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Förslag Befintlig skolbyggnad bevaras. Illustration Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer.

Förslag Nybyggnad. Illustration Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer.
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INLEDNING
Bakgrund
Kvarteret Facklan, som är beläget mellan Parkgatan, Packhusgatan, Anders
Knapes väg och Studievägen, har inrymt Söderskolan med skolgård. Huvudbyggnaden är en trevåningsbyggnad i gult tegel som uppfördes under
1940-talet. I övrigt finns det tre lägre byggnader. Skolverksamheten upphörde för något år sedan och kommunen har inte längre användning för
marken och byggnaderna.
Tekniska nämnden har den 19 maj 2011 godkänt ett markanvisningsavtal
med Riksbyggen om hela kvarteret Facklan. Avtalet innebär bl a att Riksbyggen har ensamrätt att få förhandla om köp av fastigheten, under förutsättning att det kan antas en detaljplan för i huvudsak bostäder i flerbostadshus. Riksbyggen ska bekosta planarbetet. Bostäderna avses upplåtas som bostadsrätter, varav några är tänkta att bli seniorbostäder enligt Riksbyggens
koncept ”Bonum Seniorboende”. Riksbyggen har med hjälp av arkitekter
från Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer gjort en förstudie med skisser på möjlig bostadsbebyggelse. Gällande detaljplan anger markanvändning
”Allmänt ändamål”. Ny detaljplan krävs för att bostäder ska kunna medges
inom planområdet.

Söderskolans huvudbyggnad och skolgård.

Miljö och stadsbyggnadsnämnden (MSN) beslutade 2011-06-16 § 237 att
vara beredd pröva detaljplan.

Syfte och huvuddrag
Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en
utbyggnad av flerbostadshus i kvarteret Facklan. Planförslaget syftar också
till att möjliggöra kontor i den norra delen av kvarteret. Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från ”Allmänt ändamål” till ”Bostäder” så
att flerbostadshus i fyra till nio våningar kan uppföras inom kvarteret. I den
norra delen, närmast Parkgatan, medges även ”Kontor”. Studievägen ingår i
planområdet och planläggs som ”Lokalgata”, allmän platsmark.

Planområdet
Läge, areal och avgränsning
Planområdet ligger i stadsdelen Söder i centrala Uddevalla. Planområdet
omfattar ca 15 400 m2 och utgörs av kvarteret Facklan (fd Söderskolan med
skolgård) samt Studievägen. Planområdet gränsar till Parkgatan i norr, Packhusgatan i öster och Anders Knapes väg i söder. Väster om planområdet
ligger Folkets park.
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PLANOMRÅDET

Planområdets läge i Uddevalla. Markerat med en blå ring.

PLANOMRÅDET

Ortofoto som visar planområdet. Röd linje markerar aktuellt planområde.

Markägoförhållanden
Ingående fastigheter inom planområdet är Facklan 1 samt delar av
Stadskärnan 1:136, 1:174 och Kapelle 1:99. Facklan 1, Stadskärnan 1:136
och Kapelle 1:99 ägs av Uddevalla kommun. Stadskärnan 1:174 ägs av
Kongressen i Uddevalla AB.
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Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Riksbyggen om
fastigheten Facklan 1. Avtalet innebär bl a att Riksbyggen har ensamrätt att
få förhandla om köp av fastigheten, under förutsättning att det kan antas en
detaljplan för i huvudsak bostäder i flerbostadshus.
För fullständig redovisning av markägoförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.

Illustration över ingående
fastigheter inom planområdet.

Planprocessen
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör
en detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning
av de överväganden som planförslaget baseras på. Hur planen är avsedd att
genomföras med tanke på organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i planbeskrivningen.
Normalt planförfarande
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och
planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt planförfarande, vilket bland
annat innebär att förslaget till detaljplan både skickas ut för samråd och ställs
ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. Läs mer under rubriken ”Fortsatt arbete”.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
Översiktsplan (ÖP)
Översiktsplanen för Uddevalla kommun, antagen av kommunfullmäktige
2010-09-08, hänvisar till fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort.
Fördjupad översiktsplan (FÖP)
I fördjupningen ”Staden Uddevalla” som antogs av kommunfullmäktige i
oktober 1996, ligger planområdet inom ”Befintlig stadsbebyggelse: Bostäder,
icke störande verksamheter, service, handel, närlekplatser m m.”
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan för det aktuella kvarteret.
Detalj av karta
”Användning av mark
och vatten” från
”Översiktsplan staden
Uddevalla” från 1996.
Planområdet ligger
inom den blå ringen.

Detaljplaner
Gällande detaljplan för kv Facklan m fl är: Stadsplan nr 46 för Uddevalla
stad, fastställd 1942-04-30. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
För kv Facklan är användningen allmänt ändamål. För kv Kaparen norr om
Parkgatan gäller stadsplan nr 90, fastställd 1952-01-11. Användningen är
bostäder. För kv Skärhagen nordost om Parkgatan gäller stadsplan nr 24,
fastställd 1928-08-31. Användningen är bostäder. Gällande detaljplan för
Folkets park fastställdes 1959 och anger ändamålet ”Folkpark”.

Planprogram
Med anledning av att planförslaget överensstämmer med intentionerna i
kommunens översiktsplan och att planområdet redan är bebyggt har det inte
ansetts nödvändigt att upprätta ett planprogram till detaljplanen.
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Ortofoto med kvartersnamn och gatunamn. Röd text markerar aktuellt planområde.

Kulturmiljövårdsprogram
Folkets park som ligger väster om planområdet är beskriven i Kulturmiljövårdsprogram för Uddevalla kommun, (antaget av kommunfullmäktige
2002-04-09). Parkområdet har ett stort socialhistoriskt och kulturhistoriskt
värde. Byggnader inom området utgör karaktärsbyggnader i klassicerande respektive funktionalistiskt formspråk av stort värde. Kvarteret Facklan och
Söderskolan är inte omnämnt i Kulturmiljövårdsprogrammet.

Skyddsavstånd
Järnvägen Bohusbanan är en transportled för farligt gods. Ny bebyggelse får
inte tillkomma inom 30 meter från närmaste spårmitt enligt rekommendationer i kommunens översiktsplan.

Övriga kommunala beslut
Miljö och stadsbyggnadsnämnden har 2011-06-16 § 237 beslutat att vara
beredd pröva detaljplan.
Miljö och stadsbyggnadsnämnden har 2012-02-16 § 67 beslutat att plansamråd ska verkställas.
Miljö och stadsbyggnadsnämnden har 2012-09-20 § 329 beslutat att Söderskolans huvudbyggnad inte ska förses med rivningsförbud och skyddsbestämmelser samt att utställning ska verkställas.
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BESTÄMMELSER ENLIGT
MILJÖBALKEN
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet så långt
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön.
I 8 § föreskrivs att områden och anläggningar som är av riksintresse för
kommunikationer m fl tekniska anläggningar så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
sådana anläggningar.
Planområdet berörs av järnvägen Bohusbanan som utgör riksintresse för
kommunikationer. Riksintresset påverkas inte negativt.

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB
Planområdet berörs inte av några särskilda hushållningsbestämmelser enligt
4 kap MB.

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB

Värdefulla lindar mot Studievägen.

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika
parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Bäveån och Byfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Föreslagen utbyggnad på det aktuella planområdet påverkar inte
ekologisk eller kemisk status för Bäveån eller Byfjorden.

Planbeskrivning
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PLANFÖRSLAGET –
FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR
OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark, terräng och vegetation
Förutsättningar
Planområdet sluttar från gatuhöjden +11,2 på Anders Knapes väg i sydväst
till gatuhöjden + 3,1 på Parkgatan. Det innebär en genomsnittlig lutning på
ca 5 %. Skolgården är delvis terrasserad och relativt plan. I den södra delen
finns gräsytor, medan ytorna närmast husen är asfalterade. Det finns även en
bollplan i grus och lekredskap i sandytor.
I väster mot Studievägen står en rad äldre lindar. De är beskurna men några
är av god status. De har betydelse för stadsbilden. En bedömning av trädens
status och möjligheter att tåla en exploatering har gjorts. I den södra kanten
mot Anders Knapes väg finns avskärmande buskar (oxbär och syren) och
några mindre träd, bäraplar. I sydöst växer schersminer och äppleträd. I öster
står några äldre rönnar med dålig vitalitet. På huvudbyggnadens norrsida
växer klättervildvin som är ett värdefullt inslag i stadsbilden.
Planförslaget
Planförslaget innebär att fem lindar och en alm som är av god uppbyggnad
och status har fått en skyddsbestämmelse. Marklovplikt för trädfällning för
dessa träd införs. När de måste fällas ska de ersättas med ett nytt träd av en
viss storlek. Det behöver dock inte vara av samma art p g a risk för artbundna sjukdomar.

Kv Haren öster om Packhusgatan sett från
norr.

Huvudbyggnaden med klättervildvin mot
Parkgatan.

Geoteknik
Under planarbetet har en geoteknisk undersökning genomförts av Tellstedt i
Göteborg AB. Resultatet redovisas i Markteknisk undersökningsrapport/
Geoteknik och Projekterings PM/Geoteknik, Kv Facklan 1, Uddevalla kommun,
2012-11-12 rev B 2013-03-20, vilka bifogas planhandlingarna. Resultatet
sammanfattas nedan.
Geotekniska förhållanden
Jordlagerföljden utgörs av fyllnadsmassor/mulljord som underlagras av sand,
gyttja och lera på berg.
Ytlagret inom området utgörs av asfaltsbeläggning, mulljord eller sand. Fyllnadsmaterial påträffas under ytlagret med asfaltsbeläggning ned till mellan
0,5 till 0,8 meters djup. Fyllnadsmaterialet består mestadels av grus och sand
med inslag av stenar.
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Sand (friktionsjord) ställvis finsand, återfinns inom nästan hela planområdet
ned till ett djup mellan 0,8 och 2,6 meter. Sanden är lerig i nästan alla borrpunkter. Ställvis förekommer också grus och silt i sanden.
Gyttja (organisk jordart) förekommer i de centrala delarna av området ned
till ett djup på ca 3,4 meter. Den djupare delen av gyttjan är något lerig.
Lera (kohesionsjord) underlagrar sanden, gyttjan och mulljorden. Vid kolvprovtagningen hittades gyttjig torrskorpelera med sandskikt från ca 1,5-2,0
meters djup, vilken underlagrades av en lergyttja med växtrester till ca 3,0
meters djup. På 3,0 meters djup påträffades en svagt gyttjig siltig lera, vilken
övergår till en siltig lera, med ställvisa inslag av skal till ca 15,0 meters djup.
Från 15 meters djup hittas en lera ner till ett moränskikt som överlagra berg.
Vattenkvoten varierar mellan 7% och 134%, där gyttjan uppvisar den
högsta vattenkvoten och grusiga sanden den lägsta. Lerans vattenkvot varierande mellan 12% och 130%.
Sonderingsstopp med trycksondering har erhållits på ett djup mellan 4 och
33 meter i området. Den grundaste punkten finns i områdets nordvästra
hörn och de djupaste i den nordöstra/östra delen.
Geohydrologi
I norra delen av planområdet mättes grundvattenytan ca 1,2 meter under
befintlig markyta vid undersökning i oktober 2012. Inom områdets södra,
och högst belägna delar, påträffades artesiskt vatten. I mars 2013 installerades därför tre stycken grundvattenrör med filterspets i det underlagrande
friktionsskiktet. Grundvattenytan låg 0,2 till 0,4 meter över markytan respektive ca 1,3 meter över markytan samt ca 0,8 meter över markytan. Detta
tyder på att artesiskt vatten finns i underliggande moränlager.
Sättningar
Lerans sättningsegenskaper har ej studerats och får tillsvidare utredning utförts anses vara normalkonsoliderad. Lerans skjuvhållfasthet klassas som extremt låg till låg, varför leran sannolikt är normalkonsoliderad. Normalkonsolidering innebär att varje lastökning kommer ge upphov till sättningar.
Stabilitet
Inom området införs en belastningsrestriktion på 15 kPa för att undvika stabilitetsproblem. Om en kompletterande geoteknisk undersökning genomförs kan eventuellt belastningsrestriktionen minskas om det visar sig att
undersökningen kan säkerställa att föreslagna byggnationer kan genomföras
utan risk för sättningar och totalstabiliteten. I den sydvästra delen av området rekommenderas att ingen uppfyllnad sker före pålningsarbetena utförts
för områdets nordöstra del. Efter att pålningsarbetena utförts i den nordöstra
delen kommer områdets totalstabilitet att öka. En uppfyllnad i områdets
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sydvästra del kan då ske, utan att massorna verkar som en pådrivande faktor
(vilket inverkar negativt på områdets stabilitet).
Grundläggning
Byggnationen måste grundläggas på pålar, förslagsvis med stödpålar av betong. Inom området och runt byggnaderna är det mycket viktigt att det sörjs
för en rätt dimensionerad och utformad dränering. Åtgärder som medför en
permanent grundvattensänkningen ska ej utföras. Det är viktigt, inte enbart
för planerad byggnation, utan även för närliggande mark som kan utsättas
för sättningar vid en sänkning av grundvattenytan. Dagvatten bör i största
möjliga utsträckning behållas inom området.
I området finns risk för släntberg.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom kvarteret Facklan.

Bebyggelse

Kv Haren öster om Packhusgatan sett från
söder.

Stadsbild och omgivande bebyggelse
Förutsättningar
Norr om planområdet och Parkgatan ligger bostadsbebyggelse med lamellhus i fyra våningar med förhöjd sockel och ett punkthus med sju våningar.
Lamellhusen är klädda med plåt i ljusa färger. Punkthusets fasad har en ljusgulröd puts. I kvarteret Haren öster om planområdet och Packhusgatan ligger mindre flerbostadshus i två till tre våningar. De har fasader i trä eller plåt
i olika kulörer. Söder om planområdet, på andra sidan järnvägen ligger villor
och mindre flerbostadshus i ett par våningar. Området upplevs grönt och
kuperat.

Kv Smeden söder om järnvägen.

I utställt förslag till ny detaljplan för Folkets park och Cirkusplatsen, öster
om planområdet, föreslås stadsradhus i två och en halv våning, tre punkthus
i sex till sju våningar och närmast Studievägen lamellhus i fyra våningar. Totalt föreslås cirka 150 bostäder i området.
Inom planområdet finns flera skolbyggnader. Huvudbyggnaden är en gul
tegelbyggnad i tre våningar från 1940-talet. Norrsidan är täckt av klättervildvin. På skolområdet finns även paviljonger i trä, en mindre gymnastiksal
och en byggnad med kök och matsal. I öster ligger en transformatorstation
av nyare mindre modell.

Befintligt punkthus norr om Parkgatan.

Planförslaget
Planförslaget ger möjlighet att bygga om Söderskolans huvudbyggnad till
bostäder och/eller kontor alternativt ersätta byggnaden med ett nytt bostadshus. Skolans komplementbyggnader avses rivas.

Detaljplan för Kv FACKLAN
Uddevalla, Uddevalla kommun

Planbeskrivning
Antagandehandling 2013-01-23. Reviderad 2013-04-30

14

Riksbyggen avser att bygga nya flerbostadshus i fyra våningar runt en innergård. I den nordvästra delen föreslås en högre byggnad i nio våningar. Detta
hus planeras för seniorboende.
Enligt planförslaget medges nio våningar med max 3,2 meter våningshöjd
för den högre byggnaden. För övriga byggnader medges fyra våningar med
max 3,2 meter våningshöjd. För byggnader i den norra delen kan suterrängvåning anordnas.
De mindre flerbostadshusen kommer att passa in i stadsbilden med omgivande bebyggelse. Det högre punkthuset kommer att samspela i stadsbilden
med de punkthus som föreslås i planprogrammet för Folkets park och det
befintliga punkthuset norr om Parkgatan.
För bostads- och kontorshus är största sammanlagda bruttoarea ovan mark
21 100 kvm. För komplementbyggnader är största sammanlagda byggnadsarea 2000 kvm.
Bostäder
Förutsättningar
I planområdet finns inga bostäder idag.
Planförslaget
Planförslaget innebär att cirka 100-140 bostadslägenheter i varierande storlek kan rymmas inom kvarteret, dels i nybyggnation och dels i den ombyggda skolbyggnaden. Det högre antalet lägenheter blir möjligt om befintlig skolbyggnad ersätts med ett nytt bostadshus.
Riksbyggen har för avsikt att 30-40 lägenheter kommer att upplåtas som seniorlägenheter enligt sitt koncept Bonum. Konceptet innebär förutom bostad i bostadsrätt med traditionell förvaltning även möjlighet att köpa servicetjänster exempelvis hushållsarbete, enklare inköp, flytthjälp m m.

Perspektiv från sydost över Kv Facklan med föreslagen bebyggelse. Illustration Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer.
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Solstudier visar att stora delar av innergården nås av solljus under flera timmar vid vårdagjämning. Studierna visar även att kringliggande kvarter med
befintliga bostäder inte blir berörda av skuggor förrän på kvällen. En mindre
del av den föreslagna bebyggelsen i Folkets park kan bli skuggad på morgonen.

Solstudie vårdagjämning kl 9.

Solstudie vårdagjämning kl 12.

Solstudie vårdagjämning kl 15.

Solstudie vårdagjämning kl 18.
Illustrationer Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer.
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Illustration som visar förslag på disposition med bostadsrättsföreningar, parkering, gemensam gård och privata ytor för
föreningarna. Illustration Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer.
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Verksamheter
Förutsättningar
I kvarteret eller dess omgivningar finns ingen verksamhet idag.
Planförslaget
Planförslaget innebär att kontor tillåts i den äldre skolbyggnaden eller en ersättningsbyggnad. I övrigt tillåts ingen verksamhet.
Tillgänglighet
Förutsättningar
Planområdet ligger cirka 700 m från Uddevalla centrum och på ungefär
samma nivå som centrum. Området är lättillgängligt för gående och cyklister samt att förhållandena underlättar för personer med rörelsehinder.
Planförslaget
Planförslaget innebär en bostadsutbyggnad som kommer att ligga lättillgängligt och nära centrum i Uddevalla.

Friytor och rekreation
Förutsättningar
Inom planområdet ligger en f d skolgård med grusplaner, gräsytor lekredskap osv. Ytorna används sparsamt av de kringboende. Skolgården är inhägnad med öppningar i staketet endast mot Studievägen och Packhusgatan.
Väster om planområdet ligger Folkets park som är kuperad med parkanläggningar och äldre träd av olika arter. En bangolfanläggning ligger i parken liksom flera byggnader med olika funktioner som ingick i Folkets park. Vid
utbyggnad enligt utställt detaljplaneförslag för Folkets park och Cirkusplatsen kommer området att bebyggas med bostäder.
Mellan Folkets park och Göteborgsvägen finns finparken ”Söderplan” med
planteringar, gångvägar, sittplatser osv. Från planområdet är det cirka 100 m
till parken.
Cirka 120 meter öster om planområdet ligger Sörkälleplatsen som är en
vacker liten parkanläggning.
Mittemot kv Facklan norr om Parkgatan ligger en kommunal lekplats.
Planförslaget
Planförslaget innebär att en större gemensam innergård för lek och utevistelse avses skapas inom kvarteret. Mer privata ytor föreslås närmast husen.
Det blir fortsatt möjligt att gå genom kvarteret.
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Packhusgatan med föreslaget nytt hus bakom befintlig skolbyggnad.
Illustration Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer.

Service
Planområdet ligger centralt i Uddevalla med tillgång till brett utbud av
kommersiell och offentlig service. På Sommarhemsskolan, 800 m sydväst
om planområdet, finns idag förskola och skola till årskurs sex. En utbyggnad
till årskurs nio är planerad. Parkens förskola med planerad utökning ligger
cirka 200 meter väster om planområdet.

Trafik
Gatunät
Förutsättningar
Planområdet ligger centralt i Uddevalla och är lättillgängligt för bilar, cyklister och andra trafikanter.
150 m väster om planområdet går Göteborgsvägen. Parkgatan ansluter i en
rondell och passerar direkt norr om planområdet. Vid den senast mätningen
år 2012 på Parkgatan mellan Studievägen och Packhusgatan var trafikmängden 4 700 fordon per årsmedeldygn varav 3 % tung trafik.
Studievägen utgör planområdets västra del. Den är idag avstängd för genomgående biltrafik genom ett räcke ett stycke in på gatan och gatan används idag för tvärställd parkering.
Söder om planområdet sträcker sig Anders Knapes väg. Det är en gatstensatt
äldre gata som intill Folkets park idag övergår i bussgata. Gatan har en be-
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gränsad trafikmängd, i huvudsak angöringstrafik till bangolfbanan vid Folkets park.
Öster om planområdet finns Packhusgatan som leder in mot centrum. Det
är också en gata med begränsad trafikmängd, i huvudsak angöringstrafik till
bostäder.
Planförslaget
Planförslaget innebär en ny utformning av Studievägen, se sektion nedan.
Det blir möjligt att köra bil runt kvarteret Facklan. Det saknas viktiga målpunkter för genomfartstrafik vilket medför att det på Studievägen i huvudsak enbart blir angöringstrafik till kvarteret Facklan och till en mindre del av
den nya bebyggelsen i Folkets park. Cykel- och biltrafik föreslås en gemensam vägbana medan fotgängare får en gångbana på den västra sidan.

Sektion Studievägen. Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer. Fastighetsgräns för befintlig gatumark visad med röd
linje.

Gång- och cykelvägar
Förutsättningar
Gång- och cykelvägarna utmed Göteborgsvägen ingår i ett övergripande cykelvägssystem. Kommunen ser en framtida möjlighet att en del av den breda
Parkgatan kan användas som gång- och cykelväg. Runt kvarteret Facklan
finns trottoarer för gångtrafik. Anders Knapes väg används för gång- och cykeltrafik samt buss och skolbuss.
Planförslaget
Planförslaget innebär att det fortsatt är möjligt att gå genom kvarteret. En
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skyddad trottoar på kvartersmark föreslås mellan parkering och förgårdsmark vid Studievägen samt en trottoar på den västra sidan av Studievägen
mot Folkets park. För att underlätta cykelinnehav beräknar Riksbyggen 1,8
cykelplatser för 1-2 rok och 2,0 platser per lägenhet för övriga.
Trafiksäkerhet
Förutsättningar
Förutom Parkgatan har omgivande gator mycket lite trafik och låg hastighet.
Planförslaget
Planförslaget innebär att utfarter från kvarterets parkeringsytor kan anläggas
till Studievägen, Packhusgatan eller Anders Knapes väg. Ingen anslutning till
Parkgatan tillåts.
En ny utformning av Studievägen föreslås. För att markera att gatan vad gäller biltrafik främst är en gata för boende är det önskvärt en avsmalning eller
”port” med skyltning anläggas på Studievägen intill Parkgatan.
Parkeringsplatser föreslås på kvartersmark vid Studievägen. En skyddad
gångbana föreslås mellan parkeringarna och förgårdsmarken. I väster mot
Folkets park föreslås en trottoar. I övrigt kan fotgängare använda befintliga
trottoarer samt gå igenom kvarteret Facklan.
För cyklister innebär planförslaget inga förändringar. På omgivande gator
utnyttjar cyklisterna samma utrymme som bilisterna. Kommunen kan i
framtiden anlägga g/c-väg utmed Parkgatan, utanför planområdet.

Studievägen. Illustration Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer.
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In- och utfarter
Förutsättningar
Skolans in- och utfarter finns mot Studievägen och Packhusgatan.
Planförslaget
Planförslaget innebär att angöring till kvarterets parkeringsytor sker mot
Studievägen, Packhusgatan eller Anders Knapes väg. En bestämmelse om inoch utfartsförbud mot Parkgatan har införts i planförslaget.
Parkering
Förutsättningar
Idag finns ett antal parkeringsplatser på den för genomfartstrafik avstängda
Studievägen. Dessa platser har främst använts vid aktiviteter i Folkets park
och av bangolfen. Det finns några parkeringsplatser på skolområdet. Dessa
användes av skolpersonalen.
Enligt plan och bygglagen ska tillräckligt antal parkeringsplatser tillgodoses
inom fastighet. Parkeringsnorm för Uddevalla kommun antogs av kommunfullmäktige 1994. Kommunen indelas i tre zoner med olika krav på antal
parkeringsplatser. Kvarteret Facklan är beläget på gränsen till området benämnt Uddevalla Centrum, där det enligt normen krävs 9 parkeringsplatser
per 1000 m² BTA för flerbostadshus. Alternativt kan ett nytt förslag till förenklad beräkningsmodell för Uddevalla kommun tillämpas. Beräkningsmodellen utgår från lägenheternas antal istället för BTA. Enligt denna modell
fordras 0,75 parkeringsplatser för lägenheter mindre än 4 rok eller 90 m².
För större lägenheter fordras 1 plats per lägenhet. Besökare förutsätts i båda
fallen utnyttja allmänna parkeringar.
Motsvarande parkeringsnorm för kontor är 18 platser per 1000 m² BTA. Av
parkeringsnormen framgår att normtalet kan reduceras vid ombyggnad. Befintlig skolbyggnad innehåller lokalytor som inte kan nyttjas effektivt men
som ändå ingår i beräkningen. Om ombyggnad av befintlig skolbyggnad
mot Parkgatan genomförs för kontorsändamål ska kommunens parkeringsnorm för detta ändamål tillämpas, vilket leder till att fler platser än för bostadsändamål erfordras.
Planförslaget
Parkeringsbehovet för bostäder är i denna plan beräknat efter den senare beräkningsmodellen 0,75 parkeringsplatser för lägenheter mindre än 4 rok eller
90 m² samt för större lägenheter 1 plats per lägenhet.
I denna plan beräknas parkeringsbehovet till 13 platser per 1000 m² BTA
om befintlig skolbyggnad används för kontorsändamål och hänsyn tagits till
ej effektiva ytor i befintlig skolbyggnad.
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Nedanstående tabell redovisar några möjliga alternativ. Cirka 25 % av lägenheterna beräknas vara större än 90 m2.
Alternativ befintlig
skolbyggnad.
Bostäder

Alternativ befintlig
skolbyggnad.
Bostäder och kontor

Alternativ
nybyggnad.
Bostäder.

Lägenheter 110-120 lgh

100-110 lgh

130-140 lgh

P-behov

ca 85 p-platser

ca 110 p-platser

ca 100 p-platser

Kontor

ca 2500 m2

P-behov

ca 33 p-platser

Summa
p-behov

Ca 100 p-platser

Ca 120 p-platser

Ca 110 p-platser

Planförslagets illustrationskarta för Alternativ befintlig skolbyggnad. Bostäder inrymmer totalt drygt 100 platser på parkeringsytor i kvarteret. Illustrationskartan för Alternativ nybyggnad visar cirka 110 p-platser inom kvarteret.
Kollektivtrafik
Det är cirka 700 m till bussterminalen på Kampenhof som är knutpunkt

för regional- och lokalbussar. Närmsta busshållplats ligger på Göteborgsvägen ca 150 m väster om planområdet.
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Teknisk försörjning
VA och dagvatten
Förutsättningar
Området ligger i en sluttning och högre än de områden som är känsliga för
översvämningar i Uddevalla. Befintliga skolbyggnader är anslutna till kommunens dagvatten- och VA-system. Befintlig förbindelsepunkt för VA ligger

Spillvattenledning
som tas bort

Äldre vatten- och dagvattenledningar som
ersätts i Studievägen

Spillvatten/avlopp
Vatten
Dagvatten
Befintliga VA ledningar

i öster mot Packhusgatan. Det finns även en vattenservis mot Parkgatan i
norr och en dagvattenanslutning i väster mot Studievägen. Befintliga äldre
vatten- och dagvattenledningar ligger i Studievägen. En spillvattenledning
från Folkets park ligger i den västra delen av kvarteret Facklan. Vid bostadsutbyggnad i Folkets parks bör ledningarna ersättas p g a ålder och status.
Planförslaget
Planförslaget innebär att spillvattenledningen i västra delen av fastigheten
förutsätts läggas om till Studievägen så även de äldre vatten- och dagvattenledningar. Ingen rätt för ledningar i befintliga lägen föreslås.
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El, tele och datakommunikation

Högspänningsledning
Lågspänningsledning
Elrör
Servisledning
Jordlina
Kabelskåp
Elstation
Fjärrvärme
Karta över el och fjärrvärme

Förutsättningar
En transformatorstation står på fastigheten mot Packhusgatan där elkablar är
förlagda. Elkablar finns även i Parkgatan och i västra delen av fastigheten
Facklan 1. Befintliga skolbyggnader är anslutna till el- och telenät.
Planförslaget
Planförslaget föreslår en flyttning av transformatorstationen till ett nytt läge i
den södra delen av kvarteret intill föreslagna parkeringsytor. Elkabel i västra
delen av kvarteret förutsätts flyttas till allmän plats i Studievägen.
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Värme och avfall
Förutsättningar
En fjärrvärmekulvert går igenom skolhuset från Packhusgatan till Studievägen. Befintliga skolbyggnader är anslutna till fjärrvärmenätet.
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och
regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Hämtning sker vid fastighet och ombesörjs av kommunens renhållningsavdelning.
Planförslaget
Planförslaget medger ingen framtida rätt för fjärrvärmekulverten i befintlig
skolbyggnad. Vid eventuella anslutningar från utbyggnaden i Folkets park
samt från de nya bostäderna i kv Facklan bör ledningen flyttas ut i Parkgatan.
Sophus föreslås med placering utmed gatorna. Det blir därmed möjligt att
hämta avfall utan backningsrörelser.

Hälsa och säkerhet
Risk för bergras
Inom planområdet saknas berg i dagen och därmed finns ingen risk för bergras.
Radon
Enligt kommunens kartor för radon i mark ligger planområdet inom område som bedöms som lågriskområde på finkornigt sediment.
Inom lågriskområden behövs inga speciella åtgärder, men om det i samband
med besiktning och markundersökning framkommer att jordlagren understiger 2 meter eller att har annan sammansättning än finsediment bör kontrollmätning genomföras. Detta gäller speciellt för lerområden inom högriskområden och eventuella högriskområden.
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Buller och vibrationer
Förutsättningar
Riksdagen har 2010 angett riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena bör
normalt inte överskridas när man bygger nya bostäder eller ny trafikinfrastruktur som väg eller järnväg. Kommunens Översiktsplan 2010 anger att
dessa riktvärden för buller alltid ska beaktas i planering av ny bebyggelse.
Riktvärdena är följande:
- 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
- 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid (får överskridas högst fem gånger
per natt, klockan 22-06)
- 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
- 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad (får överskridas
högst fem gånger per timme, dagtid)
I Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i planeringen - Planera för bostäder i
områden utsatta för buller från väg – och spårtrafik” anges några vägledande
principer som enligt Boverket bör gälla vid avsteg från riktvärdena. Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55 – 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst
sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 – 50
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara
vända mot tyst eller ljuddämpad sida.
Den som bor i närheten av järnväg och utsätts för vibrationer kan drabbas av
sömnstörningar, insomningsproblem, koncentrationssvårigheter eller allmän
trötthet.
Känseltröskeln är den nivå där man kan uppfatta en vibration. Snittvärdet
för känseltröskeln är cirka 0,2 mm/s vägd RMS vid låga frekvenser. Svensk
standard SS 460 48 61 för komfort i byggnader anger 0,4 mm/s vägd RMS
som gräns för måttlig störning och 1,0 mm/s vägd RMS för sannolik störning. Vägd RMS är ett värde som är anpassat efter de frekvensområden som
människan upplever som mest störande.
Trafikverkets riktlinjer "Buller och vibrationer från spårbunden linjetrafik –
riktlinjer och tillämpning” anger vid vilka vibrationsnivåer som åtgärder ska
övervägas för permanentbostäder vid befintliga banor. Långsiktigt ska ingen
utsättas för vibrationsnivåer över 1 mm/s vägd RMS i sovrum nattetid
(22.00–06.00). Högsta acceptabla vibrationsnivå är 2,5 mm/s vägd RMS
nattetid (22.00–06.00).
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För vibrationer anges följande riktvärden för miljökvalitet:
Vibrationsnivå RMS
(1-80 Hz)

Hastighet
0,4 mm/s

Acceleration
14 mm/s2

Ovan angivna värden avser nivåer som långsiktigt bör eftersträvas vid bostäder. Nivåerna avser utrymmen där människor stadigvarande vistas, främst
utrymme för sömn och vila.
I kommunens Översiktsplanen 2010 anges att vid planering av bebyggelse i
närheten av väg och järnväg ska risken för buller- och eventuella vibrationsstörningar alltid utredas. I centrala delar av Uddevalla tätort bör således möjligheterna att åstadkomma en tyst sida tillvaratas vid nybyggnation.
Järnvägstrafik medför främst bullerstörningar och vibrationsproblem från
godstrafik.
På sträckan passerar under ett vardagsmedeldygn 32 persontåg och cirka 3
godståg. Av dessa är det endast enstaka godståg som passerar nattetid kl 2206 (uppgift från Trafikverket jan 2012). Prognosen för antal tågpassager år
2020 är 7 godståg och 40 persontåg per vardagsmedeldygn.
Planförslaget
Under planarbetet har en bullerutredning genomförts för Kv Facklan. Resultatet redovisas i Trafikbullerutredning, Kv Facklan, Uddevalla. Soundcon AB,
2012-09-27, vilken bifogas planhandlingarna. Utredningen visar att de
dygnsekvivalenta ljudnivåerna med dagens väg- och tågtrafik är under riktvärdet 55 dBA utom på befintlig skolfasad mot Parkgatan. Enligt prognosen
för år 2020 ökar de ekvivalenta ljudnivåerna, pga trafikökningen, så att även
de fasader som ligger mot Packhusgatan och järnvägen får ljudnivåer över 55
dBA. Av resultaten framgår dock att ljudnivåerna mot innergårdarna är låga
och man erhåller en tyst eller ljuddämpad sida mot dessa. För att möjliggöra
bostadsbebyggelse enligt planförslaget ska en bedömning av bostädernas
lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från riktvärden med hänsyn
till trafikbuller göras. För att avsteg från riktvärdena ska kunna medges,
anges i Boverkets Allmänna råd 2008:1 bl a att det går att åstadkomma en
tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 –
50 dBA vid fasad), vilket innebär att bostäder mot Parkgatan och järnvägen
måste vara genomgående.
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Väg- och tågtrafik
Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark.

Situation nuläge. Ur ”Trafikbullerutredning Kv Facklan”
Soundcon AB

Situation framtidsprognos år 2020. Ur ”Trafikbullerutredning Kv Facklan” Soundcon AB

Enligt utredningen medför godstågspassagerna att de maximala ljudnivåerna
blir relativt höga och riktvärdet 70 dBA överskrids inom stora delar av planområdet. Då det enligt prognosen för 2020 endast kommer att passera sju
godståg per dygn (tre idag) bör det dock vara persontågspassagerna som är
dimensionerande, i enlighet med Naturvårdsverkets tolkning av riktvärdena
(Naturvårdsverket, Dnr 540-355-01 Rv, Riktlinjer för trafikbuller vid Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur – Förslag till utveckling av
definitioner, 2001). Enligt beräkningarna blir ljudnivåerna vid passager av
persontåg betydligt lägre och riktvärdet 70 dBA överskrids enbart på fasader
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mot järnvägen. Vid persontågspassager uppfyller man därmed riktvärdet om
bostäderna har en uteplats/balkong mot innegården, alternativt en gemensam uteplats på innegården.

Tågpassager
Maximal ljudnivå 2 m över mark.

Godstågspassager . Ur ”Trafikbullerutredning Kv Facklan”
Soundcon AB

Persontågspassager. Ur ”Trafikbullerutredning Kv Facklan”
Soundcon AB

Sammanfattningsvis bör man kunna uppnå de vägledande principerna som
enligt Boverket bör gälla vid avsteg från riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen om bostäder mot Parkgatan och järnvägen utförs genomgående.
Det bullerstörda området närmast järnvägen föreslås som parkeringsytor
med möjlighet att uppföra garage eller carport.
Planbestämmelser införs om att ”Där den ekvivalenta ljudnivån för trafikbuller LAeq, 24 h överstiger 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen i varje
lägenhet förläggas mot tyst eller ljuddämpad sida” samt att ”Minst en ute-
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plats/balkong till varje lägenhet eller en gemensam uteplats ska placeras/ anordnas så att den ekvivalenta ljudnivån för trafikbuller LAeq, 24 h inte överstiger
55 dBA och den maximala ljudnivån för trafikbuller LAmax inte överstiger 70 dBA.
Under planarbetet har en vibrationsutredning genomförts för Kv Facklan.
Resultatet redovisas i Vibrationsutredning, Kv Facklan, Uddevalla. WSP,
2012-11-14, vilken bifogas planhandlingarna. Utförda mätningar visar att
samtliga mätpunkter för komfortvibration ligger långt under riktvärdet 0,4
mm/s rms, vilket brukar vara det värde man tillämpar vid nybyggnation. Enligt utredningen är risken för komfortstörning i kommande bebyggelse
ringa, under förutsättning att normal grundläggning av husen sker samt att
veka bjälklag med långa spännvidder undviks. Vibrationerna är inte skadedrivande.
Farligt gods, skyddsavstånd
Förutsättningar
Järnvägen Bohusbanan är en transportled för farligt gods. Riskanalys ska göras inom 150 m från järnvägen enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ny
bebyggelse får inte tillkomma inom 30 meter från närmaste spårmitt enligt
kommunens gällande översiktsplan.
I Banverkets rapport Järnvägen i samhällsplaneringen, underlag för tillämpning av miljöbalken och plan- och bygglagen (Banverket 2009), anges att ny
bebyggelse bör generellt inte tillåtas närmare än 30 meter från järnväg. Verksamhet som inte ar störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis
vistas, t.ex. parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter
från spårmitt.
Bohusbanan är en enkelspårig järnväg som sträcker sig mellan Göteborg via
Uddevalla till Strömstad. Under ett vardagsmedeldygn passerar 3 godståg på
sträckan (uppgift från Trafikverket jan 2012). Prognosen för antal tågpassager år 2020 är 7 godståg för ett vardagsmedeldygn.
Planförslaget
Minsta avstånd mellan spårmitt och detaljplaneområdet är 15 meter. Minsta
avstånd mellan spårmitt och föreslagen bostadsbebyggelse är 43 m. I södra
delen av planområdet, närmast järnvägen och Anders Knapes väg, ger planförslaget möjlighet att anlägga parkering och uppföra carport och garage.
Föreslaget område för carport och garage ligger mellan ca 15 och 40 meter
från spårmitt. I anslutning till carport och garage förväntas endast tillfällig
vistelse.
Under planarbetet har en riskbedömning genomförts för Kv Facklan. Resultatet redovisas Detaljerad riskbedömning för detaljplan, Farligt gods på Bohusbanan, Kv Facklan, Uddevalla kommun. WSP, 2012-11-06, vilken bifogas
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planhandlingarna. Enligt riskbedömningen ligger individrisknivån längs
järnvägen inom ALARP-området (område där risker kan accepteras) till och
med ca 30 meter från spår, alltså inom området där parkeringar, carportar
och garage föreslås. Från och med 30 meter från spår är individrisknivån, enligt valda riskkriterier, att betrakta som acceptabel. Samhällsrisknivån inom
planområdet, med avseende på transporter av farligt gods på Bohusbanan,
ligger under ALARP-området. Samhällsrisken bedöms då som acceptabel
utan att riskreducerande åtgärder vidtas. Den sammantagna bedömningen är
att med avstånd till järnvägen enligt aktuella planer och nuvarande disposition
av olika typer av byggnader inom planområdet kan risknivån betraktas som
acceptabel.
För att inte uppmuntra till mer än tillfällig vistelse inom området närmast
järnvägen införs en planbestämmelse om att ute- och lekplats inte får finnas.
Förorenad mark
Kommunens miljöavdelning bedömer att det är osannolikt att markföroreningar förekommer inom kv Facklan.
Risk för höga vattenstånd
Förutsättningar
I delar av Uddevalla centrum finns det risk för höga vattenstånd. Nya byggnader eller anläggningar som kan vara känsliga för översvämningar bör förläggas så att överkant golv inte hamnar på lägre nivå än +3,2 meter i höjdsystemet RH 70. För det aktuella planområdet gäller att gatunivån är + 3,1
som lägst på Parkgatan. Hela planområdet sluttar därifrån uppåt mot Anders
Knapes gata som har gatunivåer mellan +8,3 och +11,2 vid det aktuella
kvarteret. Området bedöms därför inte ha en direkt risk för höga vattenstånd förutom för källare.
Planförslaget
Plankartan anger med en planbestämmelse att nya byggnadsdelar t ex källare
under nivån + 3,2 meter över grundkartans nollplan ska utföras med vattentät eller vattentålig konstruktion.
Räddningsvägar
Kvarteret är omgivet av gator som alla är framkomliga för räddningstjänst.
Skyddsrum
Den befintliga skolbyggnaden har skyddsrum i källarvåningen. Skyddsrummen ska vara kvar vid ombyggnad av befintlig byggnad. Vid rivning av skolbyggnaden kan skyddsrummen avvecklas och behöver ej ersättas i nytt hus
enligt uppgift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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BEHOVSBEDÖMNING
Under framtagandet av detta planförslag har en så kallad behovsbedömning
utförts, daterad 2012-01-31, för att bedöma om planförslaget kan komma
att medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap 11 § MB).

Sammanfattning
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. En
ombyggnad av skolhuset och nybyggnad av bostäder utgör en komplettering
i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och medför ingen skada på naturoch kulturvärden i området. Föreslagen nybyggnad innebär en viss förändring av stadsbilden i närområdet men bedöms inte medföra någon betydande påverkan på någon särskilt känslig stadsmiljö eller siktlinje. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte heller innebära ett överskridande
av gällande miljökvalitetsnormer. Ett genomförande av planförslaget påverkar inte människors hälsa eller säkerhet negativt. Planområdet ligger inte
inom område som riskerar översvämmas vid höga vattenstånd. En trafikbullerutredning avseende buller från väg- och tågtrafik har utförts av Soundcon
AB. Genom förslagen utformning bör inte bullernivåerna enligt beräkning
att överskrida gällande riktvärden. Planförslaget överensstämmer med kommunen översiktsplan. Omgivande verksamheter och bostäder bedöms inte
heller medföra betydande påverkan på den bostadsutbyggnad som planförslaget ger möjlighet till inom planområdet.

Ställningstagande
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 2012-09-20 fattat beslut om att ett
genomförande av detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför inte genomföras.
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2012-04-25, meddelat att
man delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande påverkan
på miljön.
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED
MILJÖMÅL
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att
bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för
Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God
bebyggd miljö främst relevanta för planförslaget:
Begränsad klimatpåverkan
Planförslaget bedöms ge begränsad klimatpåverkan. Bebyggelsen kommer
sannolikt att anslutas till fjärrvärme och/eller värmepump. Genom områdets
närhet till centrum bedöms inte transportbehovet att öka.
God bebyggd miljö
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God bebyggd
miljö genom att ge möjlighet till bostäder i ett centralt läge med goda kollektiva kommunikationer. Befintlig infrastruktur kan nyttjas på ett effektivt
sätt. Tillgängligheten är god. Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas. Det finns förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt bostadsbyggande. Riktlinjer för buller och vibrationer samt beslutade miljökvalitetsnormer överskrids inte.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för planen slutar 5 (fem) år efter det att planen vunnit
laga kraft.
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras.
Den mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om
kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter
som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Inom planområdet är Studievägen allmän plats. Utanför planområdet är även Parkgatan, Packhusgatan och
Anders Knapes väg allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Ansvarsfördelning
För planens genomförande ansvarar fastighetsägaren till Facklan 1.
Avtal
Ett planavtal har upprättats mellan Riksbyggen och Miljö och Stadsbyggnad, Uddevalla kommun. I planavtalet regleras kostnader förenade med
handläggning av detaljplanen.
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Riksbyggen och Uddevalla
kommun. Det bör ske i samband med att detaljplanen antas. Avtalet ska reglera marköverlåtelse enligt rubriken Fastighetsägare och fastighetsreglering
nedan samt kostnader förenade med genomförandet av detaljplanen.
Avtal med Uddevalla Energi bör upprättas för flytt av transformatorstation
och en eventuell flytt av fjärrvärmeledningar i samband med planens genomförande, se vidare under rubriken Tekniska frågor nedan.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare och fastighetsreglering
Facklan 1, Stadskärnan 1:136 och Kapelle 1:99 ägs av Uddevalla kommun.
Stadskärnan 1:174 ägs av Kongressen i Uddevalla AB.
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Planens genomförande medför fastighetsreglering genom att de delar av fastigheterna Stadskärnan 1:136 och Kapelle 1:99 som planläggs som kvartersmark (nuvarande Studievägen) regleras över till Facklan 1, samt att den
del av Stadskärnan 1:174 som planläggs som allmän plats, Lokalgata,
regleras över till någon av fastigheterna Stadskärnan 1:136 eller Kapelle
1:99.
Planen medger olika alternativ till fastighetsbildning inom bostadskvarteret.
Exempelvis kan hela kvarteret utgöra en fastighet eller indelas i flera fastigheter/bostadsrättsföreningar.
Gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter
Inom planområdet finns inga servitut. Fullständig sammanställning av kringliggande fastigheter och servitut inom och intill planområdet redovisas i tillhörande fastighetsförteckning.
Gemensamhetsanläggning kommer att bildas mellan framtida bostadsrättföreningar.

Ekonomiska frågor
Kostnader förenade med upprättande och genomförande av detaljplan regleras i exploateringsavtal mellan exploatören och Uddevalla kommun.
Inlösen, ersättning
Planen innebär att kommunen får lösenrätt till mark för allmän plats enligt
reglerna i PBL 6:13, punkt 1. Kommunen är skyldig att på fastighetsägarens
begäran lösa in allmän platsmark enligt reglerna i PBL 14:14.
Om kommunen och fastighetsägaren träffar avtal om ovanstående markförvärv erfordras givetvis inte något inlösensförfarande.

Tekniska frågor
VA och dagvatten
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten
och avlopp vilket innebär att fastigheter ska anslutas till det kommunala vanätet. Förbindelsepunkter för vatten och avlopp anvisas av kommunens vaenhet.
En spillvattenledning behöver ersättas i Studievägen och kan därmed flyttas
från kvarteret Facklan.
Yt- och dagvatten från planområdet ska bortledas via dagvattensystemet.
Dagvattnet får inte kopplas in på spillvattennätet.
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El, tele- och datakommunikation
Fastigheten är ansluten till befintligt ledningsnät för el, tele och datakommunikation i området.
En transformatorstation behöver flyttas till ett nytt läge utmed Packhusgatan. En lågspänningsledning flyttas från kvartersmark till Studievägen. Kostnader för detta regleras i exploateringsavtalet.
Värme och avfall
En befintlig fjärrvärmekulvert ligger i befintligt skolhus. Samråd ska ske med
Uddevalla Energi för att utreda hur ledningen ska hanteras i fortsättningen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Fortsatt arbete
Granskning av planförslaget kommer att ske av länsstyrelsen, statliga organ
och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Inkomna synpunkter kommer att
sammanställas och bemötas i ett så kallat utlåtande. När det slutliga planförslaget är färdigarbetat kan kommunen besluta om att anta detaljplanen. Om
beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft.

Preliminär tidplan
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens
genomförande:
Juni 2011

Plantillstånd

Februari 2012

Beslut om samråd i Miljö och stadsbyggnadsnämnden

Mars-april 2012 Samråd av förslag till detaljplanen med bland andra
berörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och
kommunala nämnder.
September 2012 Beslut om granskning i Miljö och stadsbyggnadsnämnden
Feb 2013

Granskning av förslag till detaljplan

Mars 2013

Godkännande i Miljö och stadsbyggnadsnämnden

April 2013

Godkännande i Kommunstyrelsen

Maj 2013

Antagande av detaljplan i Kommunfullmäktige

Juni 2013

Laga kraft
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Revidering 2013-04-30
Synpunkter som inkommit under granskningen har föranlett att beskrivningen och plankartan har kompletterats.


Komplettering har skett med ny Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik, Kv Facklan 1, Uddevalla kommun. Tellstedt i Göteborg AB, 2012-11-12, rev B 2013-03-20, med anledning av inkomna synpunkter som berör stabilitet och geohydrologi.



Plankarta med bestämmelser har kompletterats utifrån ny Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik.



Planbeskrivningen har kompletterats under avsnittet Geoteknik.

Medverkande i planarbetet
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Sören
Mannberg, planingenjör och Ann Andersson, landskapsarkitekt.
Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, planarkitekt, på Uddevalla
kommun, Miljö och stadsbyggnad.

Sören Mannberg
Rådhuset Arkitekter AB
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