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Innehåll
är ett översvämningsskydd byggs i Uddevalla innebär 
det en unik möjlighet att utveckla den centrala staden. 
Den etapp som ska skydda den befintliga staden 
har ett fantastiskt läge med 1,3 kilometer strandlinje 

i direkt anslutning till Bäveån. På tio minuter nås hela centrala 
Uddevalla med cykel och en promenad på 15 minuter kan ta dig 
hela vägen från Västerbron och ut till Byfjorden vid Badö-Bäve. 
Samtidigt finns en rad utmaningar och frågeställningar:

• Uddevallas centrala delar drabbas återkommande av över-
svämningar vid höga havsnivåer. Förväntad havsnivåhöjning 
kommer att förvärra situationen och det finns därför ett ökande 
behov av att skydda den befintliga staden och dessutom skapa 
förutsättningar för fortsatt stadsutveckling.

• På grund av ras- och skredrisk är stora delar av dagens kajmiljöer 
avspärrade. För att åter igen göra Uddevallas möte med vattnet 
tillgängligt måste dessa områden säkras.

• Uddevalla behöver fortsätta att utveckla och förädla sina 
offentliga miljöer. Det gäller inte minst stadens möte med vattnet 
där attraktiva stadsmiljöer kan gynna folk- och båtliv och stärka 
Uddevallas marina profil.

N
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Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område med 
Bäveån som strömmar genom staden och delar den 
i två delar, en nordlig och en sydlig. Staden drabbas 
återkommande av översvämningar vid högvatten i  
Byfjorden. Runtom staden är terrängen högre vilket gör 
att det också samlas stora mängder vatten från omgiv-
ningarna  i stadens centrala delar vid kraftig nederbörd 
med risk för översvämningar och skador på byggnader. 

Delar av centrala staden, väster om Göteborgsvägen/
Västerlånggatan är intressanta ur exploateringssynpunkt. 
Uddevalla har liksom många andra kustnära städer haft 
verksamheter och industrier nära vattnet. Idag exploa-
teras dessa områden i allt större utsträckning och även 
Uddevalla har liknande planer. För att möjliggöra en 
kommande exploatering och för att skydda befintlig 
stad mot de återkommande översvämningarna har 
tankarna på ett översvämningsskydd funnits med i den 
kommunala planeringen under många år. Förverkligan-
det av planerna startades med att en ”Områdesplan” 
fastställdes 2016 som visar på en möjlig stadsutveckling 
längs med Bäveån. En förstudie för översvämningsskydd 
färdigställdes under 2016 och rekommendationer från 
förstudien ledde fram till att Kommunfullmäktige 14 de-
cember 2016 beslutade att godkänna handlingsplanen 
och att starta utredningsfasen av ”Projekt Kajpromenad 
med översvämningsskydd i Uddevalla” (benämns fort-
sättningsvis ”ÖS-projektet”).  

År 2017 etablerades en ny projektorganisation för 
ÖS-projektet med projektledare från Samhällsbyggnads-
förvaltningen med uppdrag att utreda, projektera och 
genomföra projektet. Sedan 2018 är organisationen för-

stärkt av separat upphandlade konsultkompetenser från 
Bohusgeo, Sweco samt Sydväst arkitektur och landskap. 
Konsultgruppens uppdrag har varit att inom ÖS-projektet 
utföra en ”Fördjupad förstudie” för att granska, anpas-
sa och fortsatt utreda de lösningar som ska skydda  
Uddevallas centrum mot översvämningar. 

En viktig förutsättning för projektet är att skyddet inte 
bara ska byggas för att förhindra översvämningar utan 
också för att skapa vackra och tilltalande miljöer kring 
vattnet för människor att vistas i. 

Utöver problem med översvämningar har områdena 
nära Bäveån stabilitetsproblem och flertalet kajer är 
idag avstängda för allmänheten eftersom det finns en 
risk för skred. Därför har det även tagits fram en strategi 
och lösningsförslag på hur de vattennära områdena kan 
skredsäkras så att kajmiljöerna kan användas utan risk.

Inom ÖS-projektet har även en utredning kring hur 
mycket nederbördsvatten man kan förvänta sig vid ett 
skyfall och hur det ska hanteras. Utredningen visade att 
mängden skyfallsvatten är avsevärd och att Uddevalla 
måste hitta sätt att ta om hand de stora volymer vatten 
som väntas flöda mot Bäveån vid ett skyfall. Skyfallshan-
teringen påverkar ÖS-projektet men även övrig plane-
ring inom Uddevallas centrala delar.

Uddevallas väg mot en hållbar framtid
Introduktion

Visionsbild mot Museibryggan  
framför Bohusläns museum



Skansberget
Anegrund

Kungstorget
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mot Uddevalla C

Göteborgsvägen
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Projekt

Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla

Föreslagen placering översvämningskydd

Läsanvisningar  
Det här är en populärversion av ”Fördjupad förstudie” inom  
Projekt Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla.  
Innehållet är därför förkortat och förenklat. Informationen är  
grupperad i tre avsnitt.

Klimatanpassning beskriver behovet av skydd mot stigande hav 
och extremhändelser samt behovet av anpassning av stadsmiljön för 
att minska effekten av skyfallshändelser.

Staden utvecklas beskriver hur kajer och stränder kan säkras och 
göras tillgängliga, hur stadsrum och promenader utvecklas för att 
stärka mötet med vattnet, hur nya mötesplatser skapar en levande 
och trygg stad, samt hur livet i och på vattnet bidrar till att stärka 
Uddevallas marina profil.

Fortsatt arbete beskriver hur projektets process ser ut och olika 
steg som ska tas innan översvämningsskyddet byggs.

I de fall markhöjder eller vattennivåer nämns (till exempel +2,3) är 
samtliga angivna i höjdkoordinatsystem RH2000. Som en jämförel-
se ligger marken längs Bäveån till största delen på +1 till +1,5 och 
medelvattennivån är +0,0. 

Avgränsningar
Dokumentet fokuserar på vision och mål för de stadsmiljöer som 
påverkas av och behöver utvecklas för att skredsäkra och översväm-
ningsskydda befintlig stad. ÖS etapp 1 omfattar delar av Årummet 
samt ett område på västra sidan om Västerlånggatan/Göteborgsvä-
gen fram till Skansberget och på Walkesborg. Skyddet avslutas där 
mot högre nivåer i väntan på tydligare planeringsinriktningar längre 
västerut. Hur stora markytor från Bäveån som påverkas varierar på 
sträckan.

Arbetsgrupp Fördjupad förstudie
Detta dokument är framtaget av ÖS-projektet på samhällsbyggnads-
förvaltningen inom ramen för ”Fördjupad förstudie” utförd av 
Bohusgeo, Sweco och Sydväst arkitektur och landskap. 

OMSLAGSBILD OCH LAYOUT Sydväst arkitektur och landskap
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Uddevallas utsatthet i ett förändrat klimat har under en läng-
re tid blivit föremål för utredningar med syfte att bestämma 
lämpliga skyddsnivåer för ett stigande hav samt föreslå 
lämpliga åtgärder för att klimatanpassa den vattennära sta-
den mot framtida översvämningar.

Inom ramen för “Fördjupad förstudie” har nya resultat från 
klimatforskningen vävts in i klimatanpassningsarbetet. Detta 
har medfört att nya skyddsnivåer tagits fram; på medellång 
sikt (fram till år 2070) på höjd +2,3, och på lång sikt +2,8. 
+2,8 motsvarar en nivå för högsta beräknade havsvattenstånd 
för år 2100, ett värde definierat utifrån en metodik som tagits 
fram inom SMHI:s senaste havsnivåprojekt. 

Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya resultat 
kan förväntas, speciellt genom de återkommande utvärde-
ringar som görs av FNs klimatpanel, IPCC. I arbetet med 
klimatanpassning är det viktigt att fortlöpande följa den 

Delar av Uddevalla under vatten i period av översvämning.  
Bildkälla: Uddevalla kommun

Fotomontage av höjden på ett översvämningsskydd med överkant på rekom-
menderad skyddsnivå +2,8 vid Ångbåtskajen innan genomförd skredsäkring.

Klimatanpassning

Skydd mot stigande hav 
och extremhändelser
Stigande havsnivåer på grund av ett förändrat klimat 
är idag ett faktum att förhålla sig till. När temperaturen i 
atmosfären stiger blir också havet varmare. Då  expan-
derar havsvattnet och tar mera plats, så kallad termisk 
expansion. En global uppvärmning leder även till att 
glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på. 
Följden blir en global höjning av medelvattenståndet 
i havet. Effekterna av den globala havsnivåhöjningen 
kommer att bli mest märkbar i södra Sverige, där  
landhöjningen är mindre.

Utöver en höjning av medelvattennivån förväntas även 
stormar bli kraftigare och inträffa allt oftare. En sådan 
händelse innebär att det under en kortare tid sker en  
betydligt större höjning av havsvattenståndet. Ett kust-
nära samhälle behöver därför planera för att skydda sig 
mot den globala havsnivåhöjningen och även klimat- 
anpassas för en kommande extremhändelse (storm).

För samhällsplanering av kustnära samhällen blir därför 
frågan om hur mycket havsnivån kommer att stiga i 
framtiden och hur fort, mycket viktig. 

Bilden till höger visar nivån vid högsta beräknade 
havsvattenstånd +2,8 för år 2100. Bildkälla: Sweco.

       Klimatscenarier är forskarnas sätt att formulera 
svar på frågan om hur klimatet kan förändras om 
atmosfärens innehåll förändras. ”RCP8,5  – fortsatt 
höga utsläpp av koldioxid” är värstascenariot 
över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i 
framtiden. 

       Karakteristiska vattenstånd enligt SMHI 
baserat på klimatscenariot RCP8,5 är: 

       

       Höjden på det permanenta skyddet 
behöver vara minst +2,3 (fram till år 2070) och 
vara utformat så att det är förändrings-/ eller 
påbyggnadsbart till +2,8 (fram emot år 2100).

I KORTHET

       2020    2070    2100 
Högsta högvatten  
HHW100       1,89    2,04    2,25 

Medelvatten MW     -0,03    0,31    0,63

+2,8m

Kaj på 
  andra sidan

Bäveån bakom    
  skyddet

Gamla Badhuset Bohusläns museum
vetenskapliga utvecklingen och justera anpassningsarbetet 
när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda. 
Strategin är därför att fortlöpande göra anpassningar av 
åtgärder till aktuella prognostiserade havsnivåer. 

På medellång sikt (år 2070) anpassas högvattenskyddet längs 
kajerna till en nivå på +2,3. Detta högvattenskydd planeras 
så att det på lång sikt (år 2100) är möjligt att förändra eller 
byggas på till +2,8, då kunskapen om klimatpåverkan kom-
mer att öka under tid.  
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De dagvattenledningar och dagvattendiken som  
anläggs för att avvattna samhällen dimensioneras för 
att ha en viss kapacitet. För ledningar som anläggs idag 
gäller i huvudsak att ett regn med 10 års återkomsttid ska 
rymmas i ledningssystemet utan att översvämning sker av 
mark eller av anslutna fastigheter. Vid regn som är mer 
intensiva än så får man räkna med att avrinning ovan 
markytan sker. Denna situation kallas skyfallshändelse. 

Vid planering av nya områden där skyddsåtgärder eller 
planering för skyfall ska göras krävs att en lämplig skydds-
nivå för denna händelse definieras. De senaste åren har 
flera olika studier av skyfallsfrågan nämnt ett regn med 
100 års återkomsttid som en föreslagen planeringsnivå. 
Till detta har också lagts en klimatfaktor vilket motsvarar 
25 % extra volym på 100-årsregnet, för att försöka  
simulera en regnintensitet som förväntas år 2100.  

Klimatanpassning 

Skyfallshändelser

Skyfall i Uddevalla, september 1957 Bildkälla: Bohusläns museum
vid simulerad 100-årshändelse avseende skyfall

Avrinningsområden med med vatten som rinner 
ut i Bäveån vid översvämningsskyddet

1 tankbil vatten/sek

Dagens situation
Effekten av ett skyfall i Uddevalla varierar stort beroende 
på vilken sida av Bäveån som studeras. På den södra sidan 
är avrinningsområdet relativt litet, ca 1,1 km2, men skyfalls-
vattnet rinner rakt ner mot den befintliga bebyggelsen i södra 
centrum där marken är låg. På flera platser finns instängda 
områden från vilka ytavrinning saknas och som avvattnas 
helt via rännstensbrunnar och ledningssystem. Vid ett regn 
med 100 års återkomsttid fylls ledningssystemet snabbt och 
det bildas stående vattenytor. På exempelvis Packhusgatan, 
Kaparegatan, Tjärhovsgatan och Asplundsgatan kan vattnet 
bli uppemot 1 meter djupt, med begränsad framkomlighet för 
räddningstjänsten och stora skador på bebyggelsen som följd.

Även på norra sidan sker avrinningen ner mot centrala Udde-
valla, men förekomsten av instängda områden är betydligt 
mindre än på den södra sidan. Däremot innebär det betydligt 
större avrinningsområdet, ca 20 km2, att det finns en påtaglig 
risk för enormt höga flöden. Simulering av en 100-årshändel-
se visar ett sammanlagt flöde på 45-50 m3/s. Det motsvarar 
en tankbil per sekund! Jämförelse kan också göras med ett 
50-årsflöde i Bäveån som vid mynningen uppgår till ca 57 
m3/s. När vattnet når de flackare delarna av centrum sprids 
det ut och översvämmar områdena runt Bussterminalen, 
Bohusläns museum och Riverside och rör sig på bred front 
ner mot Bäveån.

Skyfall och översvämningsskydd
Eftersom skyfallsvattnet söker sig mot Bäveån har simule-
ringar gjorts för att ta reda på hur situationen påverkas av 
ett översvämningsskydd med höjden +2,3 m. På den södra 
sidan uppkommer en viss försämring av situationen där de 
redan instängda och översvämmade områdena får ett ökat 
vattendjup. På den norra sidan blir däremot konsekvenserna 
mycket större. De stora dagvattenledningarna räcker inte 
till för att avleda vattnet vilket gör att vattennivån stiger 
på insidan av skyddet tills dess att det rinner över och ut i 
Bäveån. Översvämningsskyddet kommer i praktiken utgöra 
en fördämning så att en sjö bildas på insidan. 

Samma plats vid skyfallshändelse i Nösund, Orust år 2002.   
Bildkälla: Göteborgs-Posten

Nösund, Orust år 2009. Bildkälla: Google Maps

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

Uddevalla har redan idag problem vid 
skyfallshändelser

Ett översvämningsskydd förvärrar situatio-
nen och öppningar i skyddet för skyfallsvatten 
är nödvändiga

Lösningar för omhändertgande av skyfalls-
vatten påverkar översvämningsskyddet 

En hållbar strategi för skyfallshantering 
behöver tas fram

I KORTHET

Tänkbara lösningar
Det är uppenbart att anläggandet av ett översvämningsskydd 
längs med Bäveån medför en tydligt förhöjd översvämnings-
risk från skyfall. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder 
för att minska denna översvämningsrisk. I första hand hand-
lar det om att skapa öppningar i översvämningsskyddet så att 
skyfallsvattnet kan passera ut i Bäveån. Eftersom vattnet rör 
sig på bred front, behöver det samlas upp och kanaliseras i så 
kallade skyfallsleder som leds mot skyddets öppningar. Med 
skyfallsled menas en flödesväg som vatten rinner längs vid 
en skyfallshändelse. Skyfallsleden följer naturliga lågpunk-
ter och eller skapas genom aktiva förändringar av markhöj-
der. Alla skyfallsleder behöver vara skyddade i den fortsatta 
samhällsplaneringen. 

Det är också av stor vikt att man vid framtida exploateringar 
inom avrinningsområdena tar hänsyn till skyfallsproblema-
tiken och att en långsiktigt hållbar lösning tas fram. Val av 
lösning och geografisk placering av skyfallsleder kommer 
att påverka arbetet med ett översvämningsskydd men även 
tänkbar exploatering på insidan av skyddet.



Princip för ÖS Konstruktion
A. Pålad spont av stål
B. Pålad spont av stål med underliggande tätskärm och jordinjektering
C. Pålad spont av stål i kombination med påldäck
D. Spont av stål
E. Lerskärm + ev. jordinjektering

F. Jordinjektering

ÖVERSIKT ÖS-TYP LITEN
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Generellt utförs permanenta konstruktioner 
så att 100 års livslängd uppnås

Skyddet byggs i ett första skede för en 
skyddsnivå på +2,3 men dimensioneras så att det 
medger en framtida påbyggnad till +2,8

Skyddets delar under mark utförs permanent 
och sträcker sig ner till tät lera vilket innebär att 
skyddets totala höjd i genomsnitt blir ca 7 meter

Ovan mark finns det öppningar i skyddet som 
endast stängs vid varning om högvatten. Dessa 
öppningarna behövs för att skyfallsvatten ska 
kunna rinna ut med självfall och för att skapa 
tillgänglighet mellan skyddets in- och utsida 

 Öppningar stängs för hand eller genom att 
demonterbara skydd lyfts på plats eller monteras

 Under mark kommer det att finnas genom-
föringar i översvämningsskyddet för dagvatten-
utlopp och korsande ledningar

Vid högvattenvarning stängs dagvattenut-
loppen och dagvatten behöver pumpas ut från 
insidan varför det behövs pumphus och dagvat-
tenmagasin på var sida om ån

 Framtida havsnivåhöjningar och ett tätt 
översvämningsskydd leder till höjda grundvat-
tennivåer varför det behövs ett dräneringssystem 
som håller grundvattennivån på önskvärd nivå 
innanför översvämningsskyddet

Klimatanpassning

Översvämningsskyddet utgörs i de flesta fall av en 
stålspont som sträcker sig ner till underliggande lerlager 
som skydd mot inflöde av vatten både ovan och under 
mark. Höjden på det permanenta skyddet ska vara +2,3 
och vara påbyggnadsbart till +2,8. Skyddet placeras alltid 
på allmän platsmark och i lägen där det medför störst 
flexibilitet för framtida stadsomvandling och där den  
visuella och fysiska barriäreffekten blir så liten som möjligt.

Placering och översikt skyddstyper

ÖS-TYPER
Uddevalla  

 typ:C

Typ C
Pålad spont av stål 
i kombination med 
påldäck 

ÖS-TYPER
Uddevalla  

 typ:D

Typ D 
Spont av stål

ÖS-TYPER
Uddevalla  

 typ:B

Typ B 
Spont av stål med 
underliggande  
strömningsavskärande 
fyllning

 typ:A

ÖS-TYPER
Uddevalla  

Typ A 
Pålad spont av stål  

 typ:E

ÖS-TYPER
Uddevalla  

Typ E 
Strömningsavskärande 
fyllning + ev jordinjek-
tering

Översvämningsskydd och nödvändig 
teknik integreras i stadsmiljön

en yta som kan lämnas synlig eller kläs in för att passa in i 
stads- eller kajmiljön. 

Flera faktorer ligger bakom föreslagen placering av över-
svämningsskyddet. Hänsyn har tagits till förutsättningar 
både ovan och under mark. Under mark har åtgärderna för 
att skredsäkra den vattennära marken varit speciellt styran-
de, men även befintliga påldäcks- och brokonstruktioner vars 
tekniska livslängd inte är uppnådd har påverkat placeringen 
av skyddet. Ovan mark har ytkrav för att säkerställa befint-
liga och föreslagna funktioner på insida och/eller utsida av 
skyddet påverkat placeringen. Likaså har fastighetsgränser 
styrt placeringen av skyddet som i alla sina delar ska ligga på 
kommunägd mark avsedd för allmänt ändamål. Föreslagen 
placering är också gjord för att uppnå kostnadseffektivitet 
för de samlade åtgärderna, liksom för att maximera kon-
takten med vattnet och med det minimera den visuella och 
fysisk barriär som ett översvämningsskydd riskerar vara.  

Olika typer av portar kommer att behövas 
beroende på plats och funktion

I KORTHET

Exempel på demonterbart skydd som förvaras i anslutning till öppningen 
och lyfts på plats med liten kranbil vid högvattenvarning.   
Bildkälla: Dansk Beton

Vy som illustrerar skyfallsled längs Bastiongatan, översvämningsskydd 
med stängbar skyfallsport samt ett möjligt läge för pumphus

Slagport

Skjutport

Slussvariant av slagport
Lameller och stöd 
monteras manuellt

MÖTESPLATS RIVERSIDE

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

PUMPHUS

DAGVATTEN PUMPAS UT 
PÅ ANDRA SIDAN SKYDDET 
VID HÖGVATTENHÄNDELSE

För att skydda staden från höga havsnivåer behöver flera 
åtgärder utföras. Översvämningsskydd som sticker upp 
till önskad skyddsnivå är en del och tätning runt korsande 
ledningar är en annan. För att förhindra att vatten sipprar 
genom genomsläppliga jordlager (fyllnadsmassor) behövs 
även en konstruktion med tätning genom fyllnadsmassorna 
ner i leran. I första hand föreslås en ”lätt” konstruktion av 
stålspont, vilken slås genom fyllningen ned i den ”täta” leran 
på nivå -5 till -7. Stålspontens övre del gjuts på de flesta 
sträckor in i betong och erhåller på så sätt både ett skydd och 

Befintligt 
ÖS

SKYFALLSLED

BASTIONGATANPORT I SKYFALLSLED SOM STÄNGS 
VID HÖGVATTEN I HAVET

ÖPPNING I SKYDDET 
SOM STÄNGS VID HÖG-
VATTEN I HAVET



    

SKEPPSHOLMEN

SKATHOLMEN

LÖVÅSBERGET

ANEGRUND

SKANSBERGET

ORMBERGET

BRATTÅSHOLMEN

SJUKSTUGU-
HOLMEN 
(BADÖ)

SVENSKHOLMEN

RÅSKARVEN

KÅL-
GÅRDS-
BERGET

HÅLJUTE-
BERGET

N

1955-67

1955-67
1955-67

1500

1500

1500

1500

1500

1855

1855

18
55

1696

1696

strandlinje 1500-tal
strandlinje 1696

strandlinje 1855
strandlinje 1955-67
berg & holmar

Historisk överlagring av strandlinjen, samt 
lokalisering av berg och holmar (nuvarande 
och nedsprängda) 
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Ursprungligen har markområdet kring Bäveån och hamnen 
varit en havsvik med uppstickande öar och bergpartier där 
Bäveån avsatt sediment på tidigare avsatta jordlager av gyttja 
och lera. Nuvarande landområden längs Bäveån har skapats 
genom successiv utfyllnad kring Bäveån. Fyllningarnas 
ålder, tjocklek och sammansättning påverkar dagens geotek-
niska förhållanden mycket.

Jordlagerförhållanden
Området runt Bäveån består av ytlig fyllning och organisk 
jord ovanpå lera och friktionsjord med stor mäktighet. Totala 
djupet till berg varierar inom området mellan 20 och 50 
meter. Fyllningens tjocklek varierar i regel mellan ca 2 och 
ca 5 meter. Sammansättningen varierar kraftigt, men utgörs 
i huvudsak av silt, sand och grus med inblandning av lera, 
gyttja, humus samt block. Även tegel, trärester, grundrester 
mm har påträffats. 

Inom eller i nära anslutning till området för det planerade 
översvämningsskyddet kring Bäveån har det tidigare funnits 
olika verksamheter som medfört att marken och grundvatt-
net samt sediment i Bäveån, i varierande omfattning, kan 
förväntas vara förorenat. Dessa föroreningar finns i första 
hand i fyllningen.

Det mäktiga lerlagret som varierar mellan ca 10 till 35 meter 
har nackdelen att detta långsamt trycks ihop och sjunker när 
marken utsätts för laster. Det kallas för marksättning. Leran 

Staden utvecklas

Säkra samt tillgängliga 
kajer och stränder
För att kunna tillgängliggöra kajer och stränder längs  
Bäveån behöver stora delar av området säkras mot 
skred, sättningar och erosion. Det innebär oftast kombi-
nationer av lösningar som avsläntning, Kalk-cement- 
pelare, påldäckskonstruktioner, lättfyllning och tryck- 
bankar i ån. Åtgärderna utförs till största delen på allmän 
platsmark men även privata fastigheter påverkas,  
exempelvis vid Bohusläns museum.

Visionsbild från Riversidebryggan in mot stadskärnan
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som finns under fyllningen tål inte ytterligare belastning 
eftersom sättningar redan pågår för nuvarande fyllningslast. 
En ökad uppfyllnad av marken med exempelvis “vallar” mot 
högvatten i anslutning till kajerna kan därför inte utföras.  

Muddring 
För att öka fartygstrafikens tillgänglighet in till staden har 
muddringsarbeten för ökat vattendjup utförts i olika etapper 
sedan mitten av 1700-talet. Framförallt har muddring utförts 
längs Riversideängen och Anegrund där vattendjupet vid 
medelvattennivå är som störst med 6 till 7 m. Kombinatio-
nen av uppfyllnad längs markområdena bakom kajerna och 
muddring av åfåran har medfört att släntstabiliteten är otill-
fredsställande längs större delen av kajerna. Undantag är de 
områden där tidigare förstärkningsåtgärder utförts som vid 
Badhuskajen och delar av Årummet. Inom övriga områden 
krävs förstärkningsåtgärder för att erhålla tillfredsställande 

släntstabilitet för att uppfylla dagens normer. Delar av 
områdena längs kajerna på norra sidan av Bäveån är i dag 
avstängda för allmänheten på grund av ras- och skredrisk.

De geotekniska förhållandena med låg marknivå, pågående 
sättningar och otillfredsställande släntstabilitet ger samman-
taget utmanande förutsättningar för att iordningställa kajpro-
menad, översvämningsskydd och framtida exploatering inom 
markområdena bakom kajerna. 

Förstärkning mot skred, sättningar och erosion 
Någon enkel lösning finns tyvärr inte. Omfattande förstärk-
ning måste utföras för att nå dagens skredsäkerhetskrav 
och minskning av sättningar. Förstärkningsåtgärderna 
kommer variera beroende på de olika förutsättningarna 
längs ån. Tyvärr är de möjliga alternativen i regel kostsam-
ma. Befintlig bebyggelse och anläggningar sätter i flera fall 
geometriska förutsättningar både i plan och nivå som styr 
både utformning av förstärkningsåtgärder och sträckning av 
översvämningsskyddet. I huvudsak styrs förstärkningsåt-
gärderna av kraven på att säkra släntstabiliteten till dagens 
krav och inte av byggandet av själva översvämningsskyddet. 
Området med otillfredsställande släntstabilitet har glidytor 
med en lägsta beräknade säkerhetsfaktorer som vid ett skred 
”tar med sig” kajerna och ett markområde mellan ca 5 och ca 
25 till 30 m bakom nuvarande kajer.

Markens sättningshastighet i anslutning till kajerna är i dag 
i huvudsak -2 till -5 mm/år och kommer pågå under över-
skådlig tid. För att helt stoppa sättningarna krävs kostsamma 
förstärkningsåtgärder med påldäck, bankpålar eller KC- 
pelare. Lättfyllning är mindre kostsamt och kan begränsa 
de pågående sättningarna men inte stoppa dem helt. Även 
i framtiden kommer vissa pågående sättningar sannolikt 
behöva accepteras, men dessa bör kunna begränsas genom 
lättfyllning så att de kan anses vara acceptabla.

För exploatering bedöms i princip samtliga nya byggnader 
och kajanläggningar som avses att uppföras kräva grund-
läggning med spetsbärande stödpålar. Markområden mellan 

blivande byggnader som kvartersmark, gatumark, mm kom-
mer till stor del fordra förstärkning mot sättningar. Markför-
stärkningsåtgärder i någon form bedöms behöva utföras för 
alla områden som ska exploateras/bebyggas. Detta gäller i 
princip oavsett vilken ny marknivå som väljs. I den mån det 
är möjligt väljs flexibla och hållbara förstärkningsåtgärder 
vilket dels ger anpassning till befintliga förutsättningar, dels 
medger önskad funktion och utformning samt inte skapar 
försvårande möjligheter för framtida stadsutveckling. I 
begreppet hållbar ingår även att bottengeometrin och slänter-
na i Bäveån säkras mot erosion. Beroende på hur en framtida 
stadsutveckling utförs avseende höjdsättning av mark och 
markbelastningar kan ytterligare förstärkningsåtgärder till-
komma inom kvartersmarken när byggnation sker.

Kajprincip N4 Museibryggan Väster

”Grundkonstruktioner dimensioneras i 
allmänhet för 100 års livslängd för en totalt 
sett kostnadseffektiv och hållbar lösning” 

Citat från Fördjupad förstudie 

Spontning av kaj vid Hasselbacken. Bildkälla: Bohusgeo

Vy mot väster från strandpromenaden närmast översvämningsskyddet 

Flygvy över Riverside

Marken i anslutning till Bäveån ligger lågt 
och sjunker eftersom underliggande lerlager 
långsamt trycks samman av påförd last (fyllnads-
massor), s k marksättning. På 10 år kommer stora 
delar av området ha satt sig ytterligare minst 5 
cm. Utan åtgärder blir det kring 50 cm på 100 år.

Tidigare verksamheter i området gör att 
mark, grundvatten samt sediment i Bäveån i 
varierande omfattning kan förväntas innehålla 
föroreningar. Omfattningen är svår att bedöma 
och lösningar tas fram från fall till fall.

 Kajerna i området varierar i utförande och 
skick. De flesta kajkonstruktionerna är undermåli-
ga och måste rivas.

Släntstabilitetsförstärkning åstadkoms genom 
avschaktning i kombination med påldäck, 
lättfyllning, tryckbankar under vattnet och/eller 
genom förstärkning av marken med bankpålar 
eller KC-pelare.

I KORTHET

Utläggning av tryckbank i Årummet 2013. Bildkälla: Bohusgeo

Kajkonstruktioner  
Kajerna i Uddevalla är av varierande utförande och skick. 
Inom utredningsområdet finns befintliga kajer som kom-
mer att lämnas kvar efter genomförda åtgärder, exempelvis 
Badhuskajen. Andra kajer inom projektområdet kommer att 
behöva rivas och ersättas med nya på grund av undermåligt 
skick. 

Kajer och bryggor behövs för att skapa ett rikt folk- och 
båtliv. Sponter kan lösa stabilitetsproblem men löser inte 
sättningsproblematiken. Nödvändiga bakåtförankringar av 
sponten kräver också större utrymme bakom kajlinjen och 
hindrar annan byggnation nära vattnet om det är önskvärt. 
Därför föreslås inte denna kajtyp i någon större omfattning. 
På grund av områdets stabilitetsproblem är påldäckskajer 
eller träbryggor i kombination med avsläntning/avschaktning 
under ett bra val av konstruktion och föreslås på de flesta 
ställen. 



stadskärnan

resecentrum

WOW!
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Det är viktigt att Uddevalla får ett attraktivt möte med 
vattnet som lockar boende och besökare samt stärker 
stadens identitet och maritima profil. Projektet omfattar 
både miljöer i dagens stadskärna och i delar där  
planeringsläget är mer oklart. Sammantaget ger det en 
situation där projektet måste hantera det nuvarande 
sammanhanget på bästa sätt men också, så långt det 
är möjligt, ta höjd för framtida förändringar.  

Visionen som utgångspunkt 
Utöver de tekniska krav som ska tillgodoses ska arbetet med 
ett översvämningsskydd även bidra till en attraktivare och 
mer tilltalande miljö vid vattnet i Uddevallas centrala delar. 
Grundläggande i det arbetet har varit de tre ledord i Udde-
vallas vision – Liv, Lust och Läge. I arbetet har det inneburit 
en utgångspunkt i det sociala Livet, där det finns Lust till 
utveckling och möten och där varje plats unika Läge tas till 
vara. Stadsutvecklingsvisionen pekar dessutom ut viktiga 
förhållningssätt för den nya stadsmiljön:

Med rum för liv - Gemensamma rum i de bästa lägena ska 
utgöra mötesplatser för alla. Platser nära vattnet och grön-
områden ger möjlighet till umgänge, rekreation och vila sam-
tidigt som de erbjuder upplevelse och aktivitet.

Med plats för alla - Vår stad är en tillåtande stad där alla får 
plats. Staden ska inte utesluta någon utan ska utvecklas för 
att stärka variation och mångfald. Stadens miljöer ska vara 
trygga att vistas i för så väl barn som äldre.

Med utrymme för rörelse - Uddevalla ska vara en stad i 
rörelse med förutsättningar för alla människor att vara krea-
tiva, röra på sig och uppleva saker. Generösa och tillgängliga 
ytor ska uppmuntra och bjuda in till aktivitet och upplevel-
ser, både planerade och spontana. Konst och kultur i det 
offentliga rummet ger mervärde och ska vara en naturlig del 
av staden.

Staden utvecklas

Stadsrum och promenader 
stärker mötet med Bäveån

Visionsbild från Museiparken blickandes mot Bäveån och Gamla 
Badhuset på andra sidan samt Bohusläns museum i väster 

I stadsutvecklingen är det viktigt att ta vara på 
Uddevallas unika lägen
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Kajprincip ”Noden” mellan Mötesplats Riverside och Museibryggan

Med hänsyn till det som är - Uddevalla har ett unikt geo-
grafiskt läge med både vatten, berg och natur alldeles nära 
staden. Det historiska arvet är viktigt och avgörande för en 
stads identitet så berättelsen om staden ska hållas levande 
och synliggöras.

Med tanke på framtiden - Vi bygger stad för det som är 
nu, men lika mycket för det som kommer sen. Därför ska 
stadsutveckling inte lösa gårdagens problem utan istället 
sikta framåt och skapa långsiktiga lösningar med kvalitet 
och hållbarhet i fokus.

Stråk och rörelse
Stråk och kopplingar för olika trafikslag är av avgörande 
betydelse för att få en fungerande och attraktiv stadsmiljö. 
Flera viktiga trafikstråk finns inom, eller i direkt anslutning 
till området för översvämningsskyddet. Området som berör 
översvämningsskyddet är till stor del vigt för oskyddade 
trafikanter. Närmast vattnet, som en del av strandprome-
naden prioriteras gående. På de ställen där översvämnings-
skyddet inte ligger i kajkant planeras för tillgängliga stråk 

både innanför och utanför skyddet samt passager (som kan 
stängas vid högvatten) mellan de olika rörelsestråken. Cykel-
banor ansluts till befintligt GC-nät och även anslutningar till 
förmodade framtida cykelstråk förbereds. En viktig förut-
sättning har varit att knyta an och utveckla befintlig Strand-
promenad och därmed skapa ett kontinuerligt gångstråk 
längs vattnet på både den norra och södra sidan.

Gröna kvaliteter
Uddevallas centrala delar har idag en brist på tillgängliga 
gröna miljöer. Det är därför viktigt att alla projekt som rör 
stadskärnan har fokus på att skapa mer plats för gröna mil-
jöer men också att koppla ihop parker och grönområden med 
varandra. Viktiga befintliga gröna miljöer inom arbetsområ-
det är Årummet, Museiparken och Teaterplantaget som alla 
bildar värdefulla publika stadsrum i anslutning till Bäveån. 
Kopplingarna mellan dessa miljöer kan förstärkas med 
hjälp av nya gröna sammanhang längs med vattnet och till 
stadsbergen. 

Badhuskajens västra del. Bildkälla: Uddevalla kommun

Idéförslag för Inre Hamnen med omgivande stadsrum (Museiparken, Piren, Bävebäckskanalen, Museibryggan, Teaterplantaget och Badhuskajen) ger 
plats för översvämningsskydd samtidigt som det skapar god tillgänglighet till vatten i både Bäveån i en kanal för skyfallsvatten. Inget beslut kring stads-
utvecklingen av Västra Centrum är fattat och det kan finnas många andra lösningar än den som är illustrerad ovan.

Vy badhuskajen mot väster

Öka vattenkontakten i centrum och beakta 
och värna siktlinjer längs och mot vattnet samt 
undvika barriäreffekter

Öka tillgängligheten till och längs vattnet 
där oskyddade trafikanter prioriteras

Det ska finnas en genomgående 
strandpromenad på både norra och södra 
sidan om Bäveån

Möjliggör förändring och utveckling över tid 
och att översvämningsskyddet är flexibelt och 
påbyggnadsbart

Utveckla stadens grönstruktur längs Bäveån 
med både rekreativa och biologiska värden

Platser för tillfälliga arrangemang och 
offentlig konst bidrar till en levande stad

I KORTHET

”Det är en kvalitet att nå det mesta till fots. 
Då kan också barnen gå själva och man 

slipper skjutsa med bil” 
Citat från visionsworkshop 4 dec 2018

Konst och kultur
En levande stad behöver platser för offentlig konst och kul-
tur. Inom projektområdet finns redan idag ett antal konstverk 
som bibehålls. Dessutom har nya tänkbara platser pekats ut. 
Förutom konst är det viktigt med ytor för tillfälliga arrang-
emang som marknader, uppträdanden och festivaler. Inom 
området finns lämpliga ytor både för stora och små evene-
mang som kan komplettera de ytor som redan idag finns i 
befintlig stadskärna.
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Stadsmiljön runt Bäveån karaktäriseras av en rad olika 
stadsrum med skiftande läge, karaktär och funktion som 
på sitt sätt bidrar till en varierad och attraktiv helhet. De 
offentliga miljöer som adderas ska komplettera stadens 
befintliga torg och parker och ska inte konkurrera med 
dagens stadskärna. 

Att bygga stad tar lång tid. Därför är det en bra strategi att 
börja etablera platser för ett tänkt framtida liv redan i ett 
tidigt skede. Det kan vara tillfälliga eller permanenta platser 
som kan fungera som en stadsbyggnadsmotor som skapar 
mervärden för både brukare och exploatörer. På tillfälliga 
platser kan man dessutom studera hur en plats används för 
att senare kunna fatta beslut eller erbjuda plats för tillfälliga 
arrangemang som skapar liv direkt. 

Arbetet med översvämningsskyddet genomförs i miljöer 
med stora skillnader i funktion, karaktär, historisk kontext, 
grönstruktur mm. Det är därför viktigt att ta fram lösningar 
som svarar på respektive plats förutsättningar snarare än att 
leta efter generella principer. Dock alltid med tanken om en 
sammanhållande helhet. 

Påverkade stadsrum 
Årummet - är ett av det historiska Uddevallas viktigaste 
stadsrum. Med Bäveån som självklar mittpunkt erbjuder de 
båda sidorna en rad skiftande upplevelser från den täta sten-
stadens höga densitet till gröna parkdelar. Kajernas granit-
murar och Årummets karaktäristiska broar bildar tillsam-
mans med raderna av lindar platsens identitet och omfamnar 
den välkända vyn från Årummet mot Klocktornet i öster. 
Framtida gestaltning för Årummet ingår i projekt Årummet 
som en del av Centrumplanen. Inom ÖS-projektet föreslås 
var skyddet ska placeras och hur det ska utföras.

Staden utvecklas

Nya levande och trygga 
mötesplatser

Viktiga publika stråk
Möjlig förlängning 
av stråk

Publik plats
Möjlig framtida plats

 

Visionsbild Södra Hamnplan med Petterssonska 
huset till höger och Gamla Badhuset i fonden
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Museiparken - har förutsättningar att bli en självklar 
mötesplats i Uddevallas centrala delar. Här möter hamnen 
innerstaden och här ger både båtliv, kollektivtrafik, cykel-, 
gång- och fordonstrafik ett bra underlag för ett aktivt folkliv. 
I arbetet med översvämningsskyddet har två förslag för 
Museiparken beaktats. Dels ett ”0-alternativ ÖS” där dagens 
park, inklusive de tillfälliga åtgärder som genomförts under 
2019-2020, bevaras. Dels ”Inre Hamnen vision”, där Musei-
parken utvecklas för att på ett bättre sätt möta de funktioner 
och önskemål om en rikare, mer varierad och attraktivare 
stadsmiljö nära Bäveån. Båda förslagen är möjliga med 
föreslagen placering av översvämningsskyddet. Platsens 
funktion som arrangemangsyta bibehålls i båda alternativen 
I ”Inre Hamnen vision” kompletteras även parken med en 
hamnbassäng som skapar en ökad vattenkontakt i bästa läge!

Museibryggan - Området vid Bohusläns museum får ett 
nytt möte med vattnet. Här kommer inspirationen från kust-
samhällenas brygga. En plats för båtliv, möten och händelser 
som i ett attraktivt söderläge trappar sig ner mot vattnet. 
Bryggorna kan användas som en del av museets verksamhet 
eller vara för allmänt båtliv. På sträckan finns ett antal min-
dre sjöbodar som skapar målpunkter och en större intimitet.

Riversidebryggan och Riversideängen - är den del av 
strandpromenaden som löper längs Bäveån på sträckan väs-
ter om Bohusläns museum. Här finns möjligheter att utveckla 
den gröna miljön och skapa ett stillsammare möte med vatt-
net. Söder om Mötesplats Riverside ligger en gångväg i trä, 
träd placerade i dungar och bryggor som sträcker sig ut över 
stenskoningen. På Riversideängen erbjuds återigen en plats 
för aktivitet och rekreation. En temporär markanvändning 
som ger lägre investering nu, i avvaktan på en långsiktig 
utvecklingsstrategi.

Badhuskajen - Kajen framför Gamla Badhuset är en 
generös brukskaj där bland annat de vita båtarna har sin 
verksamhet. Kajen är en av de nyaste inom området och kan 
till stora delar behållas. Översvämningsskyddet placeras i 
kajkonstruktionens bakkant och utformas som en lång bänk 
med sittmöjligheter åt flera håll. Dagens hamnkontor byts 
ut till en ny byggnad som, förutom gästhamnsfunktioner 
och förråd för Turistcentret, även innehåller en pumpstation 
för dagvattenhantering. Närmast Västerbron ökar de gröna 
inslagen som en del av Teaterplantaget.

Södra Hamnplan - Där Junogatan möter Asplundsgatan 
skapas en hamnplan som kan ta hand om den komplexa 
miljön där gammalt möter nytt och med rörelsestråk åt skilda 
håll. Som nod på platsen placeras ett konstverk i Junogatans 
siktlinje. Konstverket blir ett landmärke och en ny mötes-
plats i staden. Närmast vattnet skapas en trafikskyddad miljö 
med trädäck och skira träd.

Kajprincip Södra Hamnplan

Befintligt blågrönt stråk genom centrala Uddevalla, med möjlighet till 
förlängning även på norra sidan. Bildkälla: Uddevalla kommun

På Badhuskajen föreslås den uppstickande delen av översvämnings-
skyddet integreras i två långsträckta kajmöbler som omväxlande 
består av beklädnadsmurar och bänkar i trä

Visionsbild i Årummet på norra sidan blickandes österut

Noden ska fungera som ett robust vardagsrum. Här ryms 
både vardagsfunktioner och större arrangemang.  
Exempel från Köpenhamn, Ofelia plads.   
Bildkälla: Have kommunikation

Ta till vara på och beakta respektive plats 
förutsättningar och utveckla stadens unika 
kvaliteter 

Stadsrummen runt Bäveån ska vara 
varierade och nå många olika målgrupper

Skapa attraktiva stråk som förbinder 
befintliga och nya stadsrum

Planera och skapa offentliga rum i ett tidigt 
skede

Skapa attraktiva stråk som förbinder 
befintliga och nya stadsrum

Belysningen bidrar till ökad livskvalitet, 
tillgängliga och attraktiva stadsrum för alla och 
medverkar till att kunna erbjuda en variation av 
upplevelser och möjligheter i framtidens stad. 

I KORTHET
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Som sjöfartsstad sedan mer än 500 år och med  
Uddevallas kustnära läge har staden stora möjligheter 
att utveckla en levande hamnmiljö. De centralt belägna 
kajerna förklarar inte bara stadens historia utan fungerar 
som nödvändiga komponenter för att kunna erbjuda ett 
levande båtliv och vattenaktiviteter. Detta är uppen-
bara kvaliteter som stärker stadens attraktionskraft och 
bygger vidare på Uddevallas maritima profil.

I samband med skredsäkring och byggandet av ett översväm-
ningsskydd kommer stora delar av de vattennära miljöerna 
i centrum att påverkas. Målsättningen har varit att skapa en 
varierad miljö där goda förutsättningar för befintliga  

verksamheter, exempelvis Vita båtarna och Bohusläns  
museum, finns kvar men kompletteras med andra funktioner.

Varierat båtliv
Stadens centrala kajer ska vara till för flera olika typer av 
båtar och förtöjningstyper. Bland annat ska Uddevalla även i 
framtiden kunna fungera som besökshamn för både fritids-
båtar och djupare fartyg samt färjor. Ett antal platser ska 
kunna möjliggöra förankring av båtar med långsidan mot 
bryggan. Dessa platser bör ha en sådan bryggnivå att en per-
son med nedsatt rörelseförmåga ska kunna komma ombord 
på båten. 

Besökshamn för stora fartyg som exempelvis skolfartyg krä-
ver stora ytor och visst vattendjup. Lämpliga lägen kan här 
vara längs Museibryggan samt Piren. Besökskajer för fartyg 
utgör också möjlig lastkaj samt reservplats för färjetrafik och 
båttaxi.

För mer långväga besökare och turister med båtar kan för-
töjning under längre perioder vara önskvärt. Inom området 
finns idag Uddevallas gästhamn vid Södra Hamnplan som 
även framöver kommer finnas kvar. Ett nytt servicehus kan 
bli aktuellt i samband med att ett pumphus för dagvattenhan-
tering byggs. Här kan olika typer av service som avfallshan-
tering samt tillgång till dricksvatten och hygienutrymmen 
göra Uddevalla till en självklar hamn att besöka, med stadens 
centrum i direkt anslutning. 

Staden utvecklas

Livet i och på Bäveån

Bohusläns museum är en viktig målpunkt i centrala Uddevalla. 
Bildkälla: Bohusläns museum

Visionsbild Riversideängen
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Övergripande redovisning av olika funktioner och typer av båtar

Vita båtarna

Större fartyg
Kanot, sport

Fritidsbåtar
Museibåtar

Vattenaktiviteter

100 m0 

Färjetrafik, Vita Båtarna
Sommartid trafikerar skärgårdsbåtarna, Vita båtarna, flera 
skärgårdsorter som Smögen, Fiskebäckskil, Lysekil och Kär-
ringön från Badhuskajen i centrala Uddevalla. Inom projek-
tet skapas ett översvämningsskydd på kajen men funktionen 
med färjetrafik behålls i befintligt läge och utbredning för ett 
fortsatt levande båtliv centralt i staden. 

Sjösättning och arrangemang
Större båtrelaterade arrangemang och säsongstillfällig 
sjösättning ryms inte inom ÖS etapp 1, dessa typer av 
arrangemang får på sikt förläggas längs större kajytor längre 
västerut. 

Vattenaktiviteter
Tillfälliga vattenaktiviteter kan innebära säsongsbaserade 
arrangemang eller händelser som kajakuthyrning, SUP, till-
fällig flytande scen, konstinstallationer osv. En del av dessa 
funktioner kan förläggas i Årummet, men behövs direkt 
vattenkontakt via till exempel tillfällig flytbrygga placeras 
med fördel denna typ av aktiviteter längs Museibryggan eller 
vid någon av bryggorna längs Riverside.

Kajprincip Badhuskajen/Södra Hamnen Fiskebodar i Kungshamn. Bildkälla: Sotenäs Kommun Vy längs kajpromenaden i anslutning till föreslagen ny hamnbyggnad 
och ramp till Uddevalla Gästhamns flytbryggor vid Södra Hamnen

Ms Byfjorden förtöjd vid kaj Bildkälla:Uddevalla kommun Vassparken i Hammarby Sjöstad, Bildkälla: Sveriges arkitekter

Fortsatt plats och funktion för befintliga vat-
tenrelaterade verksamheter är utgångspunkten 
i översvämningsskyddsprojektet

Främja båtlivet och stärka Uddevallas mari-
tima profil

Skapa utvecklingsmöjlighet för befintliga 
och nya verksamheter längs och på vattnet 

Skapa möjligheter för tillfälliga 
vattenaktiviteter

Under byggtiden kommer det att bli stor 
påverkan på verksamheterna längs vattnet 

Belysningen utformas med hög visuell 
komfort så att utsikterna bevaras och läget vid 
vattnet tas till vara på bästa sätt.

I KORTHET

TILLGÄNGLIG ANSLUTNING 
TILL FLYTBRYGGA

MÖTESPLATSHAMNBYGGNAD MED 
PLATS FÖR PUMPHUS

KAJPROMENAD
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Utredningsfasen för att skydda Uddevalla från de åter-
kommande översvämningarna är klar. Den fördjupade 
förstudien innehåller viktiga förutsättningar för att kunna 
projektera bygget av ett översvämningsskydd längs Bä-
veån. Förstudien säkerställer väsentliga tekniska lösningar 
samt föreslår idéer om gestaltning delsträcka för del-
sträcka. Den utgör också ett underlag för ansökningar i 
tillståndsprocessen vid ett genomförande. Kommunfull-
mäktige förväntas ta beslut om att förklara den fördju-
pade förstudien avslutad samt starta projekteringsfasen 
under hösten 2020. 

Att genomföra framtagna åtgärder är i sig en utmaning 
och ett komplext arbete men också något som måste ta sin 
utgångspunkt och implementeras i stadens övriga planering. 
Det är därför viktigt med ett kontinuerligt strategiskt arbete 
och inriktningsbeslut inom skilda områden som exempelvis 
klimatanpassning, stadsutveckling och trafik för att ge rätt 
förutsättningar för arbetet. Den strategiska planeringen och 
nya detaljplaner bildar, tillsammans med lösningar för över-
svämningsskyddet, också underlag för de framtida miljö- 
och vattendomsansökningar som är nödvändiga för att kunna 
genomföra projektet. 

I samband med förstudien har det också tagits fram mate-
rial kring tänkbar utbyggnadsordning och kostnader för 

Fortsatt arbete

Vägen framåt

projektet. På grund av projektets natur, att åstadkomma ett 
sammanhängande skydd mot höga vattennivåer, är det svårt 
att hitta väl avgränsade etapper. Utbyggnadsordningen häng-
er dessutom troligen samman med en förväntad stadsutveck-
ling på insidan av skyddet. De kalkyler som tagits fram visar 
på ökade kostnader jämfört med tidigare studier. Orsaker till 
kostnadsökningen är omfattande åtgärder för att lösa sätt-
ningsproblematik och skredsäkring, förberedande åtgärder 
för hantering av skyfall och anpassade kajkonstruktioner. 

Visionsbild Badhuskajen med ny hamnbyggnad som utöver dagens funktioner behöver inrymma ett 
ca 100 m2 stort teknikutrymme för pumpar som kontinuerligt lyfter upp dränerat grundvatten och vid 
högvattenhändelser när utloppen är stängda även pumpar ut dagvatten i ån från insidan av skyddet 
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Illustrationsplan ÖS etapp 1 skala 1:2000
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Det här är en populärversion av Rapport översvämningsskydd 
för Projekt Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla. 

Innehållet är därför förkortat och förenklat. 
Materialet finns att ladda ner i sin helhet från 

uddevalla.se/kajpromenad 
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