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INLEDNING 
Bakgrund 
Det centralt placerade kvarteret Hvitfeldt inrymmer bland annat kontorslo-
kaler för tidningen Bohusläningen samt kyrka och samlingslokaler för för-
samlingen Fristaden.  

Fastighets AB Stortidningen avser att omvandla delar av lokalerna i kvarteret 
till bostäder. Församlingen Fristaden avser att bygga ut den befintliga kyr-
kan.  

Kvarteret omfattas delvis av en gällande detaljplan från 1980 som inte är 
förenlig med förslaget. Den planerade omvandlingen och exploateringen be-
höver därför prövas genom upprättandet av en detaljplan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Uddevalla beslutade 2011-05-19 § 195 
att vara beredd att pröva den föreslagna exploateringen genom upprättandet 
av en detaljplan.  

Planförslagets syfte och huvuddrag 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att tillåta en omvandling 
av delar av lokalerna i kontorshuset till bostäder, samt möjliggöra en ut-
byggnad av den befintliga kyrkan. 

Syftet är också att bevara de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna inom 
planområdet genom att införa rivningsförbud samt varsamhetsbestämmelser. 
Varsamhetsbestämmelserna syftar till att bevara byggnadernas yttre karaktär. 

Planområdet 

Läge, areal och avgränsning 

Planområdet ligger mycket centralt i Uddevalla. Området utgörs av den 
östra delen av kvarteret Hvitfeldt och är cirka 1600 m² (0,16 ha) stort.  

Området avgränsas av Bagges gränd i väster, Norrtullsgatan i norr, Norra 
Drottninggatan i öster samt Lilla Norrgatan i söder. 

Planområdet inrymmer en kyrka i 2 våningar med en tillbyggnad uppförd i 
1 våning på innergården. Längs med Lilla Norrgatan är kyrkan samman-
byggd med en större kontorsbyggnad i 5 våningar där tidningen Bohuslä-
ningen har sina lokaler, hädanefter benämnd ”Bohusläningen”. 

Planområdet omfattar den östra delen av 
kvarteret Hvitfeldt. Det i dagsläget oex-
ploaterade kvarteret Sundberg i förgrun-
den. 
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Planområdets läge i de centrala delarna av Uddevalla.  

 
Längs med Lilla Norrgatan är kyrkan och Bohusläningen sammanbyggda. På innergår-
den finns bland annat en transformatorstation och en mindre grusparkering som nås via 
Bagges gränd. Planområdets avgränsning är markerad med vitstreckad linje. 
 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Hvitfeldt 2 och Hvitfeldt 20 är privatägda av exploatörerna. 
Dessa två fastigheter ingår helt i, och utgör tillsammans, planområdet.  

Fastigheten Hvitfeldt 22, som återfinns direkt väster om planområdet, är 
privatägd och innefattar bland annat Bagges gränd.  

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

 

Bild av fasaden på kontorshuset - Bohus-
läningen - mot Lilla Norrgatan. 

Kyrkans fasad mot Lilla Norrgatan.
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Planprocessen 
Planbeskrivningen (denna handling) ingår i de planhandlingar som tillhör 
en detaljplan. Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, för-
ändringar och konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning 
av de överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas 
även motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens över-
siktsplan. Hur planen är avsedd att genomföras med tanke på organisato-
riska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor behandlas också i 
planbeskrivningen. 

Detaljplanen ska samrådas och granskas tillsammans med länsstyrelsen, stat-
liga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt övriga som 
är berörda av de åtgärder som föreslås i planen. Samråd och granskning ge-
nomförs med syfte att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge 
möjlighet till insyn och påverkan i planeringsprocessen.  

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 ru-
briken ”fortsatt arbete”. 

 
Detaljplanen har genomgått ett samråd och har därefter granskats. Planen ska nu antas. 
Om inte antagandebeslutet överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplaner 

Översiktsplan (ÖP) 

Uddevalla kommun har en översiktsplan antagen 2010-09-08 § 20. Över-
siktsplanen omfattar hela kommunen förutom tätorterna Ljungskile och 
Uddevalla.  

Planområdet ingår i tätorten Uddevalla och behandlas därför mer utförligt i 
Uddevallas fördjupade översiktsplan - Staden Uddevalla.  

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) 

Staden Uddevalla 
Kommunen har en fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort – Staden 
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Uddevalla, antagen 1996-10-08. Den fördjupade översiktsplanen består av 
flera delrapporter som sammanfattas i dokumentet Sammanställning och Re-
kommendationer. Arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för staden Ud-
devalla pågår. 

I den fördjupade översiktsplanen poängteras att centrala Uddevalla i första 
hand ska förnyas och förtätas i det redan byggda stadsområdet och ner mot 
fjorden. Staden ska blanda boende, verksamheter och annat som hör till en 
levande stad men inte stör för mycket eller är hälsovådligt.  

Majoriteten av byggandet ska styras till de större tätorterna Uddevalla och 
Ljungskile.  

Centrala Uddevalla 
Delrapporten Centrala Uddevalla, antagen 2000-01-11, utgör en fördjup-
ning av kommunens översiktsplan. I rapporten behandlas de centrala delarna 
av Uddevalla, som bland annat innefattar kvarteret Hvitfeldt. Nedan följer 
ett utdrag ur rapporten som beskriver kommunens syn på kvarteret Hvit-
feldt: 

”Kulturhistorisk intressant bebyggelse i kvarterets östra del bör bevaras. Ny 
detaljplan behöver upprättas, vilken bör innehålla varsamhets- och/eller 
skyddsbestämmelser. Kvarterets huvudändamål bör vara verksamheter, men 
i viss utsträckning bör även bostäder kunna tillåtas.” 

I rapportens markanvändningskarta redovisas planområdet som ”Bostäder 
och centrum”. Det påpekas även i rapporten att kulturhistoriskt intressanta 
byggnader från modern tid (1920-1950-tal) ska tillvaratas. 

 

  
I den fördjupade översiktsplanen ”Centrala Uddevalla” redovisas hur marken i Udde-
valla centrum bör användas. Planområdet är redovisat som ”bostäder och centrum”. 
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I rapporten redovisas också ett förslag på utformning av kvarteret Sundberg 
som är beläget söder om planområdet. En detaljplan för kvarteret, som i 
stort överensstämmer med det redovisade förslaget i rapporten, antogs under 
2005. Någon exploatering inom kvarteret har i dagsläget inte påbörjats. 

Förslag till nybyggnad i kvarteret Sundberg söder om planområdet, utdrag ur den för-
djupade översiktsplanen ”Centrala Uddevalla”. 

Detaljplaner 
Planområdet omfattas av en gällande detaljplan, numrerad 268, ”förslag till 
ändring av stadsplan för Kv. Hvitfeldt, Korpen”, antagen 1980-09-16 och 
lagakraftvunnen 1980-11-19. Planens genomförandetid har gått ut. 

 
Utdrag ur gällande detaljplan, antagen 1980. Avgränsningen för det aktuella planom-
rådet är markerad med svartstreckad linje. 
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Detaljplanen innehåller användningarna ”kontor” (Hd),”handel”(H) och 
”samlingslokaler” (C). Samlingslokalens våningsantal regleras till maximalt 2 
våningar för den del som ligger längs med Lilla Norrgatan samt högst 1 vå-
ning för tillbyggnaden på innergården. Inom fastigheten Hvitfeldt 2 finns 
även prickmark som innebär att delar av fastigheten inte får bebyggas.  

Planområdet ligger norr och öster om detaljplan nr 1111 ”Kv. Sundberg m 
m”, antagen 2005-05-11 och lagakraftvunnen 2005-06-14. Planens genom-
förandetid gick ut 2010-06-14. Planen omfattar bland annat Bagges gränd 
och innehåller en byggrätt för en transformatorstation. Användningen av 
Bagges gränd är satt till ”kontor” (K) och egenskapsbestämmelser säkerställer 
att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik (x) och underjordiska 
ledningar (u). Bagges gränd är utöver byggrätten för transformatorstationen 
helt belagd med prickmark, dvs. mark som inte får bebyggas.  

Planprogram 
Med anledning av att planförslaget i stort överensstämmer med intentioner-
na i kommunens fördjupade översiktsplan har det inte ansetts nödvändigt 
att upprätta ett planprogram till detaljplanen. 

Kulturminnesvårdsprogram 
Kvarteret Hvitfeldt behandlas i Uddevalla kommuns kulturminnesvårdspro-
gram, antaget 2002. Kvarteret ingår i området ”Nordvästra stadsdelen”. Ne-
dan följer ett utdrag ur kulturminnesvårdsprogrammet som beskriver kvarte-
ret. 

”Kv. Hvitfeldt präglas av de tre separata enheter, som ligger utmed Lilla 
Norrtullsgatan. Den äldsta byggnaden är en missionskyrka från sent 1800-
tal. Utmed Norra Drottninggatan ligger tidningen Bohusläningens byggna-
der uppförda under tidig funktionalism med gavel utmed Norrtullsgatan. 
Den västra delen av kvarteret upptas av kontorsbyggnad från 1978 efter rit-
ningar av HLM-arkitekter i Uddevalla. Passage genom kvarteret är möjlig 
genom att bebyggelsen inte är helt kvartersomslutande.  

Emanuelskyrkan är belägen i Kv. Hvitfeldt 2. Missionsförsamlingen bildades 
år 1878 i Uddevalla. Efter att under många år ha verkat utan fast gudstjänst-
lokal, köpte församlingen en tomt. Kyrkan uppfördes efter ritningar av arki-
tekten Eugen Thorburn och invigdes år 1896. Fasaden är i huvudsak oför-
ändrad sedan år 1919.  

Fastigheten Kv. Hvitfeldt 20 har sedan 1878 varit tidningen Bohusläningens 
hemvist. En låg äldre trähusbebyggelse ersattes år 1936 med nybyggnation i 

Utdrag ur gällande detaljplan, antagen 
2005. Detaljplanen omfattar hela kvarte-
ret Sundberg söder om kvarteret Hvitfeldt 
samt även Bagges gränd väster om plan-
området. På illustrationen redovisas end-
ast den del av planen som omfattar Bagges 
gränd. Avgränsningen för det aktuella 
planområdet redovisas med svartstreckad 
linje. 
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kvarterets södra del. Därefter byggdes fastigheter till, för att rymma den mo-
derna tidningspressen år 1942. Byggnaderna är i enlighet med funktional-
ismens stilideal utformade med ljusa, putsade fasader, många och stora föns-
ter, platta tak med indragen vindsvåning.”  

Behovsbedömning 

Allmänt  

Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om genomförandet av planen 
kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan eller ej.  

Under framtagandet av planförslaget har en så kallad behovsbedömning ut-
förts för att bedöma om planförslaget kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap 11 § MB). Om ett genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Sammanfattning av miljöbedömningen 

Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. 
Planförslaget innebär en möjlighet till omvandling samt utbyggnad inom el-
ler i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Förslaget bedöms inte med-
föra någon skada på natur- eller kulturvärden i området. Planområdet har en 
begränsad geografisk utbredning och berör inga områden av riksintresse eller 
områden med Natura 2000-status. Ett genomförande av planförslaget be-
döms inte heller innebära ett överskridande av gällande miljökvalitetsnor-
mer. 

Planförslaget överensstämmer i stort med intentionerna i kommunens för-
djupade översiktsplan. Förslaget innebär en förtätning i en central stads-
miljö. De kulturhistoriskt viktiga byggnaderna inom planområdet skyddas 
med rivnings- samt varsamhetsbestämmelser. 

Ställningstagande 

Kommunen har bedömt att planens genomförande inte kommer att 
medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade kommunens 
uppfattning att planen inte kommer medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska därför inte upprättas. 

Övriga kommunala beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Uddevalla beslutade 2011-05-19 § 195 
att vara beredd att pröva den föreslagna omvandlingen och exploateringen 
genom upprättandet av en detaljplan.  
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BESTÄMMELSER ENLIGT 
MILJÖBALKEN 

Grundläggande och särskilda 
hushållningsbestämmelser,  
3 och 4 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 miljöbalkens fjärde kapitel ”Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet” listas en rad områden som, med 
hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Planområdet omfattas inte av några riksintressen enligt 3 eller 4 kap MB. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-
jökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 
parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 

Förslaget innebär att de tillkommande hårdgjorda ytorna är mycket små och 
att den eventuella ökningen av avrinnande dagvatten är försumbar. Området 
ingår i kommunens verksamhetsområde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
har tillsyn över dagvattenhanteringen inom området enligt miljöbalkens re-
gelverk.   

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer över-
skrids eller riskerar att överskridas inom planområdet eller angränsande om-
råden. Planförslagets genomförande bedöms inte medföra ett överskridande 
av gällande miljökvalitetsnormer.  

Områdesskydd, 7 kap, MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse olika 
miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i 7 kap MB 
är naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och Natura 
2000-områden. Planområdet omfattas inte av några skydd enligt 7 kap MB. 
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PLANFÖRSLAGET – 
FÖRUTSÄTTINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark, terräng och vegetation 

Förutsättningar 
Marken inom planområdet är till stora delar redan exploaterad för bebyg-
gelse eller utgörs av hårdgjord mark. 

Det finns mindre marknivåskillnader inom området, marken sluttar svagt åt 
sydväst. I korsningen Norra Drottninggatan/Norrtullsgatan ligger plushöj-
den på +4,8 m.ö.h. för att falla ned till cirka +2,3 m.ö.h. i planområdets 
sydvästra hörn. Lutningen inom området är cirka 2-4%.  

Vegetationen på innergården består av ett fåtal buskar, mindre gräsytor samt 
ett större almträd.  

Planförslaget 
Förslaget innebär att norr om den befintliga kyrkan kommer en utbyggnad 
att uppföras som ianspråktar delvis obebyggd mark. Den befintliga inner-
gården kommer därmed att minska. Det befintliga almträdet och grönskan 
på fastigheten Hvitfeldt 2 kommer inte att kunna bevaras vid en utbyggnad 
av kyrkan. 

Geoteknik 

Förutsättningar 
År 2007 upprättades en kostnadskalkyl gällande grundförstärkning av Bo-
husläningen samt den befintliga kyrkobyggnaden (Flygfältsbyrån, 2007-10-
10). I samband med denna kalkyl genomfördes geotekniska undersökningar.  

Bohusläningens fastighet är utsatt för sättningar i marken sedan lång tid till-
baka. Sättningarna är pågående och väntas på sikt leda till avsevärda olägen-
heter för fastigheten om inte några åtgärder vidtas. En av de möjliga åtgär-
derna för att avhjälpa sättningarna är en grundförstärkning med hjälp av 
pålning. 

Genomförda marksonderingar påvisar mäktiga men starkt varierande lerdjup 
under byggnaderna. Förmodat fast berg har påträffats på mellan 12-43 me-
ters djup under marknivån. Leran bedöms som tämligen fast. Det underlig-
gande berget tycks falla brant från Norra Drottninggatan mot Bohusläning-
ens ”baksida”, i väster. 

På innergården finns ett större almträd, 
mindre gräsytor samt diverse buskage. 
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Hotell Carlia ligger i kvarteret Kålgården, 
direkt öster om planområdet. 

Sättningsskillnaden inom Bohusläningens fastighet uppgår till cirka 40 
centimeter. Störst sättningshastighet finns inom de delar där de största sätt-
ningarna redan finns, vilket innebär att sättningsskillnaderna kommer att 
öka ytterligare i framtiden. De största sättningarna finns i byggnadens nord-
västra del och de minsta i sydöst. Detta innebär att fastigheten lutar åt 
väst/nordväst. Både storlek och hastighet på sättningarna överensstämmer 
ganska väl med det uppmätta lerdjupet.  

Byggnaderna inom planområdet är alltså utsatta för sättningar och för att 
undvika att byggnaderna skadas måste åtgärder vidtas. I grundförstärkning-
skalkylen redovisas hur en grundförstärkning för Bohusläningen samt den 
äldre kyrkobyggnaden skulle kunna utföras. 

I samband med detaljplanearbetet för Kv. Sundberg, lokaliserat direkt söder 
om planområdet, utförde Flygfältsbyrån en översiktlig skredriskkartering 
(2001-10-31). I denna kartering bedöms kvarteret Sundberg och dess närm-
aste omgivning som säkert ur stabilitetssynpunkt 

I samband med detaljplanering av Kv. Kålgården, lokaliserat direkt öster om 
planområdet, upprättade Bohusgeo ett PM (1998-12-22) med avseende på 
släntstabiliteten. Av detta PM framgår att säkerhetsfaktorerna beräknats till 
F

c 
= 3,5 resp F

komb 
= 2,9. Bohusgeo tillägger att de beräknade säkerhetsfak-

torerna är relativt höga och även om hänsyn tas till att osäkerheten i beräk-
ningsmodellen är relativt stor så bedöms släntstabiliteten inom området som 
tillfredsställande. 

Vid projektering inom fastigheten Hvitfeldt 22, som ligger direkt väster om 
planområdet, utfördes en grundundersökning av Skånska Cementgjuteriet 
(1978-12-20). Här redovisas att "Den naturligt lagrade jorden består i de 
undersökta punkterna överst av ca 1 meter sandig silt underlagrad av 2 till 3 
meter gyttjig, lerig silt eller gyttjig, siltig lera. Där under förekommer lera till 
stort djup. Leran är halvfast på de undersökta nivåerna ner till 18 meters 
djup under markytan. Leran är ner till 10 meter under markytan svagt över-
konsoliderad och där under normalkonsoliderad. 

Det bedöms inte föreligga någon skredrisk då lutningen inom området är li-
ten, leran bedöms som relativt fast och bedömningar av omgivande områden 
har pekat på att säkerhetsfaktorerna är relativt höga. De sättningar som finns 
i befintliga byggnader bedöms inte innebära någon risk för människors 
hälsa.  
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Planförslaget 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer kyrkans lokaler att byggas ut 
norrut och Fastigheten Hvitfeldt 2 kommer därmed att bli helt exploaterad. 
Även Bohusläningen föreslås få vissa mindre utbyggnader på den övre vå-
ningen.  

Med största sannolikhet innebär en utbyggnad av kyrkan samt Bohuslän-
ningen att marken behöver grundförstärkas genom pålning, i likhet med 
andra byggnader som är uppförda i centrala Uddevalla.  

Utbyggnaden av kyrkan bör föregås av en projektinriktad geoteknisk utred-
ning för att klargöra vilka tekniska lösningar som krävs för att uppförandet 
av utbyggnaden sker på ett säkert sätt. Grundförstärkningsarbeten ska utfö-
ras på ett sådant sätt att omgivande byggnader och anläggningar inte påver-
kas negativt. Grundläggning för utbyggnaden ska anpassas efter den geotek-
niska situationen och ska övervakas i bygglovskedet.  

Åtgärder för att säkerställa en säker grundläggning, såsom exempelvis grund-
förstärkning, förutsätts genomföras på exploatörernas initiativ. 

Fornlämningar 

Planområdet innehåller inga registrerade fornlämningar. 

Bebyggelse 

Stadsbild och omgivande bebyggelse  
Förutsättningar 
Planområdet ligger i centrala Uddevalla och omges av fullt utbyggda kvarter, 
med undantag för det oexploaterade kvarteret Sundberg i söder. 

Väster om planområdet, inom kvarteret Hvitfeldt, finns en större kontors-
byggnad i 4 våningar som även inrymmer garage. Norr om planområdet 
finns kvarteret Korpen som främst innehåller bostäder i 4 våningar. Öster 
om planområdet återfinns kvarteret Kålgården som bland annat innehåller 
Hotell Carlia, uppfört i 13 våningar. De arkitektoniska dragen för byggna-
derna som omger planområdet är varierande. 

Planförslaget 
Utbyggnaden av kyrkan kommer att ske på innergården och den tillkom-
mande huskroppen kommer därför till stor del skymmas av den befintliga 
kyrkobyggnaden. Utbyggnaden kommer främst att bli synlig från Bagges 
gränd samt från Norrtullsgatan. Planen innehåller även förslag till mindre 
utbyggnader på det övre våningsplanet av Bohusläningen som kan komma 
att påverka upplevelsen av byggnaden från det omkringliggande gaturum-
met. Den förändrade användningen, som innebär att kontorslokaler konver-

Väster om Bagges gränd ligger ett större 
kontorshus i 4 våningar. 
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teras till bostäder, bedöms dock i mycket liten utsträckning påverka det yttre 
utseendet av byggnaden. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms sammantaget medföra en be-
gränsad effekt på stadsbilden. Karaktären på fasaderna på den äldre kyrko-
byggnaden samt Bohusläningen skyddas genom att varsamhetsbestämmelser 
införs. Utseendebestämmelser för tillbyggnaderna på Bohusläningen, med 
syfte att samspela med den befintliga karaktären, införs också i detaljplanen. 
Rivningsförbud införs för de båda byggnaderna. Läs mer under rubriken 
”Bostäder - varsamhet” nedan.   

Bostäder 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag inga bostäder. Längs med Norra Drottningga-
tan, med fasad mot Lilla Norrgatan, ligger kontorsbyggnaden som bland 
annat inrymmer tidningen Bohusläningens kontor. Femvåningsbyggnaden 
har en tydlig funktionalistisk arkitektur, med en ljus putsfasad, stora fönster 
med horisontell fönstersättning, koppartak samt indragen takvåning. Mot 
innergården finns två terrassbyggnader i 1 våning som är sammanbyggda 
med kontorsbyggnaden. 

 
Bohusläningen är uppförd i tidstypisk funktionalistisk stil och innehåller butikslokaler i 
bottenplanet. Planförslaget innebär att det skapas möjlighet att konvertera kontorsytorna 
i byggnaden till bostäder. 

Planförslaget 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer användningen i Bohuslä-
ningen att förändras så att bostads-, kontors- samt handelsändamål blir tillå-
tet. Användningen för hela fastigheten föreslås bli ”BKHı - ”Bostäder, kon-
tor och handel. Endast kontor och handel är tillåtet i bottenplanet.” 
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Lägenheter planeras först och främst att inrymmas på våning 2, 3 och 4 men 
även våning 1 kan på sikt omvandlas till bostäder. Bottenvåningen ska även 
fortsättningsvis innehålla verksamhetslokaler.  

Omvandlingen från kontorslokaler till bostäder innebär uppskattningsvis att 
maximalt cirka 45 lägenheter kan inrymmas i Bohusläningen.  

Utöver omvandlingen av befintliga lokaler föreslås mindre utbyggnader på 
Bohusläningen. Den befintliga ljusgården föreslås få en utbyggnad på våning 
1-4 med cirka 25 m² per våningsplan. I gällande detaljplan finns byggrätt 
för att exploatera hela den befintliga ljusgården. Två mindre utbyggnader på 
våning 4 föreslås också. Detta innebär att på två ställen kommer det befint-
liga fjärde våningsplanet att utökas för att tillåta bättre planlösningar för bo-
städer. Även efter utbyggnaden kommer den fjärde våningen att vara indra-
gen, vilket kommer att medverka till att byggnadens karaktär och arkitekto-
niska uttryck kan bevaras. De två utbyggnaderna som föreslås finns dels i 
norr och omfattar cirka 55 m² samt i söder och omfattar cirka 25 m². Den 
sammanlagda utbyggnaden för hela Bohusläningen blir då cirka 180 m². 

I planförslaget ökar inte den tillåtna byggnadsytan i jämförelse med den gäl-
lande planen. Planförslaget innebär dock att högsta tillåtna takhöjd höjs för 
ett begränsas område för att tillåta utbyggnader på det fjärde våningsplanet.  

 
Illustrationen visar en schematisk bild av vad de tänkta förändringarna som planförsla-
get möjliggör kan innebära. Andra utbyggnadsmöjligheter, med ett större utnyttjande av 
byggrätten, inom ramen för detaljplanen är möjliga. 
 

En maximal nockhöjd på +18,5 respektive + 22,0 meter över grundkartans 
nollplan föreslås i planen för att säkerställa att den översta våningen även 
fortsättningsvis kommer att vara indragen.  
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Utöver nockhöjden införs en bestämmelse som innebär att hisschakt samt 
fläktrum får uppföras till en totalhöjd av + 25,5 meter över grundkartans 
nollplan. 

En planbestämmelse införs med innebörden att de tillbyggna-
der/påbyggnader som sker på Bohusläningen ska utformas med hänsyn till 
den befintliga byggnadens karaktär.  

På innergården finns en terrassbyggnad, denna ska behållas oförändrad och 
byggrätten begränsas därmed i planförslaget då endast ”överbyggd gård, ter-
rassbyggnad” tillåts samtidigt som höjden begränsas till + 10,0 meter över 
grundkartans nollplan. Terrasbyggnadens tak kan användas för att skapa en 
attraktiv gemensam uteplats till förmån för kommande lägenhetsinnehavare. 

Verksamheter 

Förutsättningar 
Det förekommer kontors- och affärsverksamhet i bottenplanet på Bohuslä-
ningen. Lokalerna på bottenplanet innehåller i dagsläget bland annat mäk-
lar-, frisör- och restaurangverksamhet. 

Församlingen Fristaden bedriver verksamhet i den befintliga kyrkan. Miss-
ionskyrkan är uppförd under slutet av 1800-talet. Byggnaden är utförd i 
rödfärgat tegel som mot innergården är vitmålat. Byggnaden har två våning-
ar mot gaturummet. På innergården finns en tillbyggnad. Tillbyggnaden är 
utförd i vit träpanel och är uppförd i 1 våning. 

 
Kyrkans fasad mot Lilla Norrgatan. 
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Befintlig tillbyggnad till kyrkan. Denna byggnad kommer att rivas till förmån för en ny 
utbyggnad av kyrkan. 

Planförslaget 
Förslaget innebär att de verksamheter som återfinns i bottenplanet på Bo-
husläningen även fortsättningsvis kan bedriva sin verksamhet, precis som i 
dagsläget. 

En utbyggnad av kyrkan föreslås ske norrut på innergården. Detta förutsät-
ter att den befintliga tillbyggnaden rivs. Användningen för hela fastigheten 
Hvitfeldt 2 föreslås till ”Cı”- Samlingslokal. Utbyggnaden omfattar en 
byggnadsyta på cirka 320 m² och kommer bland annat att innehålla kyrksal, 
kontor och kök. Även gällande detaljplan tillåter en utbyggnad av kyrkans 
lokaler och det aktuella planförslaget innebär en utökning av den tillåtna 
byggnadsytan med cirka 100 m². 

 
Illustration av utbyggnadsförslag för kyrkan. Perspektiv från norr. Illustrationen visar 
endast en av flera möjliga utformningar inom ramen för detaljplanens bestämmelser. 
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Utbyggnaden föreslås uppföras med en maximal nockhöjd över grundkar-
tans nollplan på +12,5 meter. Den befintliga kyrkobyggnaden föreslås regle-
ras till en maximal nockhöjd på + 11,5 meter över grundkartans nollplan. 

Varsamhet 

Den äldre kyrkobyggnaden samt Bohusläningenhuset bör bevaras, enligt 
fördjupningen av Uddevallas översiktsplan, Centrala Uddevalla. Båda dessa 
byggnader beläggs därför med rivningsförbud i detaljplanen.  

De tydliga och tidstypiska karaktärsdrag som dessa byggnaders fasader besit-
ter bör också skyddas. Varsamhetsbestämmelser införs därför i planen. Syftet 
med varsamhetsbestämmelserna är inte att förbjuda yttre förändringar eller 
förändring i fasaderna utan att värna de tidstypiska exteriörerna på byggna-
derna som utgör ett viktigt inslag i Uddevallas stadsbild.  

Bestämmelserna innebär att de karaktärsdrag som Bohusläningshuset inne-
har, i form av ljus putsfasad och horisontell fönstersättning ska beaktas vid 
ändring av byggnaden. Vid ändring av kyrkan ska den röda tegelfasaden och 
de bågformade fönstren särskilt beaktas. För Bohusläningen införs även en 
bestämmelse som innebär att bygglov krävs för utbyte av fönster. 

Tillgänglighet 

Inom planområdet finns inga större höjdskillnader. Genom kvarteret löper 
en allmän gångpassage i form av Bagges gränd. Gränden är en allmän gång- 
och cykelpassage som är körbar och används som infart till de befintliga par-
keringarna på innergården. Tillgängligheten till och inom planområdet be-
döms vara mycket god. 

Friytor och rekreation 
De små friytorna inom planområdet innebär begränsade möjligheter till re-
kreation. I närheten av planområdet finns dock Kålgårdsberget som utgör en 
central grönyta i centrala Uddevalla. Även museiparken, invid Bäveån, ligger 
på gångavstånd från planområdet. 

Den föreslagna tillbyggnaden av samlingslokalen innebär att friytorna inom 
planområdet exploateras. Möjligheterna till rekreation i direkt anslutning till 
kyrkan går därmed förlorad.  

Service 
Planområdet återfinns centralt i Uddevalla och ligger i direkt närhet till ett 
mycket stort utbud av både offentlig och kommersiell service.  
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Trafik 

Gator och gång- och cykelvägar 

Planområdet ringas in av gatorna Norrtullsgatan, Norra Drottninggatan, 
Lilla Norrgatan samt gång- och cykelpassagen Bagges gränd. Hastighetsbe-
gränsningen för gatorna är 50 km/h. Planförslaget innebär inte någon för-
ändring av gatustrukturen. 

In/utfarter, varumottagning och parkering 

Förutsättningar 
Inga parkeringsplatser finns inom planområdet. 7 parkeringsplatser finns på 
innergården, inom fastigheten Hvitfeldt 22. Denna parkering nås söderifrån 
via Bagges gränd. Ett varumottagningsutrymme med plats för en bil finns i 
Bohusläningen med ut/infart mot Norrtullsgatan.  

Uddevalla antog 1994 en parkeringsnorm som ska vara vägledande vid pla-
nering. Relativt kraftiga avvikelser från normtalen kan förekomma i enskilda 
projekt. Miljö- och byggnadsnämnden kan då jämka kraven. Vid ombygg-
nad kan normtalet reduceras. Fastighetsägaren ska då, förutom befintliga 
bilplatser, tillgodose minst 50 % av skillnaden mellan beräknat behov och 
befintliga bilplatser. 

Parkeringsnormen för flerbostadshus i centrala Uddevalla uppgår till 9 bil-
platser per 1000 m² bruttoarea (BTA) för bostäder. Inga besöksparkeringar 
krävs enligt kommunens parkeringsnorm, då besökare bedöms utnyttja all-
männa parkeringar i centrum. Bruttoarean utgörs av samtliga våningsplans 
yta. För kontorsytor samt butiksytor krävs 13 respektive 23 bilplatser per 
1000 m² BTA.  

Att beräkna antal bilplatser per ytenhet kan vara komplicerat då den faktiska 
fördelningen mellan exempelvis kontorsytor, butiksytor och lägenhetsytor 
kan vara svårt att förutsäga under detaljplanearbetet. En beräkning av beho-
vet per lägenhet kan därför vara att föredra.  

Efter en bedömning av kommunens Miljö- och stadsbyggnadsavdelning i 
samband med detaljplanearbetet för det närliggande kvarteret Sundberg kan 
kommunens parkeringsnorm i centrala Uddevalla omräknas till följande re-
kommendation:  

- 0,75 platser/lägenhet för bostäder mindre än 4 r.o.k. eller 90 m². 
- 1,0 platser för större bostäder. 
- Besöksparkering kan ske på allmänna platser. 

Rekommendationen är endast vägledande och kan jämkas.  

På innergården, nordväst om planområ-
det, finns i dagsläget 7 parkeringsplatser 
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I Bohusläningen så har tidningsverksamheten tidigare hyrt 50 bilplatser på 
den närbelägna parkeringsplatsen ”Lotshagen” där det totalt finns 84 platser. 
Avtalet är numera uppsagt.  

Fristadens församling nyttjar i dagsläget Kampenhofs kommunala parkering 
för sin dagliga verksamhet som under arbetstid kräver ett parkeringsbehov 
på 1-2 parkeringsplatser. Någon utökning av personalstyrkan och därmed 
behovet av parkeringsplatser efter utbyggnad av kyrkan är inte aktuell. Även 
fortsättningsvis kommer alltså behovet av parkeringsplatser under arbetstid 
ligga på maximalt 2 platser. Under enstaka vardagskvällar kan evenemang 
anordnas som kräver ett större antal parkeringar. Kyrkans aktiviteter, som 
kan locka större mängder människor, sker nästan uteslutande på helger och 
företrädelsevis på söndag förmiddag. Parkering under nattetid är inte nöd-
vändigt för kyrkans verksamhet. 

Planförslaget 
Den totala bruttoarean för fastigheten Bohusläningen inklusive källarvå-
ningen uppgår till cirka 5400 m². I dagsläget består cirka 925 m² av dessa av 
förrådsutrymmen i källarplanet, cirka 1150 m² av affärslokaler med tillhö-
rande förråd samt cirka 3300 m² av kontorslokaler.  

Vid en omvandling av samtliga befintliga kontorsytor till bostäder samt till-
kommande utbyggnader skulle bruttoarean uppgå till cirka 3500 m² för bo-
städerna. Detta skulle innebära att maximalt 40-45 lägenheter skapas i Bo-
husläningen. Ett scenario där upp till 45 lägenheter tillkommer är i dagsläget 
inte sannolikt, men planen innehåller ingen begränsning gällande maximalt 
antal lägenheter.  

Med Miljö- och stadsbyggnadsavdelningens rekommendation skulle ett be-
hov på cirka 30 bilplatser uppstå om all befintlig kontorsyta omvandlades till 
bostäder. Normtalet för bostäder är lägre än det för kontor vilket innebär att 
de förändringar i användning av fastigheten som detaljplanen tillåter innebär 
att parkeringsbehovet kommer att minska.  

Fastighetsägaren planerar att anordna minst 17 parkeringsplatser i källaren 
på Bohusläningenhuset. Infart kommer att ske från Norrtullsgatan. Därmed 
täcks den största delen av parkeringsbehovet för ett scenario där maximalt 
antal lägenheter tillkommer. Vid behov av fler parkeringsplatser kommer 
detta att säkerställas genom en avtalslösning, exempelvis kan parkeringsplat-
ser hyras i Kv. Gyldenlöwe.  

Uddevalla kommun kommer, som ett villkor vid bygglovgivning, ställa krav 
på att en parkeringslösning med lantmäteriservitut eller gemensamhetsan-
läggning finns. Detta gäller för de eventuella lägenheter som kan ordnas 
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inom fastigheten genom omvandling från kontor till bostäder men vars par-
keringsbehov inte kan lösas inom fastigheten Hvitfeldt 20.   

Parkeringsbehovet för kyrkans verksamhet bedöms kunna lösas genom att 
besökare till kyrkan nyttjar Kampenhofs eller Lotshagens kommunala parke-
ring. På Kampenhofs parkeringar finns sammanlagt cirka 400 parkerings-
platser och på Lotshagens parkering finns 84 platser. Behovet av parkerings-
platser för kyrkans dagliga verksamhet är begränsad och de evenemang som 
drar en större mängd folk sker företrädelsevis på helgerna. 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger centralt i Uddevalla, cirka 200 meter från Kampenhofs 
bussterminal som utgör knutpunkten för stadens kollektivtrafik. En stor rad 
lokala samt regionala busslinjer trafikerar terminalen. 

Uddevalla centralstation, samt den andra tåghållplatsen i Uddevalla, Udde-
valla Östra, återfinns cirka 700 meter från planområdet.  

Teknisk försörjning 

VA och dagvatten 

Förutsättningar 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA och båda 
fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunala va-ledningar. 
Den obebyggda marken på innergården består av asfaltsytor, hårt packat 
grus och en mycket liten grönyta. Detta område kommer att bebyggas helt 
vid ett genomförande av planförslaget. Om byggnaderna uppförs med ex-
empelvis tegel- eller plåttak bedöms dagvattenavrinningen öka mycket mar-
ginellt vid ett genomförande av planförslaget. Om byggnaden utförs med ett 
så kallat ”grönt tak” där dagvattnet fördröjs bedöms avrinningen minska i 
jämförelse med nuvarande situation. Det avrinnande dagvattnet ska tas om-
hand av de kommunala dagvattenledningarna som finns nedgrävda i de om-
givande gatorna. 

El, tele och datakommunikation 

El-, tele- och datanät finns i planområdet. En lågspänningsledning som för-
sörjer kyrkans lokaler finns i Bagges gränd, där byggrätt för utbyggnaden av 
kyrkan är föreslagen. Ledningen måste troligtvis flyttas vid en utbyggnad en-
ligt planförslaget. 

Avfall 

Fjärrvärme är indraget till fastigheterna Hvitfeldt 2 & 20. Hushållsavfall ska 
omhändertas i enlighet med gällande riktlinjer inom Uddevalla kommun. 
Hämtning sker vid fastighet och ombesörjs av kommunens renhållningsav-

I Bagges gränd finns en transformatorstat-
ion. 

Kampenhofs bussterminal ligger ca 200 
meter från planområdet. 
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delning. Återvinningscentral finns på Kampenhofs parkering och ett miljö-
skåp finns hos Willys på Västerlånggatan. Övrigt avfall ska lämnas till en 
återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral är Havskurens återvin-
ningscentral i norra Uddevalla, belägen cirka 4 kilometer från planområdet. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Förutsättningar 
Planområdet återfinns i centrala Uddevalla. De omgivande gatorna har en 
skyltad hastighet på 50 km/h. En mätning av hastigheten på Norra Drott-
ninggatan under oktober 2012 visade dock att medelhastigheten låg på 23 
km/h och att 85 % av fordonen höll en hastighet under 32 km/h.  

Riksdagen antog i mars 1997 proposition 1996/97:53 gällande riktvärden 
för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller 
vid nybyggnad/väsentlig ombyggnad av infrastrukturanläggningar. Boverket 
återger dessa tillsammans med vissa förtydliganden i Allmänna råd 2008:1 
Buller i planeringen, där man även ger rekommendationer om när det kan 
vara befogat att göra avsteg från riktvärdena. 

Huvudreglerna gällande de rekommenderade riktvärdena är: 

- 55 dB dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad och uteplats 
- 70 dB maximal ljudnivå på uteplats 
- 30 dB dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 
- 45 dB maximal ljudnivå inomhus 

I vissa fall kan det vara motiverat att göra avsteg från huvudreglerna i de all-
männa råden. Avvägningar mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen 
bör kunna övervägas: 

- I centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av 
stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur. 

Avsteg kan också motiveras vid komplettering: 

- Av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer 
- Med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, 

längs kollektivtrafikstråk i större städer. 

Det aktuella planområdet ligger i en central del av Uddevalla i ett område 
med tydlig stadskaraktär i nära anslutning till kollektivtrafikpunkten Kam-
penhof. 
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Det finns en rad principer som rekommenderas då avsteg från huvudregler-
na måste göras. I de fall då den dygnekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår 
till 55-60 dB bör nya bostäder kunna medges under förutsättning att det går 
att åstadkomma en tyst sida (högst 45dBA vid fasad) eller i varje fall en ljud-
dämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, lik-
som uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.  

För att fastställa hur den nuvarande samt framtida bullersituationen kan 
komma att se ut har en bullerutredning tagits fram. Gärdhagen akustik AB 
har tagit fram en bullerutredning, ”Kv Hvitfeldt 2 och 20 i Uddevalla, buller 
utomhus från vägtrafik”, daterad 2013-04-03, där beräkning av buller från 
vägtrafik samt en mätanalys av trafikbullret har ingått. Buller från vägtrafi-
ken har beräknats som A-vägd dygnekvivalent och maximal ljudnivå i enlig-
het med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. 

Utredningen redovisar ett alternativ där kvarteret Sundberg, lokaliserat söder 
om planområdet, är utbyggt och ett alternativ där kvarteret förblir obebyggt.  

Resultatet av utredningen visar att en övervägande del av de planerade bo-
städerna kan uppföras utan att avsteg från de rekommenderade riktlinjerna 
behöver göras. Dock överskrids i nuläget riktvärdet för trafikbuller utomhus 
med 1-4 dB vid vissa av de planerade bostädernas fasader. Samtidigt finns 
goda förutsättningar att åstadkomma planlösningar som ger tillgång till tyst 
eller ljuddämpad sida i enlighet med avstegsfallen i Boverkets allmänna råd. 

Om Kv. Sundberg bebyggs kommer den nya byggnaden att utgöra en av-
skärmning för buller från Västerlånggatan och Lagerbergsgatan vilket sänker 
ljudnivåerna vid Kv. Hvitfeldts södra delar. Riktvärdet på 55 dB beräknas då 
överskridas vid färre bostäder och endast med 1 dB. 

Det finns goda förutsättningar att åstadkomma uteplatser som klarar rikt-
värde för ekvivalent och maximal ljudnivå. 

För en mer utförlig beskrivning av genomförda bullerberäkningar och ana-
lyser hänvisas till bullerutredningen. 

Planförslaget 
En planbestämmelse införs på plankartan som innebär att minst hälften av 
bostadsrummen i lägenheterna där bullret på fasaden uppgår till över 55 
dB(A) ekvivalent nivå ska lokaliseras mot bullerdämpad sida, d.v.s. under 50 
dB(A)ekvivalent nivå. Bullerfrågan bevakas i samband med bygglovgivning. 
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Risk för höga vattenstånd 

Förutsättningar 
Planområdet ligger cirka 300 meter från Bäveån. I planområdets sydvästra 
och nordöstra hörn ligger marknivån på cirka +2,3 respektive +4,8 meter 
över havet i höjdsystemet RH 70.  
 

 
Marknivåer (RH 70) inom och i anslutning till planområdet. Marken är lägst i det syd-
västra hörnet. Planområdets avgränsning är markerad med rödstreckad linje. 

Uddevallas översiktsplan anger som riktlinje att nya byggnader eller anlägg-
ningar som kan vara känsliga för översvämningar ska förläggas så att över-
kant golv inte hamnar på lägre nivå än +2,5 meter i höjdsystemet RH 70.  

Högvattennivå i centrala Uddevalla vid 1,74 meter över normalvattennivå. Utdrag ur 
Uddevallas översiktsplan. 
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Skriften ”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översväm-
ningshotade områden”, nyligen utgiven av länsstyrelserna i Västra Götaland 
och Värmland, ska fungera som ett stöd vid fysisk planering med tanke på 
översvämningsfrågor. Planeringsmodellen är främst utvecklad för att väga in 
översvämningsfrågorna vid nyexploatering men kan även utgöra ett stöd vid 
anpassning av befintlig bebyggelse. Inom det aktuella planområdet finns be-
fintlig bebyggelse men den aktuella planen tillåter även ny bebyggelse. 

I skriften presenteras en planeringsmodell där översvämningsrisken delas in i 
4 olika zoner. I zon 4 är sannolikheten för att en översvämning inträffar 
högst och i zon 1 är sannolikheten lägst. Planeringsnivåerna för kusten utgår 
från ett framtida högsta högvatten i kombination med säkerhetsmarginaler.  
Länsstyrelsen har tagit fram faktablad för kusten där särkerhetsnivåer för 5 
orter längs med kusten i Västra Götaland med anges.  Med hjälp av dessa 
nivåer samt en genomförd mätning av SMHI (Dnr: 2012/663/9.5, daterat 
2012-04-17) angående hur vattnet stiger extra högt i Uddevalla, beräknas de 
ungefärliga nivåerna för Uddevalla, omräknat till höjdsystemet som används 
i Uddevalla kommun (RH 70) vara: 

Zon1: över ca 3,7 m.ö.h. 

Zon2: ca 3,2–3,7 m.ö.h.   

Zon 3: ca 2,7–3,2 m.ö.h.   

Zon 4: under ca 2,7 m.ö.h.  

Inom planområdet finns alla fyra zonerna representerade. Den nordöstliga 
delen av planområdet ligger i zon 4, den mellersta delen ligger inom zon 2 
och en mindre del i planområdets sydvästra del ligger i zon 3 och 4. 

Beroende på vilken zon som berörs krävs, enligt ”Skrivande vatten…” an-
tingen inga åtgärder alls, att vissa åtgärder vidtas eller att vissa funktioner 
helt ska undvikas. Åtgärderna (riskreducering) som kan krävas vid exploate-
ring består utav sannolikhetsreducering samt konsekvenslindring.  

Sannolikhetsreducering består av förebyggande åtgärder för att undvika 
översvämning som exempelvis infiltration, fördröjning eller tekniska skydd. 
Konsekvenslindring består av åtgärder för att minimera konsekvenserna om 
en översvämning inträffar. 

De sannolikhetsreducerande åtgärder som kan bli aktuella att använda vid 
nybyggnation inom planområdet är tekniska lösningar eller skydd. Det finns 
möjligheter att arbeta med byggnadernas konstruktion för att ytterligare sä-
kerställa hållbarheten vid en översvämning. 
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En schematisk bild av zonindelningen inom planområdet. Zon 1 och zon 2 utgör en 
övervägande del av planområdet.  

  
Markanvändningsdiagram för översvämning. Utdrag ur ”stigande vatten…”. 
 
Åtgärder i form av helt täta konstruktioner samt byggnader som tillfälligt tål 
att översvämmas är exempel på åtgärder som kan användas i den aktuella 
planen. Det går även att arbeta med alternativa typer av grundläggning och 



 

 

26 

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheterna HVITFELDT 2 & 20

Antagandehandling 2013-04-23, rev. 2013-09-10 Uddevalla, Uddevalla kommun, Västra Götalands län

byggnadsmaterial som har stor betydelse för byggnadens robusthet vid över-
svämning. Dessa åtgärder är dock inte alltid möjliga att säkerställa med be-
stämmelser i detaljplanen. 

Konsekvenslindring kan bestå utav att ha möjligheten att överge funktionen 
tillfälligt på ett enkelt sätt. Det ska gå att ta sig från funktionen om det finns 
risk för att en plötslig översvämning inträffar. Möjligheten att ta sig till och 
från det aktuella planområdet bedöms vara mycket god då marken är högre i 
norr och det är enkelt att ta sig till mark med en högre nivå i anslutning till 
planområdet. 

Planförslaget 
Planen tillåter ny bebyggelse inom zon 1 och zon 2 men även i zon 3.  

Inom zon 4 återfinns den befintliga kyrkobyggnaden. Inom zon 3 ges tillå-
telse för uppförandet av en ny samlingslokal. Ingen av dessa funktioner kan 
bedömas vara samhällsviktiga funktioner. 

Inom den östra delen av planområdet tillåts handel, kontor samt bostäder. 
En del av dessa funktioner ligger i zon 3, medans en övervägande del ligger 
inom zon 1 och 2. Eftersom att bostäder inte tillåts på bottenplanet kommer 
lägenheter som lägst att befinna sig cirka + 6 m.ö.h. Ingen av de funktioner 
som tillåts på bottenvåningen, d.v.s. samlingslokal, handel och kontor kan 
kategoriseras som samhällsviktiga. 

Planen ger inte möjlighet till någon ny bostadsbebyggelse, utan endast tillå-
telse till att omvandla befintliga kontor till bostäder. Eftersom att större de-
len av Drottninggatan och Norrtullsgatan ligger i zon 1 bedöms möjlighet-
erna för boende att ta sig ut ur sina bostäder vid ett eventuellt högvatten 
som mycket goda. 

En generell planbestämmelse införs som innebär att byggnadsdelar som för-
läggs på en nivå under +3,2 meter över grundkartans nollplan ska utföras 
med vattentålig konstruktion. 

Denna reglering med hjälp av planbestämmelser innebär att planförslaget 
följer de rekommendationer som redovisas i stigande vatten och kommu-
nens översiktsplan. 

Kommunen bedömer, med tanke på att inga samhällsviktiga funktioner pla-
neras inom området samt det faktum att det finns goda förutsättningar att 
överge området vid en översvämning att regleringen med en planbestäm-
melse om vattentålig konstruktion på en nivå under +3,2 m.ö.h. är tillräck-
lig. 



  27 

 

 

Detaljplan för fastigheterna HVITFELDT 2 & 20 Planbeskrivning

Uddevalla, Uddevalla kommun, Västra Götalands län  Antagandehandling 2013-04-23, rev. 2013-09-10

Radon 

Planområdet är inte markerat som ett högriskområde i kommunens över-
siktsplan. På grund av att planområdet ligger på ett massivt lerlager bedöms 
marken vara ett lågriskområde för radonstrålning. Om det skulle visa sig att 
jordlagren understiger 2 meter eller har en annan sammansättning än finse-
diment bör en kontrollmätning genomföras. 

Förorenad mark 

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet 

MILJÖMÅL 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskri-
ver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturre-
surser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. 

Uddevalla kommun har i sin översiktsplan pekat ut 6 miljömål som ska äg-
nas särskild uppmärksamhet. Dessa mål är: 

 God bebyggd miljö 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 Grundvatten av god kvalité 
 Ingen övergödning 
 Begränsad klimatpåverkan 
 Levande sjöar och vattendrag 

Nedan görs en kortfattad avstämning mot de nationella miljömål, ”god be-
byggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan” som bedöms vara relevanta i 
det aktuella planärendet. 

God bebyggd miljö 

En omvandling av centralt placerade kontorslokaler till bostäder innebär att 
befintlig infrastruktur används och att Uddevalla centrums kundunderlag 
ökar. Bostäderna lokaliseras i närheten av en kollektiv knutpunkt vilket ökar 
sannolikheten att människor använder sig av kollektivtrafiken.  

Planarbetet innebär att två byggnader med högt kulturhistoriskt värde skyd-
das från yttre förändringar samt att byggnaderna beläggs med rivningsför-
bud. Planen medverkar därför till att de befintliga kulturvärden som åter-
finns inom planområdet bevaras på längre sikt.  

I närheten av planområdet finns ett antal grönområde med möjlighet till 
närrekreation. Bostäderna bedöms inte utsättas för radonstrålning.  

På grund av att planområdet ligger centralt kan bullerstörningar förekomma 
och därför har en bullerutredning tagits fram. Utredningen visar att vissa av 
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de planerade lägenheterna kan utsätts för nivåer på 1-4 dB över de rekom-
menderade riktvärdena men att det samtidigt finns goda förutsättningar att 
åstadkomma planlösningar som ger tillgång till tyst eller ljuddämpad sida i 
enlighet med avstegsfallen i Boverkets allmänna råd. Möjligheterna till ett 
centralt boende medverkar till att minska behovet av biltransporter för att ta 
sig till nödvändiga funktioner, vilket kan medverka till att minska bilåkandet 
och därmed trafikbullret totalt sett. 

Sammantaget bedöms planförslaget innebära en god hushållning med mar-
ken. 

Begränsad klimatpåverkan 

Centralt placerade bostäder med närhet till service innebär att onödiga bilre-
sor kan undvikas och att behovet av transporter kan minska. Detta leder till 
att minska utsläppen av växthusgaser vilket minskar människans klimatpå-
verkan. Närhet till kollektivtrafik är en viktig faktor för att minska de onö-
diga biltransporterna.  

Sammanfattning av påverkan på miljömålen 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överens-
stämmelse med de nationella miljömålen. 

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

Genomförandedelen i planbeskrivningen redovisar de organisatoriska, fas-
tighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-
komma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Beskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivning-
en är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den väsentligaste 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 ut-
gång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomfö-
randetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller 
upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de rättigheter som upp-
kommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. Under ge-
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nomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller upphävas om inte sär-
skilda skäl finns. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

Huvudmannaskap 

Omgivande gator utanför planområdet omfattas av kommunalt huvudman-
naskap. Huvudmannaskapet för detaljplanen är kommunalt. 

Allmän platsmark 

Inom planområdet finns ingen allmän platsmark. 

Kvartersmark 

Inom respektive fastighet i planområdet ansvarar respektive fastighetsägare 
för att byggnader och anläggningar uppförs. Underhåll av byggnader och an-
läggningar vilar även detta på respektive fastighetsägare. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell: 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Kvartersmark 

BKHı – Bostäder, kon-
tor och handel. Endast 
kontor och handel är 
tillåtet i bottenplanet 

 

Exploatör 

 

Fastighetsägare 

Cı – Samlingslokal 
 

Exploatör Fastighetsägare 

   

 

Planavtal  

Ett planavtal som reglerar förutsättningar, kostnader och åtaganden i sam-
band med planarbetet har upprättats mellan Uddevalla kommun och ex-
ploatörerna.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 

All mark inom planområdet är privatägd. 

Inom planområdet finns två privata ägare till fastigheterna Hvitfeldt 2 och 
Hvitfeldt 20.  
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För en mer detaljerad redovisning av fastighetsägoförhållanden, rättigheter 
och servitut inom och intill planområdet, se tillhörande fastighets-
förteckning. 

Fastighetsreglering 

Eventuella kommande fastighetsregleringar bekostar respektive fastighetsä-
gare inom planområdet. 

Ekonomiska frågor 

8BAllmänt 
Kostnader förenade med planläggning och fastighetsbildning belastar explo-
atörerna.  

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare bekostar uppförandet av byggnader och anlägg-
ningar inom sin fastighet.  

Tekniska frågor 

Geoteknik 

I detaljprojekteringsskedet ska en projektinriktad geoteknisk undersökning 
beställas och bekostas av respektive fastighetsägare. 

El, tele- och datakommunikation 

Flytt av ledningar som orsakas av detaljplanens genomförande bekostas av 
respektive fastighetsägare. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Fortsatt arbete 
Samråd kring detaljplanen med länsstyrelsen, statliga organ och myndighet-
er, kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder 
som föreslås i planen har skett. En samrådsredogörelse där inkomna syn-
punkter sammanställdes och kommenterades upprättades 2012-04-03.  

Planförslaget anpassades efter de inkomna synpunkterna och förslaget ställ-
des därefter ut för granskning. Efter granskningen har ett granskningsutlå-
tande upprättas där inkomna synpunkter under granskningen kommenteras.  

Kommunen kan nu besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte 
överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ligger till grund för bygglovgiv-
ning. 
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Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för det fortsatta planarbetet 
och planens genomförande: 

Juli-Aug 2013  Framtagande av granskningsutlåtande och                                    
t                       antagandehandlingar 

Sept 2013  Antagande av detaljplanen 

Okt 2013  Laga kraft 

Tiden för laga kraft gäller under förutsättning att inget oförutsett inträffar 
samt att planen inte överklagas.  

Byggstart kan enligt planeringen tidigast ske under hösten 2013. 

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Linda Hans-
son, planeringsarkitekt och Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt, på uppdrag 
av exploatörerna.  

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, planarkitekt, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla kommun.  

 

 

 

 

Linda Hansson, planeringsarkitekt      Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt 
Rådhuset Arkitekter AB             Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö                 Samhällsplanering & Miljö    

REVIDERING 
Under granskningstiden inkom ett antal yttranden. Inget yttrande har dock 
lett till några förändringar i plankartan. Dock har planbeskrivningen kom-
pletterats med nya uppgifter gällande parkeringsbehovet i avsnittet ”Trafik”.  

Revideringen avser inte en komplett uppdatering av de befintliga sakförhål-
landena, vilka kan ha ändrats sedan utställningshandlingen togs fram 2013-
04-23. 
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Planbeskrivning Detaljplan för fastigheterna HVITFELDT 2 & 20

Antagandehandling 2013-04-23, rev. 2013-09-10 Uddevalla, Uddevalla kommun, Västra Götalands län

Förutom redaktionell justering har planbeskrivningen reviderats på följande 
punkt: 

- I avsnittet ”Trafik” har texten kompletterats med nya uppgifter angående 
parkeringslösningen för fastigheten Hvitfeldt 20. Beskrivningen har kom-
pletterats med uppgiften om att kommunen, vid framtida bygglovgivning, 
kommer att kräva ett lantmäteriservitut eller en lösning med en gemensam-
hetsanläggning för behovet av parkering. Detta gäller endast för de lägenhet-
er där parkeringsbehovet inte kan säkerställas inom fastigheten Hvitfeldt 20. 
Detta bevakas vid eventuell kommande bygglovgivning. 

 

 

 

 

Linda Hansson, planeringsarkitekt      Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt 
Rådhuset Arkitekter AB             Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö                 Samhällsplanering & Miljö    

 


