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ÄNDRINGENS SYFTE och SAMMANFATTNING
För att kunna möta kommunens framtida behov av mer industrimark är planens
huvudsyfte att planlägga för ett nytt industriområde samt att ordna fram mer plats
för befintlig hamnverksamhet att kunna flytta till Fröland. Även ett mindre
naturområde ska etableras. Planens tidigare avsikt var att möjliggöra ett större uttag
av berg inom befintlig täktverksamhet. Detaljplanen anger möjliga anslutningsvägar,
samt kvartersgränser. Den ändrade detaljplaner är anpassad till en mer flexibel
exploatering.

ÄNDRINGEN OCH PLANES HUVUDDRÅG
För att skapa mer plats till planerad bostadsutveckling i centrala lägen behöver den
nuvarande hamnverksamheten flyttas västerut till Fröland. Detaljplanens syfte är att
kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till
hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Planens tidigare avsikt var att göra möjligt ett större uttag av berg dock har det visat
sig att täktverksamhet är mindre lönsamt för nuvarande exploatören därför har man valt
att inte ange marknivåer i den nya planen. Dessutom har tillåtna bygghöjder höjts så
att planen blir mer flexibel att använda för framtida exploatörer. Den befintliga
täktverksamheten kommer successivt att övergå till industri- och hamnverksamhet.
I den sydöstra delen av planen ska man i framtiden även kunna ansluta området med
industrispår. För att vara mer flexibelt att välja en konkret anslutningspunkt för spåret,
har man valt att utvidga användningsområde för reservatet.
Ett annat syfte är att åstadkomma mer generösa bestämmelser om tillåtna höjder för
nya byggnader så som cisterner, silos, industrihallar och kontorsbyggnader. Vidare
justeras kvartersgräns mot allmän plats på ett par ställen så att bättre hänsyn tas till
fordonstrafiken respektive terrängen. Slutligen görs byggrätten inom fastigheten mer
flexibel.
Hela Frölands lämplighet som hamn- och industriområde är redan prövat i och med
att den underliggande detaljplanen antogs och vann laga kraft år 2010.
Föreslagen exploatering överensstämmer med fördjupad översiktsplan.

KOORDINATSYSTEMEN HAR BYTTS
Sedan den ursprungliga detaljplanen antogs år 2010 har kommunen bytt
koordinatsystem i plan (x, y) och kommunen har även bytt höjdsystemet (zkoordinaten).
Skillnaden mellan det äldre höjdsystemet RH 70 och det nya RH 2000 är egentligen
11 cm, men avrundas ibland till 0,1 meter. Som exempel motsvaras +100,00 i RH 70
av + 100,11 eller +100,1 i RH 2000.
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Översiktskarta

Frölandsvägen

Sammanhängande
naturområde
Plats för ny
väg

Täktområde
Ungefärlig
planavgränsning

Hamn

Handlingar
Detaljplanen består av:
– plankarta i skala 1:2 000 med tillhörande bestämmelser
Planhandlingarna består i övrigt av:
– planbeskrivning (denna handling)
– genomförandebeskrivning
– illustrationskarta i skala 1:2 000
Övriga handlingar i ärendet är:
– fastighetsförteckning
– geoteknisk utredning 2010-06-11 rev 2010-07-06
– miljökonsekvensbeskrivning 1997-11-13

Planens syfte och huvuddrag
Planen syftar till att möjliggöra ett större uttag av berg inom befintlig täktverksamhet
samt i ett mindre naturområde. Täktverksamheten kommer successivt att
övergå till industri- och hamnverksamhet. Detaljplanen anger möjliga
anslutningsvägar, marknivåer samt kvartersgränser.

Revidering
Efter planens utställning har kompletterande geoteknisk utredning utförts. Detaljplanen
har därefter reviderats med följande ändringar: med hänsyn till stabiliteten i
markområdet mellan Frölandsvägen till den framtida täktbotten har planområdet för
industrimark minskats till förmån för naturmark. I det berörda området har
planbestämmelse om geoteknisk restriktion tillkommit: en mer detaljerad geoteknisk
stabilitetsutredning är nödvändig. Länsstyrelsen och SGI har tagit del av revideringen i
form av en underrättelse.

Avvägningar enligt miljöbalken
En miljökonsekvensbeskrivning togs fram 1997 till gällande plan som utvärderade tre
olika scenarier för Fröland. I det första alternativet sker inga fysiska föränd- ringar mer
än att täktverksamheten fortgår. I det andra alternativet används Fröland som
industriområde efter täktverksamhetens upphörande. I det tredje alternativet anläggs
även en ny energianläggning på Fröland. Denna detaljplan överensstämmer i huvudsak
med miljökonsekvensbeskrivningens alternativ två, vilket sammanfattas nedan:

Nya verksamheter kan etableras efter avslutad täktverksamhet, vars
ingrepp i naturen kommer att kvarstå under en överskådlig tid. Fortsatt
hänsyn till landskapsbilden är därför viktigt. Nya hårdgjorda ytor påverkar
hanteringen av dagvattnet, dock bedöms infiltrationsmöjligheterna som
goda. Risk för att omgivande områden störs av buller bedöms liten. Inga
miljöer av kulturhistoriskt intresse finns inom området.
Det finns inga tecken på att dagens verksamhet överskrider eller riskerar
att överskrida gällande miljökvalitetsnormer. Den nya detaljplanen bedöms
inte heller medföra en sådan påverkan att normerna överskrids. Inga
riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen bedöms
påverkas negativt och planen går att förena med en ur allmän synpunkt
lämplig användning av markresurserna.

Plandata
Planområdet är beläget cirka fem kilometer väster i om tätorten
Uddevalla och omfattar cirka 29 hektar. Marken inom planområdet ägs
av kommunen, förutom Herrestad-Hogen 1:9 och Fröland 3:27 som är
privatägda. Planen avgränsas av Frölandsvägen i väster, naturområde i
norr och öster samt hamnområde i söder. Angränsande markområde är
kommunalägt förutom Fröland 3:28 och Frölandsgärdet 2 som är
privatägda.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I fördjupning av översiktsplanen för Uddevalla ”Staden Uddevalla,
bearbetning av översiktsplanen (antagen 1996-10-08) beskrivs
planområdet som ”Område för verksamheter som inte bör ligga nära
bostäder, befintligt resp. planerat.” samt
”reserverat i sin helhet för hamn och andra verksamheter som kan inverka störande
på omgivningen”. Vidare beskriver den fördjupade översiktsplanen att
täktverksamheten måste avslutas på ett sätt som tar större hänsyn till
landskapsbilden vid fjorden än vad gällande täktplan föreskriver. Framför
allt efterlyses flackare slänter och komplettering med jordmassor som ger
förutsättningar för grönska. Detaljplanen överensstämmer med den
fördjupade översiktsplanen.

Detaljplaner
Gällande detaljplan är ”Industri- och hamnområde på Fröland” antagen 12 maj
1998. För del av Fröland beslutades om ändring av detaljplanen 2001
där den tillåtna byggnadshöjden justerades. Planernas genomförandetid
har inte gått ut.

Ovanstående detaljplaner redovisar begränsningar för täktverksamheten i planens
norra del, samt ett parkområde som skär igenom täkten från väster till öster och
förbinder två naturområden. Denna detaljplan kommer att ersätta befintlig plan i
berörda delar.

Gällande detaljp lan, antagen 1998

Riksintresse
Inga riksintressen ingår planområdet. I dess närhet ligger dock Byfjorden som utgör
riksintresse för yrkesfisket. Dessutom utgör farleden och delar av Byfjorden för ankring
samt Uddevalla hamn riksintresse för Sjöfarten. Kustområdet omfattas även av
bestämmelserna i MB 4 kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten”. Området är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. Ingrepp
får göras endast om de inte påtagligt skadar dessa värden. Bestämmelserna skall dock
inte hindra utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Planens
genomförande bedöms inte påverka något riksintresse.

Program och miljökonsekvensbeskrivning
Ett program och miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram i samband med
tidigare detaljplan, antagen 1998. Denna detaljplan innebär en justering av
gällande plan och något program bedöms därför inte behövas.
Miljökonsekvensbeskrivningen viktigaste frågor var utsläpp, transporter och
områdets landskapsgestaltning. Se avsnitt ”Avvägningar enligt miljöbalken”
i planbeskrivningen.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Naturen inom planområdet och dess omgivning har påverkats kraftigt genom
täktverksamheten. Kvar finns några bergsskärmar som ramar in täktområdet på tre sidor
med en öppen sida mot Byfjorden.

Täktområdet sett från Byfjorden

Planområdet består främst av berg och grustäkt samt ett vägreservat över
ängsmark. I gällande plan finns ett sparat parkområde som skär igenom
planområdet från väster till öster, men dess karaktär liknar mer angränsande
täkt än ett rekreationsområde.

Område som är avsatt som park i gällande plan

I den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla stad (1996) har grönområdet i den
nordöstra delen, utanför planområdet, markerats som en biotopö med två markerade spridningskorridorer.

Utdrag ur förd jupad översiktsplan över spridningskorridorer. Planområdet är markerat.

I detaljplanen föreslås att det befintliga parkområdet som går tvärs genom området tas
bort och ersättas av mark för industri- och hamnverksamhet. Även det naturområde som
utgör spridningskorridor föreslås ingå i täktverksamheten. Det innebär att stora delar av
den höga ås som naturområdet utgörs av kommer att bli betydligt lägre. En lägre ås
bedöms påverka landskapsbilden från Byfjorden marginellt då bakomliggande berg är
högre, dock förändras landskapsbilden något från Frölandsvägen. Detta illustreras under
rubrik ”Landskapsgestaltning” under avsnitt
”Konsekvenser”. Åsens lägre höjd kommer att innebära att naturområdet ges bättre
förutsättning att anpassas till kringliggande omgivning med iordningställda naturliga
slänter efter täktens upphörande. Dessutom möjliggörs en ny vägförbindelse med
Frölandsvägen utan lutningar. Det finns annars en risk att spridningskorridoren påverkas
negativt om vägen skär genom åsen med befintlig höjd. Sannolikt skulle det innebära
stora markingrepp med branta schakt och större hårdgjorda
ytor.

Geotekniska förhållanden och radon
Fröland har en starkt kuperad terräng med lerfyllda dalar omgivna av höga bergspartier.
Planområdet utgörs i huvudsak av täktområde med fast berg, i de ännu obrutna
områdena med ett ovanliggande jordlager; lera samt mindre områden med sand och silt

Utanför planområdet har skred skett 1973 och 1994. I båda fallen har orsaken varit
mänskliga aktiviteter i områden med lera. Efter det första skredet uppfördes en
stödbank utmed den gamla strandlinjen ner till fast berg.
En geoteknisk utredning har utförts av Norconsult, daterad 2010-06-11 rev 201007-06. Enligt denna bedöms planområdet ha relativt goda geotekniska försättningar för
planens intention. Totalstabiliteten inom och kring skredområdet bedöms vara
tillfredställande. Lermassorna som placeras vid nordöstra sidan av skredområdet
bedöms inte påverka totalstabiliteten. Totalstabiliteten inom lerområdets västra del är
tillfredställande för nuvarande förhållanden. Dock kommer täktverksamheten innebära att
nivåskillnaden blir cirka 22 meter mellan Frölandsvägen och
täktbotten. En detaljprojektering av hur höjdskillnaden utformas är nödvändig för att
säkerställa stabiliteten, vilket regleras med planbestämmelse. Stabiliteten ska uppfylla
de rekommendationer som ges i Skredkommissionens Rapport 3:95 för ny exploatering
och minst detaljerad utredning. Totalstabiliteten för resten av planområdet bedöms vara
tillfredställande.
I översiktlig kartering av radonförekomsten ingår planområdet som högriskområde. I
byggnad inom högriskområde där människor stadigvarande vistas ska utföras med
radonsäker konstruktion alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna
radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att
bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.

Fornlämningar
Öster om planområdet finns en kulturhistoriks lämning, en gårdstomt från 1600-talet.
Gårdens utsträckning bedöms som ungefärlig, en mindre del kan sträcka sig över
Frölandsvägen och in i planområdet. Det finns inga spår av bebyggelse ovan mark. Om
man vid grävning eller annat arbete påträffar ytterligare fornlämning föreligger
anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen m.m. (2 kap. Fornminnen).
Inom planområdet ingår den eventuella gårdstomten inom naturmark och täkt. Eftersom
endast mindre än en tiondel av tomten är berörd och dessutom delas av Frölandsvägen
bedöms det inte vara aktuellt med andra skyddsföreskrifter än lagen om kulturminnen.
Dock är det ungefärliga området illustrerat på plankartan.
Inom planområdet finns inga andra kända fornlämningar kvar. Karterade fornlämningar
har vid inventeringar bedömts som förstörda eller borttagna.

Täktverksamhet (TÄKT)
Planen anger att täktverksamheten kan utöka sin verksamhet i planens nordvästra del.
Industriområdets lägsta markyta ändras från befintliga +28 meter över nollplanet till
lägst +8 meter. Även befintligt naturområde omfattas av den utökade täktverksamheten där lägsta marknivå blir +10 meter över nollplanet. För dess påverkan
på landskapsbilden och intilliggande industri, se ”Landskapsgestaltning” samt
”Angränsande verksamheter” under avsnitt ”Konsekvenser”. Efter täktens upphörande
ska markanvändning i området efter iordningställande övergå till hamn- och
industriverksamhet och naturområde. Naturområdet ska också ges en lämplig
landskapsgestaltning där detaljplanen föreskriver att jämna slänter ska uppföras från
krön till marknivå. Med fördel ges området en varierad utformning och växtlighet.

Område för hamn- och industriverksamhet (JV)
Användningsbestämmelsen innefattar både industri och hamnverksamhet för en
anpassningsbar markanvändning. Planen har en flexibel byggrätt då det är osäkert
vilken sorts verksamhet som kan etablera sig i området, vilket möjliggör tomter
med varierande storlekar med gemensamma gator och teknisk försörjning. Lägsta
marknivå från nollplanet är mellan +8 till +6 meter över nollplanet för att ge hela
området en jämn lutning ner mot hamnområdet.

Trafikstruktur, gatunät, gång- och cykeltrafik
Frölandsvägen är huvudväg till området. Vägen har en kraftig nivåskillnad; norr om
planområdet stiger vägen 14 meter på en sträcka av 700 meter, för att sedan sänka sig
18 meter ner till hamnområdet 600 meter bort. Det innebär att vägen har en långdragen
sträckning med en lutning på cirka 4 %. I detaljplanenen redovisas en möjlighet att
anordna en alternativ väg öster om fastigheterna Fröland 3:27 och
3:28 som ansluter planområdet från nordost. Föreslagna nya marknivåer innebär att
den nya vägen kan anläggas utan större höjdskillnader och vara väl tillämplig för tyngre
fordon. Idag sker ungefär 50 tunga transporter med släp per årsmedeldygn från
täktverksamheten. Längs utfartsvägen finns inga närboende.

Frölandsvägen sett från hamnområdet

Gång- och cykelvägen finns på separat väg längs med Frölandsvägen. Hur trafiken fördelar sig in i det
blivande industriområdet får avgöras i samband med utveckling av verksamhetsområdet. Detaljplanen
illustrerar en av flera möjliga utformningar.

Järnvägstrafik
Ett tänkbart industrispår för järnväg till hamnområdet redovisas i detaljplanen, reservatet bedöms vara
av vikt för den framtida industri- och hamnverksamheten. Sträckningen följer den fördjupade
översiktsplanens intentioner som i sin förlängning anknyter till hamnspåret vid Sörvik, men planen
möjliggör även en anknytning till Bohusbanan. Ett skyddsavstånd på 30 meter där ingen bebyggelse
tillåts, föreslås längs med spårreservatet. För korsande trafik är det möjligt att nå hamnområdet väster
om planområdet utan att behöva köra över industrispåret. Det är dock sannolikt att fler korsningar
behövs, men eftersom det inte är lämpligt att fastställa var kvarterens gator kommer att placeras är det
inte heller aktuellt att fastställa plankorsningars läge och standard i detaljplanen utan får hanteras i ett
avtal om det blir aktuellt.

Kollektivtrafik
Närmsta kollektivtrafik är linje 1 (Uddevalla centrum - Torp) och 6 (Uddevalla centrum - Sunningen)
som passerar Toften, ca en kilometer från planområdet.
Några särskilda åtgärder för kollektivtrafiken redovisar inte detaljplanen, mer än att
utrymme bedöms finnas för vändplats för busstrafik på Frölandsvägen. Frågan kommer att
avgöras i ett senare skede, i samband med verksamhetsutbyggandet.

Sjöfart
Planområdet angränsar till Byfjorden som är av riksintresse för sjöfarten. Vid planering av fasta
belysningspunkter som är synbara från fjorden så är det viktigt
att dessa inte bländar sjöfarande eller påverkar funktionen på de ljuspunkter som är
avsedda för sjöfartens navigation. För eventuella förändringar av utmärkning för sjöfarten ska tillstånd
sökas hos Transportstyrelsen. Alla förändringar av strandlinje eller bottentopografi ska efter
genomförande sjömätas och geodetiskt bestämmas enligt sjömätningsstandard S 44 samt
rapporteras till Sjöfartsverket. Även andra förändringar av sjökortsinformationen ska rapporteras till
Sjöfartsverket.

Teknisk försörjning
Längs Frölandsvägen finns huvudledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Avlopp pumpas till
reningsverk i Uddevalla. Ledningarna har tillräcklig kapacitet för vad som kan förväntas inom området
för dagens verksamhet. Vid ny exploatering krävs kompletterande ledningar och pumpstation. Ny
pumpstation ska kunna placeras inom kvartersmark, i närhet av körbar yta som är tillgänglig för

kommunen. Elanslutning för områdets behov kan ske till kabel längs med Frölandsvägen.

Konsekvenser
Landskapsgestaltning
Den fördjupade översiktsplanen för staden Uddevalla (1996) behandlar behovet av hänsyn till
landskapsbilden med flackare slänter efter täktverksamhetens avslut.
Detaljplanens ambition är att planområdet kunna bidra till en tilltalande landskapsbild efter
täktverksamhetens upphörande där de förändrade nivåskillna- derna kan nyttjas på ett berikande
sätt vid gestaltning av området, det gäller inte minst från utsiktspunkter från Byfjordens södra sida.
Den spridningskorridor som skiljer befintligt och planerat industriområde föreslås i planen att ingå i
täktverksamheten. Det innebär att stora delar av den höga ås som finns i naturområdet kommer att
bli betydligt lägre, se illustrerad sektion på nästa sida. Detaljplanen anger att en jämn zon med
slänter ska uppföras från täktområdets krön till föreslagen marknivå. För att skapa en naturlig
övergång mellan befintlig och ny vegetation är den högsta tillåtna lutningen på slänten 1:2.
Uppfyllnadsmassor ska vara täckta med växtjord.
Nya byggnader kommer placeras i den dalgång som de omgivande slänter bildar. Då slänterna
kommer att bli höga, med en stigning av ungefär 15 meter, kan förhållandevis resliga
byggnadskroppar anläggas och även smälta in i landskapet. Planbestämmelse anger en högsta
byggnadshöjd på 15 meter, exklusive eventuella skorstenar eller ventilationsanläggningar, vilket
innebär att nya byggnader kommer att underordna sig omgivande landskap.
Fröland Landskap:
För de nya tillkommande byggnaderna tillåts nu högre bygghöjder. Eftersom planen är att den nya
hamnverksamheten flyttas hit är de tillåtna höjderna anpassade till en mer flexibel utveckling. På de lägre
marknivåerna och nära vattnet ska det vara möjligt att bygga silos med en maximal höjd på 60 meter
respektive 30 meter för cisterner (tanks) eller lagerhallar. Uppe på de högre marknivåerna är en maximal höjd
på 12 meter tänkt så att tillkommande byggnader inte dominerar för starkt landskapet, tänkbart är här till
exempel ett antal kontorsbyggnader för t.ex handel och hamnverksamhet.

Sektion med utsnitt med fastighet Fröland 3:27 till vänster, det förändrade naturområdet samt industriområde

Angränsande verksamheter
Då detaljplanen medger täktverksamhet nära angränsande anläggning måste det
utföras på ett betryggande sätt så att inte personal, fastigheter eller övrigt kommer till
skada, inte heller får dess verksamhet påverkas. Sprängning anpassas successivt till
avståndet till angränsande fastighet så att ej skada riskeras att uppkomma.

Dagvatten
Detaljplanens genomförande innebär en ökad mängd hårdgjord yta och sannolikt en
ökad frekvens med lastbilstrafik. De fysiska ingreppen bedöms rimligtvis inte innebära
någon märkbar skada av riksintresset för fisket, men det kan finnas en risk att trafikens
föroreningar av dagvattnet bidrar negativt om den får avledas direkt till Byfjorden.
Planbestämmelse anger att dagvattnet ska renas innan det avleds till Byfjorden. Detta
kan ske till exempel med oljeavskiljare eller med gemensam dagvattendamm.

Buller och damm
Bullernivåer eller spridning av partiklar i samband med damm bedöms inte bli mer
störande med framtida industrier än dagens täktverksamhet, varför problemen bedöms
ringa. Närmsta bostadsbebyggelse ligger ungefär cirka 450 meter från planområdet.
Frågan hanteras i samband med tillståndsprövning.

Behovsbedömning
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning om planens genomförande innebär en
betydande miljöpåverkan eller inte. Innan kommunen tar ställning ska länsstyrelsen ges
tillfälla att yttra sig.
Detta detaljplanen bedöms inte ändra några sakfrågor som inte redan har prövats i
samband med tidigare detaljplan eller som inte prövas särskilt. Detaljplanen
överensstämmer i huvudsak med befintlig miljökonsekvensbeskrivnings alternativ två,
varför den fortfarande bedöms vara aktuell.
Planen innebär inte någon fara för människors hälsa, ingår inte i något riksintresse och
överensstämmer med översiktliga planer. Detaljplanen bedöms vara förenligt med de
grundläggande bestämmelserna om hushållning med naturresurser och skydd av naturen
i miljöbalken kapitel 3, 4 och 7. Planens genomförande bedöms inte överskrida gällande
miljökvalitetsnormer. Därmed anses planen inte medföra någon betydande miljöpåverkan
och någon ny miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas.

Administrativa frågor
Genomförandefrågorna utvecklas i en genomförandebeskrivning som
tillhör pla- nen. Planens genomförandetid är tio år från och med det den
vunnit laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark, i detta
fall naturmark samt område för järnvägsreservat.

Medverkande tjänstemän
Planförfattare än Norconsult AB där Gunnar Håkansson är ansvarig för
arbetet och Michael Hallberg är handläggare. Stefan Unger har upprättat
genomförandebeskrivningen.
Norconsult AB
Samhällsplanering
Gunnar Håkansson
gunnar.hakansson@norconsult.com

NorconsultAB
Theres Svensson gata 11
Box 8774, 402 76 Göteborg
031 -50 70 00, fax 03150 70 10
www.norconsult.se

