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Detaljplan för  
Kv Grönlingen 1, Tureborg, Uddevalla kommun 

 
PLANBESKRIVNING 

 

HANDLINGAR 
Till planen hör plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser samt denna plan- och ge-
nomförandebeskrivning. 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Huvudsyftet med planen är att ändra användningen för det aktuella området. Användning-
en är bostäder och handel i gällande plan, för den del där byggnaden är uppförd. Bostäder 
tillåts enbart i våning ovan bottenvåning. Användningen föreslås ändras till bostäder, han-
del och kontor. Handel får dock endast förekomma i bottenvåningen. Ändringen innebär 
även att allmänplats/torg överförs till kvartersmark. 
 

PLANDATA 
Lägesbestämning/Avgränsning 
Planområdet är beläget ca 1,5 km sydöst om centrala Uddevalla, i bostadsområdet Ture-
borg. Planen omfattar bostadsbyggnaden, torget väster därom samt parkeringen öster om 
byggnaden. Planområdet är knappt 4000 m². 
 
Markägoförhållanden 
Fastigheten Grönlingen 1 ägs av Bostadsstiftelsen Uddevallahem, fastigheten Tureborg 
1:123 ägs av Uddevalla kommun. Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till 
planområdet är redovisade i tillhörande fastighetsförteckning. 
 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Planområdet berör inte några områden som är av riksintresse enligt kapitel 3 och 4 (grund-
läggande och särskilda hushållningsbestämmelser) i miljöbalken.  
  

MILJÖKVALITETSNORMER 
Enligt miljöbalkens 5 kap skall säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att de regler 
som meddelats i förordning om miljökvalitetsnormer i utomhusluft överskrids. Gällande 
normer har i dagsläget meddelats för halterna i utomhusluft av kväveoxider, kolmonoxid,  
svaveldioxider, partiklar i luften och bly. Normer har även meddelats för kvävedioxider 
och bensen, men har ännu inte börjat gälla.  
 
De i planen föreslagna ändringarna innebär en mycket liten förändring jämfört med nuva-
rande situation och medför inte någon ökning av de störnings- eller föroreningsnivåer som 
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är hänförligt till gällande miljökvalitetsnormer. Normerna kommer inte i något fall att 
överskridas. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
I fördjupningen av Uddevallas översiktsplan "Staden Uddevalla" som antogs av kommun-
fullmäktige 1996 ingår planområdet i befintligt stadsdelscentrum.   
 
Detaljplaner  
Hela området ingår i gällande plan "Stadsplan för Tureborgsområdet" fastställd 1978-06-
02. 
 
Kulturmiljövårdsprogram 
Uddevalla kommun upprättade 2002 ett kulturmiljövårdsprogram. Tureborgsområdet har 
enligt detta ett socialhistoriskt intresse som ett av Uddevallahems tidigare områden. Arki-
tekturhistoriskt har området intresse genom sina experimentella planformer. Området  
tillkom under den tid då bostäder behövdes i samband med varvets etablering. Samtliga 
hus i området har varit putsade i gröna, rödbruna och gula färgtoner. Enligt kulturmiljö-
vårdsprogrammet bör de hus som försetts med plåtfasad åter förses med putsfasad vid en 
ombyggnad.  
 
Planprogram 
Ett program har inte ansetts nödvändigt då detaljplanen inte innebär några stora föränd-
ringar i förhållande till den gällande planen.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning 
I plan- och bygglagen gäller från den 21 juli 2004 bestämmelser om miljöbedömningar av 
detaljplaner och översiktsplaner. Planerna ska genomgå en miljöbedömning om deras ge-
nomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. De i planen aktuella förändring-
arna är av begränsad art och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.  
 
Miljökonsekvenserna är mycket begränsade och sammanfattas i slutet av planbeskrivning-
en.  
 
Kommunala beslut i övrigt 
Plantillstånd har meddelats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden för ändring av gällande 
detaljplan enligt protokoll 2003-12-11, §402. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Pågående verksamhet 
Den aktuella byggnaden ligger söder och väster om Tureborgsvägen.  Byggnaden gränsar 
till torget. På torget finns bl a lekplats och sittmöjligheter. På andra sidan torget finns ytter-
ligare en bostadsbyggnad. Denna byggnad är uppförd i 9 våningar med Uddevalla- 
hems områdeskontor i bottenvåningen.  
 
Den i planen aktuella byggnaden är uppförd i tre våningar med bostäder på våning två och 
tre. I bottenvåningen är det idag lokaler som sedan länge stått outhyrda. Fasaden mot torget 
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präglas av lägenheternas balkonger med vit plåtbeklädnad. Öster om byggnaden finns en 
större parkering. På denna sida av byggnaden är det loftgångar med lägenheternas ingångar 
samt lägenhetsförråd m.m. i bottenplan. Fasadmaterialet är här gult tegel. Entré till det ge-
mensamma trapphuset finns även från torget. Byggnadens gavlar är klädda med gult tegel 
och vit puts. Bottenvåningen är indragen ett par meter i förhållande till övriga våningar på 
byggnadens västra och norra sida. Byggnaden rymmer idag 12 st lägenheter som hyrs ut av 
Uddevallahem. 

 
Den aktuella byggnaden sedd från torget. 
 
Förändring 
Målsättningen från Uddevallahems sida är att bygga bostäder även på bottenvåningen i den 
aktuella byggnaden där det idag är lokaler. Användningen för det aktuella området ändras 
från BH, bostads- och handelsändamål (bostäder får endast inredas i våning ovan botten- 
våningen) till BHK, bostäder, handel och kontor. Handel får endast förekomma i bottenvå-
ningen. Med ändringen ges nu möjlighet för bostäder även i bottenvåningen. Bestämmel-
sen om högsta antal våningar (tre) överförs från gällande plan. Möjlighet för uteplatser 
skall finnas vilket innebär att en mindre del av marken väster om bygg- 
naden, som i gällande plan är allmän plats/torg, övergår till kvartersmark/bostäder. Detta 
påverkar inte användningen av torget som en allmän plats. Möjlighet till kontor ingår i 
ändringen.  
 
Hela torget övergår från användningen allmänplats/Torg till kvartersmark med använd-
ningen BHK och egenskapen torg. Allmänhetens tillträde säkras genom ett x på plankar-
tan. Det tillåts även uppföras lotterikiosk eller liknande på torget till en maximal bygg-
nadsyta av 10 m2 och en högsta byggnadshöjd på 2,5 meter.   
 
Uddevallahem avser att bygga om bottenvåningen till ca 8 lägenheter med uteplatser 
främst mot torget, ev ett par uteplatser åt öster. Lägenheter i bottenvåningen ges möjlighet 
till privata entréer till varje enskild lägenhet. 
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Den aktuella byggnaden sedd från parkeringen. 
 

GEOTEKNIK 
Ingen ny geoteknisk utredning har gjorts inför den aktuella detaljplanen. Geotekniska pro-
blem antas inte föreligga. Området ligger på plan mark, långt ifrån Bäveån, och därför an-
tas ingen skredrisk föreligga. 
 

TRAFIK 
Trafiken matas från Tureborgsvägen öster om byggnaden. Trafiken på Tureborgsvägen har 
under 2005 uppmätts till ca 1550 fordon per/årsmedeldygn varav ca 7 % utgjordes av tung 
trafik. Medelhastigheten uppgick till 34 km/tim. Mätningen är gjord i höjd med busshåll-
platsen och har utförts av Uddevalla kommun. 
 
Busshållplatsen, belägen på Tureborgsvägen omedelbart norr om aktuell hyresfastighet, 
trafikeras av busslinje 4 ggr/timme mellan kl. 06-19. Under tidig morgon och sen kväll är 
turtätheten inte lika intensiv. 
 
Parkering finns mellan byggnaden och Tureborgsvägen i öster. Parkeringen rymmer ca 30 
platser. Behovet av parkering bedöms uppfyllas med denna parkering samt övriga parker-
ingar inom närområdet som Uddevallahem förfogar över. 
 

MILJÖMÅL 
Riksdagen har beslutat om femton övergripande miljökvalitetsmål. De skall nås inom en 
generation, år 2025. Av de femton har Uddevalla kommun pekat ut fem mål som bedöms 
ha särskilt stor betydelse för kommunen: 
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-God bebyggd miljö 
-Hav i balans samt levande kust och skärgård 
-Grundvatten av god kvalitet 
-Ingen övergödning 
-Begränsad klimatpåverkan  
 
De i planen föreslagna ändringarna har ingen negativ inverkan på de lokala miljömålen.  

STÖRNINGAR/TRAFIKBULLER 
Den lägenhet som kommer att vara belägen i den norra delen av byggnaden ligger ca 10 – 
15 meter från busshållplatsen och Tureborgsvägen. Bullernivåerna invid det nordvästra 
och nordöstra hushörnet har utomhus beräknats uppgå till ca 57 dBA, ekvivalentnivå och 
ca 80 dBA maximalnivå. Innenivåerna beräknas för lägenheten närmast vägen uppgå till ca 
29 respektive ca 52 dBA. Vid beräkning av innenivåerna har fasadisoleringen antagits till 
28 dBA. 
 
Planförslagets redovisning med bostäder och uteplatser medför att lägenheten närmast Tu-
reborgsvägen löper risk för att påverkas av trafikbuller såväl inomhus som utomhus.  
Störningen inomhus är i huvudsak hänförlig till den tunga trafiken och i detta fall sannolikt 
busstrafiken. Eftersom busslinjen inte trafikeras efter kl 19 och övrig tung trafik bedöms 
som försumbar efter denna tidpunkt beräknas den momentana bullernivån inomhus inte 
komma att överskrida värdet för god miljökvalitet (45 dBA) efter kl 19. Eventuella förhöj-
da nivåer inomhus vad gäller den ekvivalenta ljudnivån bör åtgärdas i samband med om-
byggnaden till bostäder. För lägenheten rekommenderas fönsterval med RA, tr överstigan-
de 30 dB. 
 
Den till lägenheten tillhörande uteplatsen bör avskärmas mot Tureborgsvägen med skärm 
om minst 1,8 meters höjd. Skärmen kan göras genomsiktlig eller tät. Avskärmningen med-
för samtidigt att ljudnivåerna dämpas på eventuella uteplatser söder därom. Planförslaget 
har försetts med bestämmelse om uppförande av skärm och åtgärder för att begränsa bul-
lernivån inomhus. 
 

MILJÖKONSEKVENSER 
Den föreslagna ombyggnaden innebär inte att någon oexploaterad mark tas i anspråk. En 
ökning av antalet bostäder med 8 lgh antas medföra en mycket liten ökning av trafikrörel-
ser. Läget är dock mycket centralt och med goda kollektiva förbindelser varför trafikök-
ningen kan antas bli försumbar.  
Planförslaget antas inte innebära några miljökonsekvenser. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft och varar sedan i 5 (fem) 
år. Genomförandefrågorna belyses i en särskild genomförandebeskrivning. 
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MEDVERKANDE I PLANARBETET 
För Rådhuset Arkitekter AB:  
 
 
Maria Aronsson, fysisk planerare     Sören Mannberg, planingenjör 
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Detaljplan för  
Kv Grönlingen 1, Tureborg, Uddevalla kommun 

 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan 
Planarbetet avses att bedrivas med normalt planförfarande. 
Tidplan för planprocessen: 
Augusti/September 2005 Samråd 
Oktober 2005   Beslut om utställning  
Januari 2006   Utställning 
Februari 2006   Miljö- och stadsbyggnadsnämndens antagande 
Mars 2006   Laga kraft 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 (fem) år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
Huvudmannaskap 
Inom planområdet finns endast kvartersmark. 
 
Ansvarsfördelning 
Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägarna för att byggnader och anläggningar utförs 
och underhålls. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsägare 
Planområdet utgörs i huvudsak av fastigheten Grönlingen 1, som ägs av bostadsstiftelsen 
Uddevallahem och Tureborg 1:123 som ägs av Uddevalla kommun.  Fullständiga ägoför-
hållanden inom och i anslutning till planområdet är redovisade i tillhörande fastighetsför-
teckning. 
 
Fastighetsindelning 
Den del av fastigheten Tureborg 1:123 som tas i anspråk för bostadsändamål i form av 
torg, uteplatser m.m. och parkering regleras över till Grönlingen 1 när planen vunnit laga 
kraft. Initiativ till regleringen tas av bostadsstiftelsen Uddevallahem.  
 
MEDVERKANDE I PLANARBETET 
För Rådhuset Arkitekter AB:  
 
 
Maria Aronsson, fysisk planerare     Sören Mannberg, planingenjör 
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