

attraktiv stadskärna och ett hållbart samhälle. Utvecklingen av nya bostäder kring Bäveån ökar 

antalet människor i stadskärnan vilket skapar ökat underlag för service, kulturaktiviteter mm och 

därmed ett levande centrum. Planarbetet för Riversideängen ska fullföljas. Plantillstånd för Anegrund 

bör prövas så snart detta är möjligt. För Kampenhofsområdet bör förstudier för framtida byggnation 

av såväl bostäder som verksamhetslokaler påbörjas under planeringsperioden. 

I tätorterna utkanter fortgår även planering för större områden med blandad bebyggelse genom 

Sunningebergen och Skarsjövallen i Ljungskile (småhus och flerbostadshus). Bägge områdena har 

tillkommit genom tidigare planuppdrag. Till dessa områden kommer ett antal privata exploateringar 

av varierande storlek vilket sammantaget medför att boende i småhus och mindre flerfamiljshus är 

väl tillgodosett de närmaste åren. Ytterligare oexploaterad mark i tätorternas utkanter som ökar 

orterna utbredning är för närvarande inte aktuellt. Detaljplan för Sunningebergen ska färdigställas 

och för Skarsjövallen ska planering för exploatering påbörjas efter detaljplanens färdigställande. 

Det är fortsatt angeläget att tillvarata möjligheterna att skapa fler bostäder inom den redan 

bebyggda samhällsstrukturen bestående av vägar, v/a ledningar, kollektiva förbindelser osv. I 

Vännerberg ska möjligheten till kompletterande småhusbebyggelse undersökas genom en förstudie. 

Tuvullsvägen i Ljungskile markanvisas för att låta området exploateras för framför allt bostäder i 

flerbostadshus. Ytterligare förstudier av potentiella bostadsområden inom tätorterna ska igångsättas 

för att finna nya möjligheter att genom förtätning utveckla tätorterna utan att ta nya områden i 

anspråk.  

För att på något längre sikt upprätthålla en planberedskap som innebär att det även i fortsättningen 

finns förutsättningar för bostadsbyggande i tillräcklig omfattning och med önskade kvaliteter 

behöver ytterligare områden för framtida exploatering undersökas. Södra Kurveröd utgör ett område 

som om det visar sig lämpligt för byggnation har god potential att nå önskade kvaliteter för framtida 

boende. Södra Kurveröd ska därför studeras med avseende på möjlighet att tillskapa boende i 

formerna småhus och flerbostadshus.  
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Nedanstående beställning ska vara utgångspunkt för berörda förvaltningar och kommunala bolags 

planering åren 2022–2022. Åtgärderna ingår som ett underlag i kommunens budgetprocess och ska 

inplaneras för genomförande aktuella år. Förstudier av utpekade objekt, fortsatt detaljplanering samt 

markanvisning ska på sätt som beskrivs startas eller genomföras under planeringsperioden 2020–

2022.  

 

Beställning år 2020–2022: 

Objekt Bostäder 
totalt 

Bostads
typ6 

Aktivitet 

Tuvullsvägen, 

Ljungskile 

23 FB+SH Markanvisning 2020 

Skarsjövallen, 

Ljungskile 

200 FB+SH Detaljplan 2019, genomförandeplanering 2020–2022 

Sunningebergen 270 FB+SH Detaljplan 2019–2023 

Riversideängen 300 FB Detaljplan 2019–ff 

Anegrund 1 800 FB Förprövning/planuppdrag, detaljplan 2019–ff 

Vännerberg 15 SH Förstudie, förprövning/planuppdrag, detaljplan 

Områdesplan/ 

Kampenhof 

400 FB Förstudie 

Södra Kurveröd 400 FB+SH Förstudie 

Ytterligare förtätning 

inom tätorterna 

 FB+SH Förstudier 

Summa: 3 408   

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

Strategisk samhällsplanering 

December 2018 

                                                           
6 Bostadstyp 
FB = flerbostadshus 
SH = småhus 



Trafikplan 2021 

Underlag för dialogmöte – Uddevalla kommun 
 

1. Samhällsplaner, infrastruktur och förändrade resbehov  
 

- Vilka utbyggnadsområden/avvecklingsområden finns/planeras under de kommande 
åren i er kommun (om möjligt med uppgifter om antal bostäder/arbetstillfällen/ 
befolkningsmängd/inflyttningsår)?  
 
Bebyggelsestrategin i Uddevalla kommun innebär fokus på centralorten Uddevalla och 
tätorten Ljungskile, vilka skall växa enligt principen ”inifrån och ut”. I kommunen för övrigt 
utvecklas Rotviksbro (Lanesund) genom ny bebyggelse i sin egenskap av knutpunkt i 
befintlig väginfrastruktur. Fräknestranden (området Ammenäs-Ulvesund) tillåts växa när VA-
förutsättningarna så medger (ny överföringsledning har byggts).  

Se strukturbild samt bifogad genomförandeplan för utveckling av bostäder 2020–2022. 

Uddevalla tätort 

Byggnation fortsätter och planeras i centrumnära stadsdelar som Södergården, Bergsgården, 
Östberget, Rydingsberg m.fl. En områdesplan för Kampenhof/Bäveån beskriver 
exploateringsmöjligheterna för över 1 500 lgh i Uddevallas centrala delar. En 
projektorganisation är tillsatt för genomförandet.  

Ljungskile 

Flera projekt centralt bl.a. Hälle Lider, f.d. vårdcentralen och Kärr (200 lgh). Ett större 
planområde finns kring Skarsjövallen (ca 200 lgh).  

Utanför tätort 
Södra kommundelen: Sundsstrand (200 lgh) pågående, Fräknestranden (kompletterande 
bebyggelse). Väster: Furuhall/Rotviksbro (80 lgh) 

- Ser ni några betydande förändringar i resandeunderlaget eller resmönster utifrån 
detta (förändrad befolkningstäthet, förändrade eller nya målpunkter mm)?  
 

Förutsättningarna för kollektiva resor kommer att stärkas genom ökad kollektivtrafiknära 
bebyggelse. 
 

- Ser ni några nya/förändrade arbets- och/eller studiependlingsbehov?  
 

Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, vilket bl.a. återspeglas i pendlingsstatistiken.  
Antalet in- och utpendlande förvärvsarbetare till/från Uddevalla: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Ökning (7 år) 

Utpendlare 6 613 7339 7528 7778 7893 8363 8 749 8 858 2 245 

Inpendlare 6 444 7024 7139 7260 7364 7402 7 655 7 922 1 478 

 



Den högre ökningstakten för utpendlare förstärker bilden av Uddevalla som boendeort och 
vikten av goda utpendlingsmöjligheter. Trollhättan och Göteborg är största utpendlingsorter 
(lika stora) samt Trollhättan och Vänersborg största inpendlingsorter.  
 
- Beskriv på vilket sätt det ges förutsättningar för hållbara resvanor i er kommun  
(t.ex. prioriterad framkomlighet för kollektivtrafiken, bussgator, gång- och cykelbanor, 
parkeringsmöjligheter mm).  
 

Kommunen antog 2018-04-11 en ny trafik- och parkeringsstrategi. Strategin prioriterar 
hållbara transporter och färdsätt. Ny s.k. parkeringsnorm för bebyggelse är under 
framtagande. Normen planeras premiera bebyggelseutveckling som gynnar hållbara 
transporter (flexibla p-tal). 
 
Kommunen och Västra Götalandsregionen har genom stadstrafikforum beslutat om att ta fram 
en kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. Arbetet pågår och beräknas vara färdigställt under 
2019.  
 

2. Kollektivtrafikens utveckling.  

 
- Hur ser ni på kollektivtrafikens strategiska utveckling i er kommun de kommande 
åren?  

 
Uddevalla - Göteborg 

Tågets kapacitetstak vad gäller antalet avgångar har i det närmaste uppnåtts på södra 
Bohusbanan. Västra Götalandsregionens målbild för tåg innebär på lång sikt ökad tågtrafik 
och kortare restid mellan Uddevalla och Göteborg, men förutsätter omfattande investeringar i 
järnvägsinfrastrukturen. Målbilden kommer därför att ta mycket lång tid (och stora 
ekonomiska resurser) att genomföra. En resandeutveckling i stråket Uddevalla-Göteborg kan 
därför i närtid inte uppnås om inte alternativa åtgärder vidtas. Tågtrafiken behöver komplette-
ras med ytterligare busstrafik mellan Göteborg och Uddevalla som ger fler resmöjligheter. En 
utveckling av tågtrafiken är av stor betydelse i ett längre perspektiv men en resandeutveckling 
kan f.n. inte uppnås utan en utveckling av busstrafiken. Någon form av snabbusskoncept (jfr 
superbuss i Skåne) är exempel på åtgärd som bör prövas för att utveckla resandet i detta stråk.   
 
Uddevalla-Fräknestranden-Ljungskile 

Ljungskile är kommunens största tätort efter centralorten. Orten är attraktiv som bostadsort 
och är en också knutpunkt för kollektivtrafiken. Fräknestranden mellan Uddevalla och 
Ljungskile utvecklas genom kompletterande bebyggelse och ökade byggrätter genom ordnad 
VA-försörjning. Förutsättningarna för resandeutveckling i den södra kommundelen är goda. 
Från resenärshåll efterfrågas tätare busstrafik till kollektivtrafikens knutpunkter i 
högtrafiklägen samt bättre anpassning till tågtrafiken.  
  



- Har ni identifierat några funktionsbehov och/eller funktionsbrister i 

kollektivtrafiksystemet?  

T ex behov av ny bytespunkt, dålig framkomlighet, avsaknad av kollektivtrafik trots bra 

resandeunderlag etc. 

 
Uddevalla saknar Resecentrum. Kollektivtrafikens noder är geografiskt spridda och 
samordning mellan trafikslag är inte bra. Då resecentrum nu utpekats som åtgärd i regional 
plan för transportinfrastrukturen 2018–2029 är Västtrafiks stöd för utveckling av denna 
kollektivtrafiknod av stor vikt.  
 
Göteborgstrafiken 

Resandeutvecklingen på linje 810 är kraftfull och visar på ett växande resandebehov i detta 
stråk. Linjen är pålitlig och lockar hela tiden nya resande. Flera turer dubbleras men stående 
resande är inte ovanligt. Resenärerna klagar på det låga turutbudet och efterfrågar betydligt 
fler avgångar. Resenärerna har mycket svårt att se kopplingen till tågutbudet, dvs att se linje 
810 som komplement till tåg. Linjen står för sig själv och möter ett resandebehov hos en stor 
mängd resenärer för vilka tåg inte är ett alternativ. Linjen bör därför utvecklas och turutbudet 
kompletteras. Resenärerna accepterar inte att ena gången bli hänvisad till tåg och en annan till 
buss. För resande mellan Ljungskile och Göteborg försvåras enkelheten genom att linje 841 
tillkommer i utbudet och skapar ytterligare variationer i avgångstider, uppehållsbild mm.  
 
Stadstrafiken 

Stadstrafiken har potential för fortsatt utveckling. En gradvis förändring av linjenätet kopplat 
till stadens utvecklingsplaner är nödvändig. Målsättning bör vara att avveckla linjevarianter, 
skapa en eller två högkvalitativa busslinjer/stråk, öka turtätheten i vissa områden, eftersträva 
samma linjesträckning dag- som kvällstid osv. Det påbörjade arbetet med en kollektiv-
trafikplan för Uddevalla bör bli en bra utgångspunkt för en utveckling av stadstrafiken.  
 
Landsbygdstrafiken 

Landsbygdstrafiken mellan Uddevalla och Ljungskile har utvecklats positivt. Tätortslinjen i 
Ljungskile upplevs dock som eftersatt. I den mån linjerna 821, 822 och 826 ingår i varandras 
uppdrag och ger möjlighet till direktresor är detta otydligt.   
 
 

3. Skolpendling i den allmänna kollektivtrafiken 

Ser ni några förändringar som påverkar antalet elever som reser med skolkort? 

Gäller både grundskola och gymnasium 

Förändring i elevantal på befintliga grundskolor 

 Norgårdenskolan åk 7–9 kommer att öka med två klasser i åk 7 från 408 elever till 
beräknat 467 elever 

 Sommarhemmet åk 7–9 kommer att minska med en klass i åk 9 från 371 elever till 
beräknat 345 elever  

 Linneaskolan åk 7–9 kommer att öka med en klass i åk 7 från 230 elever till beräknat 252 
elever  



 Ljungskileskolan åk F-6 kommer att öka med en klass från 510 elever till beräknat 534 
elever 
 

Gymnasiependling 

Antalet elever i gymnasieåldern beräknas öka med omkring 25 % under den närmaste 10-
årsperioden. Uddevalla gymnasieskola har ett stort upptagningsområde med en stor andel 
elever från närliggande kommuner som Orust, Munkedal, Tanum och Färgelanda. Fler 
resande från dessa kommuner är att vänta. Se bif. Statistik. 

 

Nya skolor, flytt eller nedläggning av skolor eller andra förändringar? 

Antalet skolor är oförändrat. 
 

Ser ni att ni kommer att förändra ramtiderna för grundskolan?   

Nej, inte i dagsläget.  

 

4. Tillköp  

- Hur ser kommunens planer ut för befintliga tillköp?  
 

Seniorkort 
Seniorkort 75+ kvarstår. 
 
Flexlinjen 

Flexlinjen kvarstår. Kommunen har fattat beslut om en succesiv utökning av trafiken. 2019 
införde kvällstrafik samt trafik lör. Ytterligare till köp kommer att övervägas efter 
utvärdering.  
 

- Ser ni behov av att göra nya tillköp?  
 

Fritidskort 
Tillköp av Fritidskort Lov för ungdomar i årskurs 8+9 samt 1+2 i gymnasiet kan komma att 
införas sommaren 2020.  
 
  



 

  

Uddevalla kommun 

,-: Bevarande för natur/kultur/friluftsliv 

C Landsbygd- långsam förändringstakt 

2015-05-17 



Hemort gymnasieskolans elever 2018/2019 

0003 Norden 1 
 0126 HUDDINGE KOMMUN 1 
 0188 NORRTÄLJE KOMMUN 1 
 1281 LUNDS KOMMUN 1 
 1401 HÄRRYDA KOMMUN 1 
 1415 STENUNGSUNDS KOMMUN 28 
 1419 TJÖRNS KOMMUN 8 
 1421 ORUST KOMMUN 215 
 1427 SOTENÄS KOMMUN 61 
 1430 MUNKEDALS KOMMUN 237 
 1435 TANUMS KOMMUN 202 
 1438 DALS-EDS KOMMUN 52 
 1439 FÄRGELANDA KOMMUN 203 
 1440 ALE KOMMUN 1 
 1441 LERUM KOMMUN 1 
 1442 VÅRGÅRDA KOMMUN 1 
 1444 GRÄSTORPS KOMMUN 1 
 1445 ESSUNGA KOMMUN 1 
 1460 BENGTFORS KOMMUN 20 
 1461 MELLERUDS KOMMUN 8 
 1462 LILLA EDETS KOMMUN 3 
 1480 GÖTEBORG KOMMUN 2 
 1482 KUNGÄLV KOMMUN 1 
 1484 LYSEKIL KOMMUN 77 
 1485 UDDEVALLA 1 738 
 1486 STRÖMSTAD KOMMUN 39 
 1487 VÄNERSBORG KOMMUN 80 
 1488 TROLLHÄTTANS KOMMUN 44 
 1492 ÅMÅL KOMMUN 2 
 1494 LIDKÖPINGS KOMMUN 2 
 1715 KIL KOMMUN 1 
 1781 KRISTINEHAMN KOMMUN 1 
 2081 BORLÄNGE KOMMUN 1 
 2101 OCKELBO KOMMUN 1 
 2180 GÄVLE KOMMUN 1 
 2282 KRAMFORS KOMMUN 1 
  

  



Befolkningsprognos gymnasieelever 

 

 

Antal gymnasieungdomar 20 18-2030/kommun 

Radetiketter 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Bengtstors 280 288 311 315 310 303 318 317 331 331 332 324 320 
Dals-Ed 143 152 153 158 150 151 143 143 149 148 144 150 ll44 
Färgelanda 222 213 205 212 212 213 209 218 216 217 204 208 207 
Lysekil 448 433 438 431 451 443 465 464 477 473 489 477 468 
Mellerud 304 315 312 299 286 295 329 336 335 328 329 329 335 
Munkedal 344 330 324 330 339 349 358 361 353 351 369 375 380 
Orust 483 446 430 422 458 460 461 459 442 425 430 448 461 
Sotenäs 239 214 211 208 203 210 223 228 226 215 215 203 207 
Strömstad 414 425 410 412 404 425 450 457 478 494 516 525 517 
Tanum 366 359 381 382 387 382 373 400 425 437 411 406 424 
Trollhättan 2063 2153 2196 2271 2256 2310 2323 2366 2385 2424 2437 2463 2450 
Uddevalla 1836 1888 1961 2015 2061 2116 2172 2200 2268 2327 2381 2365 2366 
Vänersborg 1361 1407 1423 1460 1479 1526 1564 1593 1631 1647 1634 1616 1630 
Totalsumma 8503 8623 8755 8915 8996 9183 9388 9542 9716 9817 9891 9889 9909 
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Trafikplan 2020:  
Återkoppling gällande förslag på trafikförändringar 
 
Med utgångspunkt i Västtrafiks affärsplan, samt i de affärsutvecklingsplaner som 
tas fram tillsammans med respektive trafikföretag, har vi nu gått igenom samtliga 
förslag till trafikförändringar som lyfts inom ramen för arbetet med Trafikplan 
2020. Förslagen har prioriterats utifrån Västtrafiks mål, fokusområden och 
övergripande aktiviteter samt årets ekonomiska förutsättningar. 
På samma sätt som förra året innebär de ekonomiska förutsättningarna att 
möjligheterna till satsningar i Trafikplan 2020 är relativt begränsade. En del av 
förslagen i trafikplanen finansieras därför genom att omfördela befintliga resurser. 
En del av det ökade budgetutrymmet har även avsatts till oförutsedda förändringar 
som kan behöva göras under 2020, inte minst gäller detta åtgärder på grund av 
framkomlighetsproblem i Göteborg under byggskedet. 
I detta brev följer en beskrivning över vilka trafikförändringar som finns med i 
förslag till Trafikplan 2020. Endast de förslag som berör just er kommun finns 
beskrivna. 
Under sommaren pågår detaljarbetet med framtagande av tidtabeller, och i det 
arbetet kan mindre justeringar av trafiken göras, utöver det som redovisas här. 
 

Processen framöver ser ut enligt följande: 

• Informationsmöte och frågestund om Trafikplan 2020 hålls onsdag 5 juni 
klockan 9.30 – 12.00 på Folkets Hus Göteborg, Olof Palmes plats 3. Kaffe 
och smörgås från 9:00.  

• Västtrafiks styrelse fastställer Trafikplan 2020 den 26 – 27 juni 2019. 
• Budget för Trafikplan 2020 fastställs i september 2019. 
• Trafikplan 2020 börjar gälla från 15 december 2019. 

 
Med vänliga hälsningar, 
Samhällsutvecklarna Västtrafik 
  



Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun 
Återkoppling av de förslag som Västtrafik har arbetat 
vidare med inom ramen för Trafikplan 2020 

1. Utökning tågtrafik Göteborg – Uddevalla  
Det finns en hög efterfrågan på resor i Bohusstråket, Göteborg-Uddevalla, 
på söndagar. De utökningar som gjort på dagtid söndagar tidigare år har 
slagit väl ut. Idag är det endast tvåtimmarstrafik Göteborg-Uddevalla 
söndagar fram t.o.m. kl. 12.  

Förslaget innebär nya tågavgångar: 
Söndag avgång från Uddevalla kl. 11:07 (ej sommar) 
Söndag avgång från Göteborg kl. 11:40 (ej sommar) 
Söndag avgång från Uddevalla kl. 13:07 (sommar) 
Söndag avgång från Göteborg kl. 13:40 (sommar) 

Åtgärd finns med i årets trafikplan 
 

2. Uddevalla – Tanum: Nya avgångar på sträckan  
I dag är det brist på snabba resmöjligheter från Norra Bohuslän till 
Trollhättan och Göteborg under bland annat högtrafik.  Förslaget innebär 
förbättrade resmöjligheter Norra Bohuslän – Göteborg och Norra 
Bohuslän – Trollhättan. 
 

Förslaget innebär nya tågavgångar: 
Ny avgång måndag-fredag från Tanum kl. 5:54. Förlängning av befintligt tåg 
Uddevalla – Trollhättan – Göteborg. 
Ny avgång, måndag-fredag från Uddevalla mot Tanum kl. 17:45. Förlängning 
av befintligt tåg Göteborg – Trollhättan – Uddevalla. 
Ny avgång, söndagar från Uddevalla mot Tanum kl. 18:00. Förlängning av 
befintligt tåg Göteborg – Stenungsund – Uddevalla. 

Åtgärd finns med i årets trafikplan 
 

3. Göteborg – Trollhättan – Uddevalla: Nya avgångar på sträckan  

Resandet ökar med tågen Göteborg-Trollhättan och det är mycket resande 
i kringliggande avgångar på eftermiddagen.  

De nya föreslagna avgångarna är ett komplement till trafiken på 
Bohusbanan och den dubbeltur som redan finns Göteborg-Uddevalla via 
Trollhättan. Den nya dubbelturen till och från Uddevalla erbjuder kortare 



Uddevalla kommun 

 

restid med ca 15 min. 
  

 Förslaget innebär nya tågavgångar: 
 Måndag-fredag avgång från Göteborg kl. 15:45. 
 Måndag-fredag avgång från Uddevalla kl. 16:50.  
 Åtgärd finns med i årets trafikplan 
 

4. Bohus Expresserna – Uppföljning och översyn 

Västtrafik och Vy (tidigare Nettbuss) har gemensamt startat upp en 
uppföljning och översyn av Bohus Expresstrafiken under våren. Detta har 
gjort med anledning av att nuvarande upplägg med Torp som nav i trafiken 
snart har trafikerats under tre års tid, vilket innebär att vi har statistik och 
erfarenheter av upplägget som kan ligga till grund för uppföljningen. Vi 
har även inspel från några av er kommuner, och från berörda trafikföretag 
som vi tar med oss in i arbetet, nedan listas några ingångar: 
- Se över restidskvoter i stråket jämfört med bil för att ta marknadsandelar. 
- Undvik parallellkörningar buss och tåg i Bohusstråket i möjligaste mån. 
- Längre körtider idag för linje 841 mellan Lysekil och Torp   
- Säkerställa att kapaciteten och förstärkningstrafiken i stråket nyttjas 
effektivt. 
 
Några åtgärder genomförs inte som en del av Trafikplan 2020 utan vi har 
siktet inställt längre fram. På dialogmötet i höst kommer vi att presentera 
det arbete som vi dittills har gjort och slutsatser som underlag för fortsatt 
dialog.  

 

Åtgärd finns inte med i årets trafikplan 
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