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Sammanträde Kultur och fritidsnämnden  
  
Plats och tid Agnebergshallen, F-salen kl. 09.00 onsdagen den 18 maj 2022  
  
Ordförande Annelie Högberg 
  
Sekreterare Josefin Florell 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr KFN 267051  

 

2.  Anmälan om jäv 
Dnr KFN 276002  

 

3.  Fastställande av dagordning 
Dnr KFN 274259  

 

4.  Nämndens egna överläggningar: bidragssystem 
Dnr KFN 276987  

Utvecklare 

Kl. 09.00-10.50 

5.  Information: Uddevalla Elitidrottsgymnasium  
Dnr KFN 277749  

Per-Anders 

Hallberg 

Kl. 11.00 

6.  Information: Rimnersområdet, Rimnersvallen och simhall 
Dnr KFN 276211  

Projektledare 

Kl. 11.45 

7.  Information om kulturpris, kulturstipendium och ungdomsledarpris  
Dnr KFN 277743  

Kultursamordnare 

Kl. 13.00 

8.  Information: Emaus 
Dnr KFN 277745  

Enhetschef  

Kl. 13.15 

9.  Information: arbetet med Kulturstråket 
Dnr KFN 276269  

Projektledare 

Kl. 13.40 

10.  Information inför beslut 
Dnr KFN 275797  

Kl. 13.50 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Remiss: Medborgarförslag från Katarina Karlsson om att tillåta 

parkering på kulturskolans parkering under helger för 

kommunanställda 
Dnr KFN 2022/00023  

Kl. 14.30 

12.  Remiss: Medborgarförslag från Vian Karim om parkering för vård- och 

omsorgspersonal  

Dnr KFN 2022/00036  

 

13.  Samråd: Planprogram för Västra centrum 
Dnr KFN 2022/00055  

Kl. 15.00 

14.  Delårsrapport april 2022, kultur och fritid 
Dnr KFN 2022/00052  

 

15.  Förvaltningsledningen informerar 
Dnr KFN 277744  

 

16.  Ordförande informerar 
Dnr KFN 267054  

 

17.  Redovisning av anmälningsärenden 2022  
Dnr KFN 2022/00005  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  
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Handläggare 

Enhetschef Eva Persson 

Telefon 0522-69 65 83 
eva.m.persson@uddevalla.se 

 

Remiss: Medborgarförslag från Katarina Karlsson om att tillåta 

parkering på kulturskolans parkering under helger för 

kommunanställda 

Sammanfattning 

Förslagsställare, Katarina Karlsson, har lämnat in ett medborgarförslag om att låta 

personalen på Kilbäckens vård och omsorg samt hemtjänsten nyttja den asfalterade ytan 

framför Kulturskolan på Skolgatan 4 till parkering. I dagsläget beskrivs det inte finnas 

något närliggande parkeringsalternativ som är bra och vissa arbetspass överensstämmer 

inte med den kollektivtrafik som finns att tillgå. Samtidigt upplever personalen också en 

oro i samband med att gå från jobbet sent om kvällarna, särskilt på helgerna. 

Förslagsställarens önskemål är att personalen ska kunna nyttja ytan från fredag 

eftermiddag till måndag morgon och ytan beskrivs under denna period som tom. Behov 

av antal parkeringstillstånd uppskattas vara cirka 10–15 stycken. 

 

Den yta som efterfrågas i samband med Kulturskolans lokaler används idag primärt av 

anhöriga som släpper av, väntar på och/eller hämtar upp de elever som besöker 

Kulturskolan. Detta sker främst på veckodagar kl. 14.00-20.00 och mellan dessa 

klockslag behövs i princip större delen av ytan finnas tillgänglig för denna målgrupp då 

det främjar tillgängligheten till verksamheten, övrig tid erfordras parkeringstillstånd. 

 

Utöver besökare till Kulturskolan nyttjas även ytan av medarbetare på Kulturskolan som 

använder sin privata bil i tjänst samt av en del kommunala verksamheter som tidigare 

efterfrågat parkeringstillstånd. Detta har resulterat i att det idag är fler parkeringstillstånd 

i omlopp än antal parkeringsplatser och beviljande har byggt på att verksamheterna 

använder parkeringen för tillfälliga besök och inte för daglig parkering som kan störa 

tillgängligheten för Kulturskolans verksamhet.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen ser alltså inga problem med att andra kommunala 

verksamheter har tillgång till ytan om nyttjande sker på ett förståndigt vis som inte hindrar 

den primära verksamheten. Kultur och fritidsförvaltningen anser dock att detta är en fråga 

som kan lösas inom de egna förvaltningsleden och vid behov av parkeringstillstånd bör 

ansvarig chef för respektive verksamhet ta kontakt med Kulturskolan. På så vis 

effektiviseras processen och det underlättar arbetet med att nå gemensamma 

överenskommelser.   
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-09 §40 

Medborgarförslag från Katarina Karlsson om att tillåta parkering på kulturskolans 

parkering under helger för kommunanställda 2022-02-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden konstaterar att Kilbäckens vård och omsorg samt hemtjänst 

har fyra parkeringstillstånd och uppmanar verksamheten att kontakta Kulturskolan om 

det existerar ett behov av fler parkeringstillstånd. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställare, Katarina Karlsson, har lämnat in ett medborgarförslag om att låta 

personalen på Kilbäckens vård och omsorg samt hemtjänsten nyttja den asfalterade ytan 

framför Kulturskolan på Skolgatan 4 till parkering. I dagsläget beskrivs det inte finnas 

något närliggande parkeringsalternativ som är bra och vissa arbetspass överensstämmer 

inte med kollektivtrafiken. Samtidigt upplever personalen också en oro i samband med 

att gå från jobbet sent om kvällarna, särskilt på helgerna. Förslagsställarens önskemål är 

att personalen ska kunna nyttja ytan från fredag eftermiddag till måndag morgon och ytan 

beskrivs under denna period som tom. Behov av antal parkeringstillstånd uppskattas vara 

cirka 10–15 stycken. 

 

Den yta som omnämns som parkering i medborgarförslaget är belägen utanför 

Kulturskolans lokaler på Skolgatan 4 och är formellt sett ingen parkeringsyta utan en 

gammal skolgård som asfalterats. Ytan har inga uppmärkta parkeringsrutor och används 

primärt av anhöriga till Kulturskolans elever då dessa släpper av, väntar på och/eller 

hämtar upp de elever som besöker Kulturskolan. Detta sker främst på veckodagar kl. 

14.00-20.00 och mellan dessa klockslag behövs i princip större delen av ytan finnas 

tillgänglig för denna målgrupp då det främjar tillgängligheten till verksamheten. Ytan 

används också utav de medarbetare på Kulturskolan som använder sin privata bil i tjänst, 

vilket innebär ca. 5–10 bilar per dag. 

 

Idag är det fri parkering på ytan mellan kl.14.00-22.00. Detta eftersom det är mellan dessa 

klockslag som Kulturskolan bedriver största delen av sin verksamhet, vilket i sin tur 

resulterar i flest antal besökare med bil. Övrig tid, mellan kl. 22.00-14.00, erfordras 

parkeringstillstånd veckans alla dagar. Tidigare krävdes inget parkeringstillstånd men på 

grund av att platsen då användes flitigt utav boende i området samt besökare till polisen, 

vilket begränsade tillgängligheten för Kulturskolan, beslutades det om att införa reglering 

kring användandet av ytan som parkering. 
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Likt förslagsställaren har det tidigare uttryckts ett behov inom de kommunala 

förvaltningsleden att ha möjlighet att nyttja ytan till parkering. Detta har föranlett att 

andra kommunala verksamheter har beviljats parkeringstillstånd och på så vis har tillgång 

till ytan. För tillfället innebär detta följande, 

 

 Grundskolekontoret har rådighet över 10 parkeringstillstånd. 

 Förskolekontoret har rådighet över 7 parkeringstillstånd. 

 Socialförvaltningen/Hemtjänsten Kilbäcken har rådighet över 4 

parkeringstillstånd. 

 Offentlig Kultur har rådighet över 6 parkeringstillstånd. 

 Parkeringen är också uppställningsplats för Mobila fritidsledarnas buss. 

 

Förskolekontoret har också önskat erhålla ytterligare 6 parkeringstillstånd avseende sina 

specialpedagoger från och med augusti.  

 

Antalet parkeringstillstånd som idag är i omlopp är fler till antal än parkeringsplatser som 

finns tillgängliga på ytan. Detta innebär att beviljandet av parkeringstillstånd bygger på 

att verksamheterna använder parkeringen för tillfälliga besök till respektive verksamhet 

och ej för daglig parkering som kan störa tillgängligheten till Kulturskolans verksamhet. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen ser således inga problem med att andra kommunala 

verksamheter har tillgång till ytan om nyttjande sker på ett förståndigt vis som inte hindrar 

den primära verksamheten. Samtidigt kan en viss problematik uppstå genom att ha för 

många parkeringstillstånd i omlopp och det kan då vara bra att se sig om efter andra 

närliggande parkeringsmöjligheter. Ett alternativ skulle kunna vara mittemot Östrabo 1, 

vilket är en promenad om cirka 400 meter från den efterfrågade ytan i anslutning till 

Kultskolans lokaler.   

 

Kultur och fritidsförvaltningen anser också att detta är en fråga som kan lösas inom de 

egna förvaltningsleden. Vid behov bör det således vara ansvarig chef för respektive 

verksamhet som kontaktar Kulturskolan avseende parkeringstillstånd i samband med ytan 

framför Kulturskolans lokaler. På så vis kan vi effektivisera processen och underlätta 

arbetet med att nå gemensamma överenskommelser. 

 

 

 

 

Annica Ryman Eva Persson 

Förvaltningschef Enhetschef 

 
Skickas till 
Förslagsställare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2022/00099 

Medborgarförslag från Katarina Karlsson om att tillåta 
parkering på kulturskolans parkering under helger för 
kommunanställda 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 

socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-02-14 

Elving Andersson (C), Robert Wendel (S), Andreas Svensson (SD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-02-15 

Socialnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Katarina Karlsson 

 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 2 februari 2022 16:38 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Parkering på kvällar och helger för vårdpersonal 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag och mina kollegor på Kilbäckens vård och omsorg plus hemtjänsten vill använda 
flick/musikskolans parkering på fredag lördag och söndagskvällar/nätter Den ytan står alltid tom och 
vi har ingenstans att parkera våra bilar På vardagarna går det ju bussar och det är lättare men vi 
slutar numera 22:15 och får gå till kampenhof för att där vänta väldigt länge på bussen.  Ibland är vi 
inte hemma förrän kvart i tolv på natten Det är dessutom otäckt att gå från jobbet så sent på 
kvällarna särskilt på helgerna och vi är många gånger rädda Därför anser vi att vi gott skulle kunna stå 
parkerade där andra kommunanställda parkerar.  Däremot har vi bara anspråk på att stå där efter 
halvtvå på eftermiddagen och fram till morgonen så nattpersonalen under helgerna också kan ställa 
sig där 
 
Dagens datum: 
220202 
 
Namn: 
Katarina Karlsson 
 
 
Skicka med en bilaga 
20220129_222031.jpg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Enhetschef Eva Persson 

Telefon 0522-69 65 83 
eva.m.persson@uddevalla.se 

 

Remiss: Medborgarförslag från Vian Karim om parkering för 

vård- och omsorgspersonal  

Sammanfattning 

Förslagsställare, Vian Karim, har lämnat in ett medborgarförslag om att låta personalen 

på Kilbäckens vård och omsorg nyttja den asfalterade ytan framför Kulturskolan på 

Skolgatan 4 till parkering alternativt den parkeringsmöjlighet som finns vid 

Margretegärdeskolan. Personalens behov av parkering i nära anslutning till arbetsplatsen 

uttrycks som stort med hänvisning till att bussförbindelser inte överensstämmer samt en 

otrygghet över att behöva gå ner till Kampenhof om kvällarna. 

 

Den yta som efterfrågas i samband med Kulturskolans lokaler används idag primärt av 

anhöriga som släpper av, väntar på och/eller hämtar upp de elever som besöker 

Kulturskolan. Detta sker främst på veckodagar kl. 14.00-20.00 och mellan dessa 

klockslag behövs i princip större delen av ytan finnas tillgänglig för denna målgrupp då 

det främjar tillgängligheten till verksamheten, övrig tid erfordras parkeringstillstånd. 

 

Utöver besökare till Kulturskolan nyttjas även ytan av medarbetare på Kulturskolan som 

använder sin privata bil i tjänst samt av en del kommunala verksamheter som tidigare 

efterfrågat parkeringstillstånd. Detta har resulterat i att det idag är fler parkeringstillstånd 

i omlopp än antal parkeringsplatser och beviljande har byggt på att verksamheterna 

använder parkeringen för tillfälliga besök och inte för daglig parkering som kan störa 

tillgängligheten för Kulturskolans verksamhet.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen ser alltså inga problem med att andra kommunala 

verksamheter har tillgång till ytan om nyttjande sker på ett förståndigt vis som inte hindrar 

den primära verksamheten. Kultur och fritidsförvaltningen anser dock att detta är en fråga 

som kan lösas inom de egna förvaltningsleden och vid behov av parkeringstillstånd bör 

ansvarig chef för respektive verksamhet ta kontakt med Kulturskolan. På så vis 

effektiviseras processen och det underlättar arbetet med att nå gemensamma 

överenskommelser.   

 

Avseende nyttjande av parkering vid Margretegärdeskolan så har Kultur och 

fritidsförvaltningen inget att tillföra då förvaltningen inte bedriver någon verksamhet där.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-03-09 §58 

Medborgarförslag från Vian Karim om parkering för vård omsorg personal 2022-02-12 
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Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden konstaterar att Kilbäckens vård och omsorg samt hemtjänst 

har fyra parkeringstillstånd och uppmanar verksamheten att kontakta Kulturskolan om 

det existerar ett behov av fler parkeringstillstånd. 

Ärendebeskrivning 

Förslagsställare, Vian Karim, har lämnat in ett medborgarförslag om att låta personalen 

på Kilbäckens vård och omsorg nyttja den asfalterade ytan framför Kulturskolan på 

Skolgatan 4 till parkering alternativt den parkeringsmöjlighet som finns vid 

Margretegärdeskolan. Behovet av parkering för personalen beskrivs som stort då 

bussförbindelser inte överensstämmer med verksamhetens arbetstider. Det infinner sig 

också en otrygghet hos personalen genom att behöva gå ner till Kampenhof om kvällarna 

och förslagsställaren menar på att tillgång till någon av dessa parkeringsmöjligheter 

skulle införliva en trygghet som alla kommunanställda borde vara berättigade.  

 

Den yta som omnämns som parkering i medborgarförslaget är belägen utanför 

Kulturskolans lokaler på Skolgatan 4 och är formellt sett ingen parkeringsyta utan en 

gammal skolgård som asfalterats. Ytan har inga uppmärkta parkeringsrutor och används 

primärt av anhöriga till Kulturskolans elever då dessa släpper av, väntar på och/eller 

hämtar upp de elever som besöker Kulturskolan. Detta sker främst på veckodagar kl. 

14.00-20.00 och mellan dessa klockslag behövs i princip större delen av ytan finnas 

tillgänglig för denna målgrupp då det främjar tillgängligheten till verksamheten. Ytan 

används också utav de medarbetare på Kulturskolan som använder sin privata bil i tjänst, 

vilket innebär ca. 5–10 bilar per dag. 

 

Idag är det fri parkering på ytan mellan kl.14.00-22.00. Detta eftersom det är mellan dessa 

klockslag som Kulturskolan bedriver största delen av sin verksamhet, vilket i sin tur 

resulterar i flest antal besökare med bil. Övrig tid, mellan kl. 22.00-14.00, erfordras 

parkeringstillstånd veckans alla dagar. Tidigare krävdes inget parkeringstillstånd men på 

grund av att platsen då användes flitigt utav boende i området samt besökare till polisen, 

vilket begränsade tillgängligheten för Kulturskolan, beslutades det om att införa reglering 

kring användandet av ytan som parkering. 

 

Likt förslagsställaren har det tidigare uttryckts ett behov inom de kommunala 

förvaltningsleden att ha möjlighet att nyttja ytan till parkering. Detta har föranlett att 

andra kommunala verksamheter har beviljats parkeringstillstånd och på så vis har tillgång 

till ytan. För tillfället innebär detta följande, 

 

 Grundskolekontoret har rådighet över 10 parkeringstillstånd. 

 Förskolekontoret har rådighet över 7 parkeringstillstånd. 

 Socialförvaltningen/Hemtjänsten Kilbäcken har rådighet över 4 

parkeringstillstånd. 

 Offentlig Kultur har rådighet över 6 parkeringstillstånd. 
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 Parkeringen är också uppställningsplats för Mobila fritidsledarnas buss. 

 

Förskolekontoret har också önskat erhålla ytterligare 6 parkeringstillstånd avseende sina 

specialpedagoger från och med augusti.  

 

Antalet parkeringstillstånd som idag är i omlopp är fler till antal än parkeringsplatser som 

finns tillgängliga på ytan. Detta innebär att beviljandet av parkeringstillstånd bygger på 

att verksamheterna använder parkeringen för tillfälliga besök till respektive verksamhet 

och ej för daglig parkering som kan störa tillgängligheten till Kulturskolans verksamhet. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen ser således inga problem med att andra kommunala 

verksamheter har tillgång till ytan om nyttjande sker på ett förståndigt vis som inte hindrar 

den primära verksamheten. Samtidigt kan en viss problematik uppstå genom att ha för 

många parkeringstillstånd i omlopp och det kan då vara bra att se sig om efter andra 

närliggande parkeringsmöjligheter. Ett alternativ skulle kunna vara mittemot Östrabo 1, 

vilket är en promenad om cirka 400 meter från den efterfrågade ytan i anslutning till 

Kultskolans lokaler.  

 

Kultur och fritidsförvaltningen anser också att detta är en fråga som kan lösas inom de 

egna förvaltningsleden. Vid behov bör det således vara ansvarig chef för respektive 

verksamhet som kontaktar Kulturskolan avseende parkeringstillstånd i samband med ytan 

framför Kulturskolans lokaler. På så vis kan vi effektivisera processen och underlätta 

arbetet med att nå gemensamma överenskommelser. 

 

Avseende nyttjande av parkering vid Margretegärdeskolan så har Kultur och 

fritidsförvaltningen inget att tillföra då förvaltningen inte bedriver någon verksamhet där.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Eva Persson 

Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Förslagsställare 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr KS 2022/00122 

Medborgarförslag från Vian Karim om parkering för vård- och 
omsorgspersonal 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till kultur 

och fritidsnämnden och socialnämnden. 

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-03-14 

Elving Andersson (C), Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-03-15 

Förslagsställare  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Socialnämnden 

 



 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 februari 2022 10:20 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Parkering för vård omsorg personal 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag arbetar på ett gruppboende nära flickskolan i Uddevalla och har stort behov av parkering då inga 
bussar stämmer med våra arbetstider vi får dessutom gå ner till kampenhof vilket Inger otrygghet på 
kvällarna Vi skulle vilja parkera på kulturskolan eller margaretegärdeskolans parkering då vi också är 
anställda i Uddevalla kommun och vi kan inte begripa varför vi inte fått detta särskilt nu i 
pandemitider och inte kan jobba hemifrån som en del andra har möjlighet till Vi hoppas ni anser att 
vi är lika viktiga som andra anställda inom kommunen och ger oss samma möjligheter till trygghet 
som alla är värda 
 
Dagens datum: 
220212 
 
Namn: 
Vian karim 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Samråd: Planprogram för Västra centrum 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit planprogram för Västra centrum för samråd. Det 

övergripande målet med planprogrammet är att identifiera och vägleda styrande 

planeringsförutsättningar för kommande detaljplaner inom Västra centrum och ange 

strategier för exploateringstakt. Målen med planprogrammet är bland annat att bygga 

blandstad med handel, social service, kultur- och attraktiva boende- och arbetsmiljöer, 

att skapa nya mötesplatser, och att minska barriäreffekter.  

 

Kultur och fritid anser att det är positivt att det tas fram ett planprogram för Västra 

centrum som fokuserar på mötesplatser och kultur, prioriterar fotgängare, cyklister och 

kollektivtrafik samt vill öka kopplingen till vattnet och lösa upp barriärereffekter.  

 

Med tanke på att frågeställningarna i programmet är så pass breda och till stor del 

behandlar gemensamma allmänna ytor anser kultur och fritid emellertid att det är en 

brist att det inte har bjudits in till någon typ av förvaltningsövergripande workshop eller 

dialog i ett tidigare skede då utvecklingen av centrala Uddevalla är en 

kommungemensam fråga. 

 

Kultur och fritid anser att planprogrammet saknar koppling till strategiska dokument, 

det är emellertid positivt att trafik- och parkeringsstrategi nämns.  

 

Kultur och fritid är positiva till att planprogrammet möjliggör i centrumnära läge. 

Kultur och fritid anser emellertid att antalet planerade bostäder medför en risk att det 

blir ett centrum främst för de som bor i eller nära Västra centrum. För att det ska bli ett 

centrum för alla är det viktigt att det finns tillräckliga allmänna ytor, vilket är skälet till 

att kultur och fritid förespråkar ytterligare arrangemangsytor.  

 

Kultur och fritid anser att det är av stor vikt att Uddevalla kommun har väl tilltagen 

grönyta inom planområdet för att möta behoven av större sammankomster och 

arrangemang nu och i framtiden och förespråkar därför att Riversideängen ska användas 

för arrangemang snarare än för bostadsbebyggelse, vilket föreslås i planprogrammet.  

 

Kultur och fritid anser att det behöver tydliggöras hur planprogrammet ska bidra till 

skapande av attraktiva mötesplatser. Detta eftersom det är ett av målen med programmet 

så behöver det konkretiseras vilka typer av mötesplatser som ska skapas, vilka värden 

de ska främja, hur de relateras till flöden av människor, andra trygghetsaspekter och den 

sociala infrastrukturen.  
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Kultur och fritid anser att det är av stor vikt att medborgarhuset knyts ihop med 

Bohusläns museum och Regionteater Väst, så att människor ska kunna ledas in från 

Regionteater Väst via medborgarhuset till Bohusläns museum, och vice versa, i ett 

naturligt stråk med hjälp av gång- och cykelväg och skyltar. Kultur och fritid ser att 

detta är viktigt då det kan finns samordningsvinster gällande kulturlokaler, mötesplatser, 

möteslokaler och eventuellt även personal i dessa tre byggnader och verksamheter. 

Detta skulle även stärka den kulturella infrastrukturen.  

 

Kultur och fritid anser att de föreslagna byggnadshöjderna riskerar medföra en negativ 

påverkan på stadsmiljön. Kultur och fritid anser att vid utvecklingen av Västra centrum 

behöver gestaltningsfrågor ta större plats. Förändringarna som planeras är omfattande 

och kommer förändra Uddevallas stadsbild. Kulturmiljövärdena som finns i området 

behöver omhändertas samtidigt som medvetenhet ska finnas om att vi skapar nya 

kulturmiljöer.  

 

Kultur och fritids synpunkter återfinns och utvecklas i bilagan.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-12 

Bilaga: Kultur och fritids synpunkter på Planprogram Västra centrum  

Planprogram Västra centrum  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden anser att fortsatt arbete med Västra Centrum bör ske med 

representation från samtliga förvaltningar.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att gestaltningsprogram för Västra centrum ska tas 

fram, alternativt att ytterligare gestaltningsfrågor inkluderas i planprogrammet.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att arbetet med Västra centrum bör kompletteras med 

strategier och mål kring mötesplatser. 

 

Kultur och fritidsnämnden anser att Riversideängen bör ges förutsättningar till att 

användas som arrangemangsyta.  

  

 

 

 

Annica Ryman Josefin Florell 

Förvaltningschef Utredare 
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Skickas till 

Samhällsbyggnad 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 

josefin.florell@uddevalla.se 

 

 

Kultur och fritid 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 64 25 

www.uddevalla.se  E-post kulturfritid@uddevalla.se 
 

 
 

Bilaga: Kultur och fritids synpunkter på Västra centrum 

Generellt om programmet och processen 

Kultur och fritid har mottagit planprogram för Västra centrum för samråd. Ett 

planprogram anger en kommuns avsikter med ett område och däri utreds övergripande 

förutsättningar, värden och strategier för hur ett område ska utvecklas.  

Kultur och fritid anser att det är positivt att det tas fram ett planprogram för Västra 

centrum som fokuserar på möten och kultur, prioriterar fotgängare, cyklister och 

kollektivtrafik samt vill lösa upp barriärer och att man gör något konstruktivt med 

ytorna.  

 

Kultur och fritid efterfrågar en koppling mellan planprogrammet (både 

programförslaget och strategierna) och strategiska dokument och mål, exempelvis 

Agenda 2030, kommunfullmäktiges övergripande strategier, friluftsplan, energi- och 

klimatplan, klimatlöften, kommunala miljömål och propositionen Politik för gestaltad 

livsmiljö, som utgör en nationell arkitekturpolicy1.  

 

I planprogrammet nämns ”kommunens samlade stadsbyggnadsstrategier” samt en 

arkitekturpolicy, kultur och fritid anser att det bör förtydligas vilka dokument det rör sig 

om och vilken instans som fastslagit dem. I planprogrammet refereras till Trafik- och 

parkeringsstrategin vilket kultur och fritid finner positivt.  

 

Gällande framtagande av planprogrammet anser kultur och fritid att det är en brist att 

det inte har bjudits in till någon typ av förvaltningsövergripande workshop eller dialog i 

ett tidigare skede då utvecklingen av centrala Uddevalla är en kommungemensam fråga.  

Detta är särskilt viktigt då ett av målen med programmet innefattar att i bred dialog 

mellan berörda förvaltningar. Det finns också ett mål om att skapa mötesplatser och 

bygga blandstad med bland annat kultur. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för  

de omfattande förändringar som planeras, skulle det varit positivt om fler funktioner 

                                                      
1 Politiken tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell 

arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har 

avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras 

vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Arkitektur-, form- och designpolitiken baseras på 

begreppet gestaltad livsmiljö, vilket omfattar bland annat arkitektur, form, design, konst och kulturarv. 

(https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-

livsmiljo/politik/)  
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från andra förvaltningar involverats, exempelvis kommunantikvarie, kultursamordnare 

och fritidsledare.  

Planprogrammets avgränsning 

Kultur och fritid är positiva till att planprogrammet i vissa fall tar ett bredare grepp och 

tittar på aspekter utanför programmets geografiska avgränsningsområde. Om 

planprogrammet hade sträckt sig ända fram till Skansberget samt inkluderat 

Windingsborgsområdet och det kulturhistoriskt värdefulla Bastionen anser kultur och 

fritid att detta hade stärkt planen. Detta då det finns utvecklingsplaner för Skansberget 

och en relativt nyligen antagen detaljplan för kvarteret Windingsborg vilka hade varit 

intressanta i relation till detta planprogram. Gällande Skansberget är det viktigt att det 

finns tydliga och säkra anslutningar mellan berget och planområdet. 

 

Riversideängen för arrangemang 

Kultur och fritid ser behov av en yta för större arrangemang och sammankomster. 

Planprogrammet medför att museiparken minskas, vilket gör att en grönyta som är 

möjlig för större sammankomster går förlorad.  

Kultur och fritid konstaterar att Kungstorget inte fungerar för större arrangemang av 

logistiska skäl exempelvis i- och urlastning och produktionsytor. Det föreslagna torget 

framför medborgarhuset lämpar sig inte heller för större arrangemang då behovet av 

produktionsytor för scen, in -och urlast och backstage är stort vid den typen av 

arrangemang. 

 

Kultur och fritid anser att det är av stor vikt att Uddevalla kommun har en grönyta inom 

detta planområde, som är väl tilltagen, för att klara av att möta behoven av större 

sammankomster och arrangemang i framtiden. I detta planprogram ser Kultur och fritid 

att dessa ytor minskar vilket skapar sämre förutsättningar för rekreation, sociala 

mötesplatser och alla typer av arrangemang. 

 

I dagsläget finns arrangemang såsom Junicupen, Oddebollen, mountainbike-lopp och 

Rally-SM som har behov av större centrumnära ytor för folksamlingar vid exempelvis 

målgång eller prisutdelningar. Större arrangemangsytor möjliggör att fler sådana 

arrangemang kan förläggas i Uddevalla vilket skulle gynna centrum.  

 

I planprogrammet är bostäder den föreslagna markanvändningen för Riversideängen. 

Kultur och fritid anser att en arrangemangsyta är lämpligare, eftersom den föreslagna 

placeringen för bostäderna blockerar siktlinjen och närheten till havet från 

Bastionsgatan sett. Kultur och fritid anser att detta är viktigt då stråken längs haven ska 

vara till för alla. Den hästskoformade utformningen av byggnaderna riskerar att 

innergårdarna, och strandpromenaden framför dem, upplevs privat och instängda.     

Om Riversideängen inte kan bli en yta för arrangemang, anser kultur och fritid att i 

andra hand bör de hästskoformade byggnaderna flyttas längre upp, närmare 

Bastiongatan eller blir kortare. Detta för att mer av Å-rummet/Strandpromenanden ska 

https://www.spacescape.se/wp-content/uploads/2019/04/PM_Effektstudie_trygghetsskapande_%C3%A5tg%C3%A4rder_190322.pdf
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kunna nyttjas för allmänhetens kontakt med vattnet, samt att siktlinjerna från 

Bastiongatan mot vattnet ska hållas öppna. 

Mötesplatser  

Kultur och fritid anser att programmet bör ta ett tydligare grepp om vilka typer av 

mötesplatser det är som ska möjliggöras och vilka värden och målgrupper som ska 

främjas genom mötesplatserna. Rör det sig exempelvis om rekreation, kultur, eller 

rörelse? Kultur och fritid anser därför att det skulle stärka planprogrammet om det fanns 

ett tydligare resonemang om trygghet kopplat till flöden av förbipasserande människor 

och hur detta uppnås på bästa sätt kopplat till befintliga och planerade mötesplatser. Det 

finns exempel på att barn och barnfamiljers närvaro på en plats ökar känslan trygghet2. 

Därför anser kultur och fritid att det bör beskrivas hur offentlig service placeras för att 

främja flödet av människor. 

   

Kultur och fritid anser att planprogrammet bör ta ett större grepp om flöden och social 

infrastruktur då ett av de uttalade målen med programmet är att skapa nya mötesplatser. 

Kultur och fritid anser att det bör specificeras om det rör sig om mötesplatser inomhus 

eller utomhus. Det skulle även stärka planprogrammet om det fanns ett resonemang 

kring vad som kännetecknar en attraktiv mötesplats utomhus. Gäller det en park kan det 

exempelvis röra sig om sol- och skuggförhållanden, vindskydd och sittplatser.  

Stadspark  

Kultur och fritid anser att Badhusparken, Teaterplantaget, Museiparken, Katie Borgs 

plats och Å-rummet ska kopplas ihop till att bli en stadspark med ån som mittpunkt. 

Detta förslag finns med i Vision för stadsutveckling kring Bäveån, och kultur och fritid 

ser att det skulle stärka planprogrammet och vara positivt för centrum. Dels eftersom det 

i planprogrammet anges att gående prioriteras och att mjuka trafikanter ska få 

vattenkontakt (se fig. 42-43) längs med norra strandpromenaden. 

 

En stadspark medför möjlighet att stanna upp längs vägen eller en plats att mötas upp 

och utgå ifrån. Den skulle även bidra till att knyta ihop den norra och södra stranden. 

Kultur och fritid anser även att en stadspark i detta läge kan utgöra en av de 

mötesplatser som planprogrammet har som mål att skapa. Det skulle även vara en bra 

plats för olika sorters evenemang och möten.  

 

Gestaltningsfrågor kopplat till byggnadshöjder och siktlinjer 

Kultur och fritid vill understryka att höjden på tillkommande bebyggelse har stor 

betydelse för hur den nya centrumbebyggelsen upplevs. Kultur och fritid anser att de 

föreslagna våningsantalen i vissa fall riskerar medföra negativa konsekvenser för 

stadsbilden och stadslivet. Därför kan planprogrammet med fördel kompletteras med en 

volymstudie för att tydligare illustrera den föreslagna utformningen på byggnaderna.  

                                                      
2 PM_Effektstudie_trygghetsskapande_åtgärder_190322.pdf (spacescape.se) 
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Kultur och fritid anser att Västra centrum kan anta en ny skala, dock i begränsad 

omfattning där fem våningar bör vara max och färre våningar än så närmare vattnet. 

Kultur och fritid anser att skalan på bebyggelsen bör vara mänsklig överallt inom 

programområdet. Detta eftersom skalan vittnar om tillkomsttiden – vilken höjd en 

byggnad har kan vittna om när något har byggts och bidra till att göra miljöerna läsbara 

och förståeliga. Kultur och fritid anser att tillskapandet av höga byggnader förstärker de 

barriäreffekter som redan finns i centrum i form av ett gaturum som upplevs isolerat i av 

höga väggar som bryter siktlinjer.  

 

Gällande de föreslagna åttavåningshusen samt tiovåningshuset längs Västerlånggatan, 

medför de att upplevelsen av siktlinjer mot vatten och hav försämras vilket också 

försämrar upplevelsen av tillgänglighet till vattnet. Tiovåningshuset riskerar att bli 

alltför dominerande i stadsmiljön då det bryter det väst-östliga stråk som går från vattnet 

längs Kungsgatan. Placeringen av detta medför även att yta tas från grönytan i 

Museiparken och väcker frågor kring hur tillfarter till dessa bostäder för in- och 

urlastning påverkar centrumlivet. Utöver detta medför dessa höga byggnader 

förmörkning från skuggor. Förvaltningen befarar att den kvällssol som Kungsgatan 

badar i under sommarhalvåret kommer att påverkas kraftigt av denna fastighet och ser 

att detta skulle vara negativt för Uddevalla centrum. I planprogrammet refereras till att 

arkitekturpolicyn lyfter behovet av att offentliga platser ska erbjuda sol under stora delar 

av dagen, vilket Kultur och fritid instämmer i. Gällande samma fastighet så anser kultur 

och fritid att siktlinjen från korsningen Kungsgatan/Västerlånggatan skadas, då man inte 

kommer att se hamninloppet, havet, båtarna och Uddevallabron härifrån om fastigheten 

byggs på denna plats. Detta tycker kultur och fritid står i bjärt kontrast med 

planprogrammets formuleringar om att vi ska närma oss vattnet.  

 

Kultur och fritid anser emellertid att högre byggnader kan fungera längre från vattnet, 

exempelvis som är föreslaget i kvarteret Macken (Stadskärnan 1:31). Byggnadshöjderna 

bör sedan minska ju närmare vattnet byggnaden befinner sig. Det föreslås ytterligare ett 

16-våningshus i kvarteret Pipfabriken, kultur och fritid anser att detta påverkar Brattska 

ängen, Skansens förskola negativt samt att det kan skymma utsikt för höghuset i 

kvarteret Macken.  

Gestaltningsförslag  

Kultur och fritid ser positivt på planprogrammets ambitioner om att staden ska 

utvecklas med vattnet som förutsättning och med Bäveån i centrum. Kultur och fritid är 

positiva till ambitionen att ge mjuka trafikanter plats närmast vattnet. Kultur och fritid 

vill emellertid understryka att tillgänglighet till vattnet även främjas genom siktlinjer; de 

offentliga miljöerna, såsom exempelvis utsikt över vattnet, tillhör alla. Tillkommande 

bebyggelse måste därför bli lägre ju närmre vattnet den anläggs, för att så många som 

möjligt ska få utsikt över vattnet.   

 

Kultur och fritid anser att man i all stadsutveckling bör utgå ifrån platsens identitet och 

värden. De kulturhistoriska värdena som en plats bär förmedlar inte bara en kunskap 
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från förr till idag, utan hjälper också kommande generationer att förstå både nu och då.  

Bebyggelse och miljö är det främsta källmaterialet till varför det ser ut som det gör och 

varför vi befinner oss här i utvecklingen.  

 

Kultur och fritid anser därför att ett gestaltningsprogram för Västra centrum hade varit 

positivt, bland annat för att identifiera identitetsbärande element samt för att besvara 

vilka bebyggelsemässiga kulturvärden man vill bevara och utveckla i stadsbilden. 

Kultur och fritid anser att i vidare arbete med planprogrammet bör bland andra 

kommunens kommunantikvarie involveras.  

 

Kultur och fritid vill understryka att Uddevallas historia med 500 år av sjöfart, läget vid 

vattnet och havet är viktiga resurser som bör tillvaratas. Ett exempel är kajerna, som är 

de äldsta och tydligaste elementen i området som berättar en historia. Kultur och fritid 

anser att det är viktigt att möjligheten för stora båtar att komma in nära centrum ska 

värnas. På håll vittnar deras master om kopplingen till havet och blir en identitetsbärare 

för att Uddevalla är en stad vid havet och inte bara vid ett vattendrag.  

 

Kultur och fritid är positiva till att planprogrammet för Västra centrum tar fasta på den 

rutnätsprincip som kvartersstrukturen i staden är uppbyggd kring och att bebyggelsens 

fasader mot gaturummen ska varieras för undvikande av ett monotont intryck.  

Detta är något som kan behandlas i gestaltningsprogram. Kultur och fritid tycker att den 

brokigheten som finns i Västra centrums närområde och som omnämns i 

planprogrammet, bör behållas vid utveckling av Västra centrum. Detta kan ske genom 

krav på att tillkommande bebyggelse ska formges med kvalitet och att varierad 

gestaltning blir ett krav i markanvisningar i detaljplaneskede.  

 

Kultur och fritid anser att en annan aspekt i ett gestaltningsprogram bör vara att utveckla 

resonemangen om skala på bebyggelsen och sträva efter en mänsklig skala i hela 

planområdet. Ett av målen i Politik för gestaltad livsmiljö är att hållbarhet och kvalitet 

inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska värden. I målet anges att en gestaltning av 

hög kvalitet är en investering i alla hållbarhetens dimensioner3. Kultur och fritid 

efterfrågar argument för varför antalet våningar ska vara så högt som 6-8 våningar i 

flera fall och upp till 16 våningar, utöver att en kostsam exploatering behöver betala sig. 

Vilka värden är det som de högre byggnaderna tillför stadsbilden?  

 

Gällande föreslagen gång- och cykelbro (mellan Bohusläns museum/Riverside och 

södra kajen/hamnen, se fig. 23) anser kultur och fritid att detta behöver problematiseras 

i relation till skärgårdsbåtarna. Det är viktigt att en bro inte försämrar möjligheten för 

större fartyg inklusive skärgårdsbåtarna att åka in. Kultur och fritid föreslår att 

möjligheterna till att utveckla Västerbron utreds då den hade kunnat knyta ihop 

områdena genom exempelvis en sammanhängande kajpromenad. 

                                                      
3 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-
livsmiljo/politik/ 
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Kultur och fritid ser även att det vore positivt om skärgårdstrafiken flyttas till kajen vid 

Museiparken för att hamna närmare bussar och tåg. Skärgårdsbåtarna är en viktig 

identitetsmarkör i området och detta skulle stärka kulturmiljön genom att tydliggöra 

kopplingen till havet, samt bidra till att knyta ihop kommunikationsnoderna.  

 

Kultur och fritid vill skicka med att det finns ett byggnadsminne inom planområdet i 

form av Uddevalla stationshus. Kultur och fritid anser att det hade varit intressant att i 

detta sammanhang diskutera användningen av detta och på vilket sätt en detaljplan kan 

säkra detta värde. 

 

Infrastruktur och stråk 

Kultur och fritid ställer sig bakom planprogrammets skrivningar om att en viktig 

förutsättning för att skapa attraktiva miljöer med liv och rörelse, är att få fler att 

promenera. Att förlänga etablerade gångstråk genom att Kungsgatan och 

Strandpromenaden förlängs västerut ser kultur och fritid också som positivt. Det är även 

positivt att dessa två stråk samt Bävebäcksstråket föreslås bli gångfartsområden där 

trafik ska ske på gåendes premisser.  

 

Eftersom planprogrammets syfte bland annat är att svara på frågan om samband, vill 

kultur och fritid lyfta idén om ytterligare förlängda stråk, exempelvis mellan 

Skeppsviken, järnvägsstationen, gymnasieskolorna, och Rimnersområdet. Detta för att 

ytterligare knyta ihop viktiga målpunkter för barn och unga. Delar av dessa stråk kan 

företrädelsevis vara delvis bilfria.  

 

Kultur och fritid anser att det är mycket viktigt att det finns ett väl markerat och 

attraktivt gångstråk från nuvarande centrum och fram till järnvägsstationen. Det finns en 

GC-väg mellan järnvägsstationen och Kampenhof/museet, det så kallade 

Bävebäcksstråket. Detta stråk saknas dock i programmets kartor.  

Kultur och fritid anser att det är viktigt för stadsbilden, kulturmiljön och upplevelsen av 

staden att Västra centrum knyts ihop med det centrum som finns öster om 

Västerlånggatan. Det är positivt om detta görs genom förlängd gatsträckning, 

exempelvis Kungsgatan och Norra hamngatan in i Strandpromenaden så som är utritat i 

figur 43 i programförslaget.  

 

Kultur och fritid anser emellertid att fler åtgärder krävs för att övergången över 

Västerlånggatan ska fungera, så att den inte utgör en ny barriär. Som exempel kan 

bussuppställningen flytta längre upp på Västerlånggatan, upp mot Strömstadvägen och 

att busshållplatserna byggs in i gatumiljön så som planprogrammet föreslår.  Det skulle 

innebära att Västerlånggatan blir smalare och mindre trafikerad vid övergången i form 

av Kungsgatans förlängning och att knutpunkten för busstrafik lokaliseras närmare 

knutpunkt för järnvägstrafik. Kultur och fritid tror att stadsbilden skulle gynnas av att 

inte ha bussar i bottenplan i en centrummiljö, då detta kräver mycket ytor av 
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säkerhetsskäl. Ytor som annars behövts för bussuppställning i Kampenhofsområdet kan 

istället användas till mötesplatser, offentlig service eller handel.   

I planprogrammet anges att Kilbäcksgatan ska förlängas västerut mot Bastiongatan. 

Kultur och fritid undrar om det ska vara möjligt att svänga vänster från Kilbäcksgatan in 

på Västerlånggatan, då detta annars blir en del av den negativa barriäreffekten.  

Kultur och fritid anser att det är positivt att kommunen vill etablera bostäder i 

kollektivtrafiknära lägen med tillgång till offentlig service. Kultur och fritid hoppas att 

det som uttrycks i planprogrammet om varierade upplåtelseformer blir verklighet i 

Västra centrum.  Förslagsvis blir detta ett villkor i eventuella markanvisningar.  

 

Kultur och fritid efterfrågar ytterligare redogörelser för hur Skagerrakbanan och den 

planerade underjordiska stationen under Västerlånggatan, med avseende på hur 

planprogrammet möter de möjligheter och utmaningar detta kan innebära.  

 

Analys av centrum 

Kultur och fritid efterfrågar en tydligare analys av vad som i framtiden ska utgöra 

Uddevallas centrum. I planprogrammet uttrycks att centrum ska växa västerut, samtidigt 

som ett av målen med planprogrammet är att bygga blandstad handel, service, kultur 

och boendemiljöer. 

 

Med tanke på de planer som finns om nya bostäder i Anegrund och planprogrammets 

mål om 110 nya bostäder inom Västra centrum vill kultur och fritid påpeka att det finns 

en risk att Uddevallas centrum blir ett centrum främst för de som bor i eller nära det. För 

att det ska bli ett centrum för alla, såväl invånare som besökare, krävs att det finns gott 

om gågator, torg, parker och aktivitetsytor. I planprogrammet finns flera ambitioner 

kopplat till den typen av ytor vilket är positivt, kultur och fritid anser dock att det 

behövs ytterligare ytor till detta. Kultur och fritid efterfrågar en beskrivning av hur 

storleken på allmänna ytor minskat i programförslaget till förmån för bostäder, även 

bilparkeringarna är allmänna ytor idag där ändå personer möts och vistas samt ytan går 

att använda till evenemang. 

 

Medborgarhuset i den kulturella infrastrukturen 

Kultur och fritid anser att det är av stor vikt att Medborgarhuset knyts ihop med 

Bohusläns museum och Regionteater Väst, genom ett tydligt gång- och cykelstråk och 

skyltar. Det är viktigt att människor ska kunna ledas in från Regionteater Väst via 

medborgarhuset till Bohusläns museum, och vice versa, i ett naturligt stråk. Kultur och 

fritid ser att detta är viktigt då det finns samordningsvinster gällande kulturlokaler, 

mötesplatser, möteslokaler och eventuellt även personal i dessa tre byggnader och 

verksamheter. Detta skulle även stärka den kulturella infrastrukturen.  
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 2020-12-16 beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
ta fram ett planprogram för Västra centrum. Västra centrum är en del av centrala Uddevalla som 
sträcker sig från Västerlånggatan till Riversideängen norr om Bäveån finns potential för staden att 
växa och ge plats för nya verksamheter, arbetsplatser bostäder. Intresset för Uddevalla stad är stort. I 
synnerhet i de centrala delarna av staden finns idag stora, mer eller mindre, outnyttjade 
markreserver i kommunal ägo. I direkt koppling till stadens historiska kärna, med Bäveån i centrum, 
finns förutsättningar att skapa en ny attraktiv och värdetät stadsdel. En ny stadsdel som tar tillvara 
Uddevallas unika förutsättningar vid å och hav och där centrum växer västerut.  

Samtidigt innehåller området stora utmaningar i form av effekterna av klimatförändringarna. 
Översvämnings- och skyfallsproblematiken är två sådana effekter. I området finns också omfattande 
behov av marksanering, stabilitetsåtgärder och infrastrukturella åtgärder för att möjliggöra 
exploatering. Tidigare utredningar har schematisk tittat på en tänkt bebyggelsestruktur för stadens 
utbyggnad, livet i och mellan husen samt de tekniska förutsättningarna för skyddandet av staden från 
översvämningar. Uddevalla kommun avser nu att ta nästa steg in i processen för en helt ny central 
stadsdel genom att upprätta ett planprogram för området Västra Centrum.  

Programmet utgår från Vision för stadsutveckling kring Bäveån som godkändes av 
kommunfullmäktige 2021-11-10. Programmet ska utveckla stadsutvecklingsvisionen till konkreta 
planeringsförutsättningar och utreda vad som krävs för att uppnå en blandstad som är 
klimatanpassad, har brett serviceutbud, som prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik samt 
skapar attraktiva mötesplatser. 

 

  

Vad är ett planprogram? 
Ett planprogram anger en kommuns 
avsikter med ett område. I ett planprogram 
utreds övergripande förutsättningar, 
värden och strategier för hur ett område 
ska utvecklas. Ett planprogram ska utgöra 
underlag för framtida detaljplaner och ska 
därför svara på frågan om vad som är 
lämplig markanvändning, förutsättningar, 
samband och gemensamma behov. 

Programsamråd 
När ett förslag är färdigställt skickas 
planprogrammet på samråd. Under 
samrådstiden har fastighetsägare, boende 
och övriga remissinstanser möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. 

Inkomna synpunkter sammanställs och 
utgör en del i det fortsatta arbetet. 

Godkännande av programmet 
Efter programsamrådet ska 
samhällsbyggnadsnämnden besluta om 
godkännande av programmet. 

 

Hur ni kan bidra under samrådstiden 
Samrådet pågår från och med 27 april till 27 
maj 2022. 

Förslaget finns på Uddevalla kommuns 
hemsida: www.uddevalla.se/bygga-bo-och-
miljo/samhallsplanering 

Förslaget finns även utställt i Stadshuset, 
Varvsvägen 1, samt på Kontaktcenter, 
Kungsgatan 29. 

Besökstid vardagar klockan 08:00-16.00  

Skicka dina synpunkter skriftligt senast den 
27 maj 2022 till: 

Via brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se   

 

 

 

http://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering
http://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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Syfte 
Uddevalla centrum ska växa västerut genom att ta i anspråk lågutnyttjade områden i direkt 
anslutning till den historiska stadskärna och området kring Bäveån. Genom ny bebyggelse och väl 
gestaltade offentliga rum ska en värdetät stadskärna växa fram på klassisk mark. En modern 
blandstad som tar avstamp i Uddevallas historiska miljöer och maritima karaktär, som är tålig för 
framtidens klimatförändringar och som skapar förutsättningar för det goda stadslivet. 

Mål 
Målet med planprogrammet är att identifiera och vägleda styrande planeringsförutsättningar för 
kommande detaljplaner inom Västra Centrum samt att ange strategier för exploateringstakt.  

Mål med programmet är: 
• att med stöd av plan och bygglagens planeringsprocess fastställa den övergripande 

infrastruktur och kvartersindelning som kommande detaljplaner har att förhålla sig till  
• att i bred dialog, såväl mellan berörda kommunala förvaltningar som med externa parter och 

kommunmedborgare, identifiera samverkande och motstående intressen som fysiska 
planering i Västra centrum fortsatt har att bevaka 

• att ge ingångsvärden för höjdsättning mot bakgrund av stigande havsvatten och 
skyfallsproblematik 

• att bygga blandstad med handel, social service, kultur och attraktiva boende- och 
arbetsmiljöer 

• att skapa nya mötesplatser 
• att skapa nya och förädla befintliga stråk och kopplingar till omkringliggande områden 
• att studera genomförandefrågor och etappindelning 
• att minska barriäreffekter 

  

Planprogrammet i siffror 
Efter ett fullt utbyggt Västra centrum enligt 
programförslaget kommer området bestå av 
följande: 

1 500 bostäder 

1 300 arbetsplatser 

25 000 kvadratmeter parkmark 

22 500 kvadratmeter gårdsyta 

 

 

 



6 
 

Fysisk avgränsning och lokaliseringshjälp 
Planprogrammets geografi finns i centrala Uddevallas västra delar. Planprogrammets avgränsning 
visas i figur 1 och utgörs av järnvägen i norr, Västerlånggatan i öster och Bäveån i söder. I väster 
sträcker sig programområdet och inkluderar centralstationen i norr och Riversideängen i söder.  

Figur 1. Planprogrammets avgränsning. 



7 
 

  

Figur 3. Kartan illustrerar gator som benämns genom planprogrammet. 

Figur 2. Kartan illustrerar kvarters- fastighetsnamn som benämns genom planprogrammet. 
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Förutsättningar 
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Utmaningar 

Fysiska barriärer 

Uddevalla centrum sträcker sig idag utmed Bäveåns södra och norra sida i västöstlig riktning. 
Centrumbebyggelsen är till stor del uppförd i kvartersstruktur där gatorna i västöstlig riktning slutar 
abrupt i Västerlånggatan i den västliga utkanten av kvartersstaden. Här övergår stadskvarteren till 
Kampenhof som är innerstadens region- och stadsbussnod samt en större mängd markparkering. 
Västerlånggatan utgör här en barriär mellan det befintliga centrumet och området för 
planprogrammet. Barriären består av innerstadens mest trafikerade gata med en bredd om cirka 45 
meter.  

Söder om planprogrammet sträcker sig Bäveån i västöstlig riktning. För att ta sig över Bäveån finns en 
sex broar i centrum. Den västligaste bron gå under namnet Västbron som binder samman 
Västerlånggatan i norr med Göteborgsvägen i söder. Då det inte finns några ytterligare broar västerut 
över Bäveån skapar Bäveån här en barriär mellan Västra centrum och Anegrund som är lokaliserat på 
södra sidan Bäveån.  

Norra delen av programområdet avgränsas av järnvägen. Järnvägen bidrar till en naturlig 
avgränsnings för programområdet men bidrar till en barriär i staden då järnvägen har få 
korsningspunkter. Denna barriär åsamkar likt Bäveån svårigheter att röra sig i nordsydlig riktning och 
skapar därför stora omvägar.  

Öster om området är Skansberget lokaliserat som utgör en barriär sett till dess topografiska 
egenskaper då skansen är cirka 50 meter hög. Utöver dess topografi bidrar skansen med grönska och 
rekreationsmöjligheter i staden och skapar samtidigt ett hålrum i bebyggelsestrukturen. 

Funktionsseparering 

Funktionssepareringen ses som en utmaning där målet är att skapa en blandstad med handel, social 
service, kultur samt attraktiva boende- och arbetsmiljöer för att skapa en levande stadskärna. Inom 
tidigare stadsplaneringsideal har målbilden dock ofta kommit att se annorlunda ut. 
Funktionsseparering har under lång tid eftersträvats i samhällsplaneringen. Områden reserverades 
för endast en funktion som exempelvis bostäder, industri, affärer eller nöjen. Detta innebar att olika 
funktioner i stadsdelen inte skulle blandas. På detta sätt skulle de olika funktionerna bli mer effektiva 
och inte störa varandra. Bostadsområden skulle således endast bestå av bostäder, industriområden 
endast av industrier och i centrum skulle endast bestå av handel och service. Denna planeringsprincip 
finns förverkligad i merparten av Sveriges städer och så även i Uddevalla.  

I programområdets direkta närhet syns denna typ av funktionsseparering då större delen av området 
väster och söder om programområdet består av industri och arbetsplatser och i norr är merparten 
bostadsområden. Innerstaden öster om programområdet är dock uppbyggt efter tidigare ideal med 
blandade funktioner av bostäder, handel och mindre industri.  

Inom planprogrammets gränser ses liknande tendenser till uppdelning av funktioner. Norra delen av 
programområdet består till större del av bostäder, västra delen av verksamheter och södra delen av 
parkeringsplatser samt kollektivtrafikknutpunkt. Denna funktionsseparering medverkar till att 
områden endast brukas under vissa tider av dygnet vilket skapar otrygghet och bidrar till upplevd 
otrygghet. 
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Stigande havsnivåer 

Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område utmed Bäveåns mynning. Området drabbas 
regelbundet av översvämning till följd av lågtryck och stormar som tillfälligt höjer havsnivån i 
Byfjorden. Utöver tillfälliga översvämningar väntas även den globala havsnivån stiga till följd av ett 
varmare klimat där glaciärer och inlandsisar smälter samtidigt som havsvattnets volym vidgas på 
grund av termisk expansion (havet blir varmare och tar mer plats). Havsnivån stiger redan idag och 
förväntas så göra i hundratals år framöver. 

I större delen av Sverige pågår en landhöjning efter den senaste istiden. Landhöjningen varierar 
mellan olika platser i Sverige, den är störst i norr och minst i söder även om det bara handlar om 
några millimeters skillnad. I Uddevalla förväntas landhöjningen vara cirka fyra millimeter per år. 
Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) höjs havsytan för 
närvarande cirka 3,2 millimeter per år. I Uddevalla är således landhöjning fortfarande större än 
havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker.  

Vad gäller programområdet för Västra centrum ser det dock annorlunda ut. Större delen av 
programområdet är låglänt och sträcker sig endast 1–1,5 meter över dagens medelvattennivå. Vissa 
områden ligger till och med så lågt som 60 centimeter över medelvattennivån. Inom 
programområdet är det primärt området som är lokaliserat söder om Bastiongatan som är mest 
låglänt och därmed drabbas hårdast av översvämningar. Detta område påverkas av en hög 
sättningshastighet där stora delar av området förväntas ytterligare sätta sig fem centimeter de 
närmsta tio åren. Detta medför att den relativa havsnivån stiger för denna del av programområdet.  

Skyfall 

En allt viktigare del i planeringen av framtida städer är hantering av dagvatten och skyfall. Skyfall kan 
definieras på olika sätt och enligt SMHI definieras ett skyfall av minst 50 millimeter regn på en timme 
eller minst en millimeter regn på en minut. I framtiden förväntas klimatet bli varmare och bidra till 
förändrade nederbördsmönster och fler skyfall.  

Med ett förändrat klimat uppstår nya 
utmaningar som kräver att dagens 
samhällsplanering förändras utefter de 
nya förutsättningarna. Den ökade 
mängden nederbörd i form av skyfall kan 
på kort tid leda till översvämningar då 
vatten i stora mängder samlas i 
lågpunkter.  

Stora delar av programområdet ligger lågt 
i jämförelse med kringliggande terräng. De 
flesta av de lägsta punkterna är samlade 
söder om Bastiongatan intill Kampenhof, 
Bohusläns Museum samt Riverside Hotel. 
Till området är det stora mängder 

Figur 4. Terrängmodell med ungefärlig avgränsning av 
planprogrammet. Bild: Scalgo 
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regnvatten då avrinningen norrifrån sker mot centrala Uddevalla.  

Avrinningsområdet uppgår till cirka 20 
kvadratkilometer. Stora delar av detta 
avrinningsområde är hårdgjort och det 
finns därför risk för höga flöden vid 
ytavrinning. Detta innebär att stora delar 
av det regnvatten som faller i 
kringliggande områden når recipienten 
(Bäveån) genom programområdet. Detta 
har tidigare skett genom ett antal bäckar 
som sträckt sig genom centrala Uddevalla 
mot Bäveån. Dessa bäckar har senare 
kommit att kulverteras och är fortfarande 
det idag.  

Figur 6 illustrerar flödesförhållandena i centrala Uddevalla. Figuren utgår från ett hundraårsregn där 
en klimatfaktor som motsvarar 25 procent extra volym adderats för att simulera förväntad 
regnintensitet år 2100. De punkter som utgör det huvudsakliga flödet i figuren som påverkar 
programområdet är sektionerna 5 (Västerlånggatan), 6 (Södra Järnvägsgatan), 7 (Kilbäcksgatan) och 9 
(GC-tunneln under järnvägen). Det sammanlagda flödet för dessa sektioner uppgår till cirka 30–35 m3 
per sekund och är i sammanhanget exceptionellt högt flöde.  

Figur 5. Avrinningsområde som påverkar Västra centrum. Bild: Scalgo 

Figur 6. Vattenflöden vid ett 100-årsregn idag med dagens markanvändning. Bild: Sweco 
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När regnvattnet till slut når de flackare delarna översvämmas stora delar av programområdet. Figur 7 
illustrerar dessa översvämningar där analysen visar att områdena söder om Bastiongatan utgör de 
områden med stora vattendjup och störst arealer. Andra områden inom programområdet som också 
utgör naturliga lågpunkter och därmed får stillastående vatten är östra delen av Strömstadsvägen, 
Västerlånggatan i höjd med järnvägsbron samt tunneln under järnvägsspåret. Norr om Bohusläns 
museum och Hotel Riverside finns ett område med flera lågpunkter. Dessa mäter som lägst cirka 50 
centimeter över normalt vattenstånd.  

Att skyfallsvattnet har en tydlig sydlig riktning mot Bäveån är tydligt i det fjordlandskap som 
Uddevalla innerstad är lokaliserad i. Vad som också syns tydligt i tidigare översvämningar av centrum, 
samt i figur 7, är att stora delar av planprogramsområdet ligger lågt. Detta medför att hastigheten på 
det ytavrinnande skyfallsvattnet från norr dämpas och samlas i det flacka området i synnerhet söder 
om Bastiongatan vilket gör området mycket påverkat av översvämningar vid större skyfall.  

I det parallellt pågående projektet Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla arbetas det 
med att anlägga ett översvämningsskydd. Lokalisering av detta skydd illustreras i figur 8. Detta 
översvämningsskydd syftar till att skydda staden från framtida översvämningar. Detta 
översvämningsskydd har dock en negativ påverkan på skyfallsvattnets möjlighet att nå recipient. 
Figur 8 simuleras ett översvämningsskydd till nivån +2,3 meter över havet. I simuleringen har 
dagvattenutloppen lämnats öppna, vilket innebär att dagvattenledningarna kommer att avleda 
vatten i den utsträckning som deras kapacitet medger. Dock räcker inte dagvattenledningarna till för 
att avleda allt vatten utan istället samlas vattnet från avrinningsområdet på landsidan av 
översvämningsskyddet till dess att vattenståndet blir tillräckligt högt och rinner över skyddet och ned 
i Bäveån. Översvämningsskyddet bildar således en fördämning som hindrar regnvattnet att nå 
recipient och resulterar i översvämningsproblematik inom programområdet. 

Figur 7. Vattendjup efter ett 100-årsregn idag med klimatfaktor 1,25 med befintlig markanvändning. Bild: Sweco 
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Det är således av högsta vikt att vidta åtgärder för att minska översvämningsrisken. För att göra det 
krävs öppningar i översvämningsskyddet så att skyfallsvattnet kan föras vidare ut till recipient. Efter 
att skyfallsvattnet tagit sig in i Västra centrum, primärt via Bävebäcksgatan och Västerlånggatan i 
höjd med Riksväg 44, breder regnvattnet ut sig då området är flackt. Således krävs åtgärder för att 
samla och kanalisera vattnet. På detta vis kan det ytavrinnande vattnet samlas och avlasta alla 
översvämningsytor och sedan ledas mot öppningarna i översvämningsskyddet. 

Geotekniska förhållanden  

Stora delar av markområdet kring Bäveån har tidigare varit en havsvik med ett antal öar och 
bergpartier där Bäveåns strömmar avsatt sediment på tidigare avsatta jordlager primärt bestående 
av lera. Nuvarande landområdet, i grova mått, söder om Bastiongatan har skapats genom successiv 
utfyllnad genom åren. Fyllningen varierar mellan cirka två och fem meter. Fyllningens 
sammansättning varierar då det fyllt på i århundraden men utgörs i huvudsak av silt, sand och grus 
som ofta blandats med lera, gyttja, humus och block. Under fyllningen består området runtom 
Bäveån av lera med stor mäktighet för att sedan komma ned till friktionsjord. Det totala djupet till 
fast berggrund varierar inom området mellan 20 och 50 meter. En utmärkande jordlagersprofil på 
hur det generellt ser ut inom området ses i figur 9.  

Figur 8. Vattendjup vid ett 100-årsregn idag med klimatfaktor 1,25 efter att ett översvämningsskydd har anlagts. Röd linje 
utgör dragning för översvämningsskyddet. Bild: Sweco 
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Det finns relativt liten kunskap om vad 
fyllnadsmassorna bestått av genom åren 
och det har tidigare funnits ett flertal olika 
verksamheter inom området som har 
medfört att stora delar av marken och 
grundvattnet har förorenats.  

I området finns idag en 
sättningsproblematik. Sättningar orsakas 
vanligen av ökad belastning av exempelvis 
markuppfyllningar, byggnader eller av 
sänkt grundvatten. För området beror denna sättningsproblematik primärt av två anledningar – att 
områdets underlag består av lera och att området är uppfyllt. Markens sättningshastighet styrs 
framförallt av fyllningarnas tjocklek och således dess vikt, hur länge sedan utfyllnaden skedde och 
lerans mäktighet. Baserat på förekommande sammansättning av marken inom programområdet, där 
det finns en lermäktighet på cirka 20–30 meter, förväntas sättningsförloppet pågå mer än 100 år 
framöver. Fyllnadsmassorna har sannolikt successivt lagts ut sedan mitten av 1700-talet för att skapa 
mer landområden i strategiska lägen i centrum. Följden av detta är marksättningar som uppnår 2–7 
millimeter per år i dagsläget. Inom vissa områden där sättningarna är som värst pågår sättningar om 
cirka 15–20 millimeter per år.  

Figur 9. Jordlagerprofil. 

Figur 10. Historisk överlagring av strandlinjen, samt lokalisering av berg och 
holmar (nuvarande och nedsprängda). 
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Den lägsta punkten inom programområdet är lokaliserad nordväst om Bohuslänsmuseum. Området 
är beläget cirka 60 centimeter över medelvattennivå. Med en sättningshastighet på sex millimeter 
per år kommer markytan om 100 år ligga på samma höjd som medelvattennivå gör idag. Lägg där till 
att medelvattennivån, enligt SMHI:S beräkningar, beräknas stiga med 63 centimeter till år 2100. 
Detta medför att delar av området tros ligga under medelvattennivån redan långt innan år 2100 om 
inga åtgärder genomförs i området. 

Markföroreningar  

Stora delar av programområdet är mark som tidigare utgjort en havsvik. Mark som under stadens 
framväxt successivt fyllts ut och använts för såväl bostäder som verksamheter. Tidigare 
markanvändning för magasin, industrier, brandstation och järnvägsspår såväl som tillförda 
fyllnadsmassor har lämnat spår i form av markföroreningar.  Vissa områden är välutredda och 
kommunen har god kännedom om markens förhållanden och de risker som föreligger medan andra 
områden kvarstår att utreda. I takt med den senare tidens byggprojekt har också större och mindre 
omfattande saneringar genomförts. 

För att skapa en samlad bild 
av markföroreningarna ett 
PM sammanställts som 
innefattar nuvarande 
kunskapsläge och lämna 
rekommendationer för 
fortsatt arbete med förorenad 
mark under 
stadsomvandlingen. I detta 
PM har en inventering av 
objekt och områden som kan 
vara potentiellt förorenade 
med anledning av historisk 
verksamhet sammanställts 
tillsammans med redan 
färdigställda utredningar 
inom området. Detta PM har 
således landat i en 
identifiering av tekniska och 
geografiska kunskapsluckor 
om föroreningsförekomst och en översikt av behovet av utredningar som kan behöva genomföras, 
och när i planarbetet och processen dessa behöver genomföras.  

Figur 11 illustrerar en översikt av verksamheter och branscher som hållit till i och kring Västra 
centrum.  

 

  

Figur 11. Översikt av verksamheter och branscher inom planprogramsområdet. 
Flygfoto från 1660-tal. @Lantmäteriet. 
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Strategier 
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God bebyggd miljö 
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Blandstad 

Uddevallas historiska centrum karaktäriseras av den småskaliga rutnätsstadens kvaliteter, en tät och 
småskalig kvarterstruktur med bebyggelse för bostäder, handel, service, kontor och kultur. Med ny 
bebyggelse i direkt anslutning till stadens centrum ska utbyggnaden av Västra centrum upplevas som 
en fortsättning på innerstadens kvartersstruktur. 

En funktionsblandning eftersträvas särskilt utmed utpekade huvudstråk för att möjliggöra ett stadsliv 
längs med gator där bostäder, handel, service och kontor blandas. Utmed dessa utpekade stråk ska 
bottenvåningar primärt användas för verksamhetslokaler, institutioner och föreningsliv. 
Funktionsblandningen ska bidra till ekonomisk vitalitet, social jämställdhet och miljömässiga vinster. 
Denna strategi förlänger centrum som idag får ett abrupt slut vid Västerlånggatan. 

En samlad och värdetät stad 

Nya förbättrade flöden längs med befintliga stråk som förlängs ger goda förutsättningar för aktiva 
och trygga offentliga platser och gator. I Uddevalla ska det vara naturligt att röra sig mellan olika 
stadsdelar och mötesplatser. En stadsstruktur med minskade barriärer och strategiskt placerade 
målpunkter, bidrar till en miljö som leder till ökad sammanhållning och upplevs som nära, trygg och 
inkluderande. 

Inom Västra centrum ska nya målpunkter skapas och befintliga målpunkter stärkas för att skapa en 
vital stadsdel. Busstation och museum bidrar med liv och rörelse och skapar tillsammans med nya 
målpunkter en vital stadsdel i Uddevallas viktigaste utvecklingsområde. Mötet mellan stad, natur och 
vatten bidrar till en unik stadsmiljö för människor att vistas i.    

Vattenkontakt 

I dagsläget präglas stora delar av området av markparkering och områden som är avstängda från 
allmänheten utmed Bäveån. Trots områdets centrala läge upplevs även stora delar av området som 
avsides och ödslig. Det är av stor vikt att vattennära lägen tillgängliggörs så att dessa blir synliggjorda 
och att de går att uppleva. Vattenkontakt kan vara betydelsefull utifrån landskapsbilden och för dess 
rekreativa värde. Det är således viktigt att öka den sammantagna vattenkontakten, att 
tillgängligheten till vatten ökar och att vattnet blir en naturlig del av stadsmiljön. 

Inom planprogrammet ska det ges möjlighet till utveckling av verksamheter och bostäder samt stärka 
kontakten med hamnen, havet och ån.  

Gröna kopplingar 

Gröna kopplingar mellan områdets parker ska stärkas och tillgängliggöras för fler människor vilket 
också ökar möjligheten för spridning av växter och djur. Gröna kopplingar kan handla om möjligheten 
att röra sig i ett större grönområde men också om gröna stråk i form av trädalléer längs med ett 
gång- och cykelstråk. Inom programområdet kan gröna kopplingar skapas mellan parker och 
naturområden för att bidra till ökad tillgänglighet och orienterbarhet i staden för att förtydliga viktiga 
stråk. Dessa gröna inslag i staden lockar även fler människor att vistas utomhus samtidigt som det 
skapar nya viktiga spridningskorridorer för djur och växters möjlighet att röra sig mellan stadens 
parker och naturområden.  
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Klimatsäker stad 

I den täta och mer hårdgjorda staden kan grönskande element inte bara bidra till sociala och 
kulturella värden. Vegetation i städer kan ge minskad energiförbrukning och klimatpåverkan. 
Vegetationen bidrar till bättre luftkvalitet, lägre lufttemperatur och ett jämnare vindklimat. 
Kostnaderna för att hantera regnvatten kan sänkas drastiskt om vattnet kan fördröjas, absorberas 
och filtreras med hjälp av vegetation. 

Hanteringen av skyfall blir en allt viktigare fråga för att klimatsäkra städer i framtiden. Till följd av 
klimatförändringarna förutspås oftare återkommande och större regnmängder vid skyfall. I framtiden 
innebär detta att vi kommer att behöva vänja oss vid extremväder med perioder av torka och kraftiga 
skyfall. Många städer har visat sig sårbara där tydliga exempel är Malmö 2014 eller Gävle 2021 och så 
även Uddevalla. Detta kräver att åtgärder för att minska risken för förödande översvämning i 
exploaterade områden skapas. 

För Uddevalla centrum finns även risk för översvämning till följd av lågtryck och stormar som tillfälligt 
höjer havsnivån i Byfjorden. Detta sker allt oftare och i olika dignitet. För att säkra Uddevalla centrum 
från framtida översvämningar krävs åtgärder som skyddar befintlig och framtida bebyggelse från 
allvarlig skada.  

Ett förändrat klimat med ökade vattennivåer, mer intensiva skyfall, ökade flöden och förändrade 
markvattenförhållanden kan leda till att sannolikheten för ras eller skred ökar inom området. Delar 
av området är idag avstängt på grund av risk för ras och skred och området bör därför säkras och 
tillgängliggöras för allmänheten. 
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Hållbar mobilitet 
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Väl fungerande gång- och cykelvägar samt god kollektivtrafik  

Inriktningen för infrastrukturen är att behålla och utveckla de gång- och cykelstråk och noder som 
finns i och kring Västra centrum. För att klara av detta krävs ett fokus på mjuka trafikanter i form av 
gående och cyklister samt att kollektivtrafikens kapacitet och lägen ska spegla dessa satsningar.  

Centralt för hela planprogrammet ska vara att uppnå en bättre tillgänglighet för gående och cyklister. 
Detta innebär en mer stadsmässig bebyggelse med förbättrade kopplingar över barriärer samt 
åtkomst till områden som idag inte är tillgänglighetsanpassade eller oåtkomliga.  

Nya mötesplatser 

På sikt kan utbyggnaden inom programområdet bidra till ett flertal sammanhängande stråk från 
områden som omgärdar Västra centrum. Utmed dessa stråk bör nya mötesplatser skapas som ska 
inbjuda till olika former av aktivitet.  

Att skapa attraktiva mötesplatser, stora som små, är en viktig del av stadsutvecklingen liksom att ta 
tillvara och förbättra vattenkontakten. Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik skall prioriteras och 
kopplingar mellan stadsdelar förbättras. 

Yteffektiva parkeringslösningar och mobilitetsåtgärder 

Ny bebyggelse ska företrädelsevis planeras på redan i ianspråktagen mark, exempelvis på mark som 
idag används för markparkering. För att kunna åstadkomma detta krävs en omställning av 
mobilitetslösningar som är mer hållbara än dagens resande. Parkering bör således samordnas i 
strategiska lägen för boende och verksamma i gemensamma mobilitetslösningar. Parkering ska i 
första hand ske i parkeringshus eller garage och bidra till yteffektiv markanvändning som bidrar med 
stadsmässighet. 
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Programförslag 
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Illustrationsplan för Västra centrum 
Figuren nedan utgör en karta föreställande programförslaget för att lättare åskådliggöra hela 
förslaget i en och samma karta.  
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Klimatanpassning 
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Stigande havsnivåer 

Nuläge 
Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område utmed Bäveåns mynning. Området drabbas 
regelbundet av översvämning till följd av stormar som tillfälligt höjer havsnivån i Byfjorden. Dessa 
översvämningar påverkar den befintliga centrumkärnan och i allra högsta grad de sydligaste delarna 
av planprogrammet för västra centrum.  

Marken i anslutning till Bäveån sjunker dessutom på grund av att underliggande lerlager långsamt 
trycks samman av påförda fyllnadsmassor som skapar marksättning. På tio år kommer stora delar av 
området ha satt sig ytterligare minst fem centimeter. Utan åtgärder uppgår detta i 50 centimeter på 
100 år om trenden håller i sig. 

Dessa marksättningar syns tydligt vid kajkanterna i stora delar av området. Kajkanterna varierar i 
utförande och skick och de flesta kajkonstruktionerna är undermåliga och måste rivas, primärt från 
Museiparken och västerut. 

Framtid 
Som tidigare nämnt arbetar Uddevalla kommun parallellt med en fördjupad förstudie som syftar till 
att uppföra ett översvämningsskydd som skyddar centrala Uddevalla från framtida översvämningar 
från havet och Bäveån. Projektet syftar även till att visa på hur de avspärrande områdena längs med 
Bäveån kan skredsäkras och samtidigt tillgängliggöras för allmänheten och skapa en attraktiva kaj- 
och stadsmiljöer längs med Bäveån. 

Vid färdigställande ska den fördjupade förstudien kunna användas som ett beslutsunderlag för 
tjänstemän och politiker inom Uddevalla kommun för att kunna fatta kunskapsbaserade beslut för 
projektering och sedan genomförande av översvämnings- och skredsäkringsåtgärder. Den fördjupade 
förstudiens förslag gällande översvämningsskydd och dess geografiska omfattning visas i figur 12.  

Figur 12. Projektområde och föreslaget läge översvämningsskydd. Bild: Sydväst arkitektur och landskap. 
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En viktig förutsättning för att uppföra ett översvämningsskydd är att skyddet inte bara ska byggas för 
att förhindra översvämningar utan också för att skapa vackra och tilltalande miljöer kring vattnet för 
människor att vistas i. För att möta tillfälliga högre vattenstånd, stigande hav och ett område med 
sättningsproblematik föreslås det i Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla en rad olika 
lösningar. Dessa skiljer sig åt beroende på var i staden de ska uppföras. För de delar som berör 
området väster om Västerlånggatan fram till väster om Hotel Riverside förespråkas en konstruktion 
av påldäckskajer eller träbryggor i kombination med avsläntning eller avschaktning under på grund av 
områdets stabilitetsproblem. En stålspont slås även ned i leran och utgör själva 
översvämningsskyddet som i Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla föreslås utföras 
med en överkantsnivå på 2,3 meter över havet med möjlighet till påbyggnad på 2,8 meter över 
havet. Stålspontens övre del gjuts på de flesta sträckor in i betong och erhåller på så sätt både ett 
skydd och en yta som kan lämnas synlig eller kläs in för att passa in i stads- eller kajmiljön. 

Programområdet för detta planprogram sträcker sig dock bortom Hotel Riverside och inkluderar även 
Riversideängen. Denna yta är inte inkluderad i Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla 
och således finns det heller ingen fördjupad förstudie för hur ett översvämningsskydd kan komma att 
formas längs med Bäveån. Utmaningen för Riversideängen påminner om den för stora delar av 
programområdets sydliga delar – området har otillfredsställande släntstabilitet och markföroreningar 
som härrör från tidigare verksamheter. 

För att säkra Riversideängen och kunna bebygga behöver någon sorts översvämningsskydd tillskapas. 
Genom en skredsäkring kan området öppnas upp för allmänheten men är inte ensam tillräcklig för 
att skapa möjligheter att bebygga området med anledning av återkommande översvämningar. För 
att skydda byggnader från översvämning finns ett flertal olika varianter med vattentät konstruktion, 
bottenvåningar som tillåter att översvämmas, byggnader på pelare etcetera. Vad som är lämpligast 
för området behöver undersökas närmare. Förslaget är dock att fortsätta på de föreslagna 
påldäckskajerna eller träbryggor tillsammans med stålspont för att skydda Riversideängen från att 
översvämmas och skapar samtidigt en attraktiv kajpromenad som sträcker sig längre västerut. 

  

Figur 13.Förslag på utformning av kaj i Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla. 
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Skyfallshantering 

Nuläge 
I kapitlet Förutsättningar belystes frågan 
om att skyfallsfrågor är en allt viktigare 
del i den samtida samhällsplaneringen då 
skyfall förväntas bli oftare återkommande. 
Vattnet som når Västra centrum kommer 
från en avrinningsyta norr om 
programområdet som mäter cirka 20 
kvadratkilometer stort. Avrinningsytan är 
till stora delar hårdgjord till följd av 
stadens utbredning, vilket gör att markens 
möjlighet till att infiltrera regnvattnet är 
mer begränsade än om området vore 
natur. När detta vatten når Västra 
centrum samlas det primärt vid två lägen 
och rör sig söderut. Dessa lägen är 
Västerlånggatan i höjd med järnvägsbron och gång- och cykeltunneln under riksväg 44 och järnvägen 
och illustreras i figur 14. 

Vid ett skyfall översvämmas stora delar av de sydliga delarna av programområdet då detta område är 
låglänt med många lågpunkter där vatten samlas. Andra områden inom programområdet som också 
utgör naturliga lågpunkter och därmed får stillastående vatten är östra delen av Strömstadsvägen, 
Brattgatan och Brattska ängen. Norr om Bohusläns museum och Hotel Riverside finns ett område 
med flera lågpunkter. Dessa mäter som lägst cirka 50 centimeter över normalt vattenstånd. 

Framtid 
FÖRE OCH EFTER ÖVERSVÄMNINGSSKYDD 
För att få bukt på denna problematik behövs åtgärder för att leda skyfallsvattnet förbi västra 
centrum till Byfjorden. I kapitlet Förutsättningar och avsnitt Skyfall beskrevs förutsättningarna och 
utmaningen med skyfallet och att ett framtida översvämningsskydd beräknas förvärra situationen vid 
ett skyfall då skyddet fördämmer regnvattnet från att nå Bäveån. 

SKYFALLSLEDER 
För att omhänderta allt detta vatten krävs tillräckligt stora skyfallsåtgärder för att kunna hantera allt 
det skyfallsvatten kommer från det 20 kvadratkilometer stora avrinningsområdet i norr. För att göra 
detta krävs ett antal olika åtgärder. Ett viktigt ingrepp är uppströms åtgärder där möjlighet till att 
kunna magasinera skyfallsvatten och dagvatten skapas. Detta sker dock norr om programområdet. 
Idag är det stora mängder vatten som passerar genom bebyggelsen uppströms vid en 
dimensionerande skyfallshändelse som uppgår i cirka 120 000 kubikmeter vatten. Hade delar av 
detta regnvatten kunnat fördröjas hade förutsättningarna för en välfungerande skyfallshantering i 
Västra centrum ökat. Trots om ett magasin skulle anläggas krävs åtgärder för att kunna avleda 
regnvattnet nedströms inom programområdet på grund av de dåliga förutsättningarna.  

Ett problem i sammanhanget är att de sydliga delarna av avrinningsområdet är hårdgjort och bebyggt 
vilket i sig genererar snabbare avrinning vid skyfallshändelse. Den hårdgjorda ytan är den som hade 
haft störst effekt av en fördröjning, men där förutsättningarna är sämst då det finns lite mark som är 
tillgänglig för sådana åtgärder. Däremot är det av yttersta vikt att vid framtida exploateringar inom 

Figur 14. Regnvattnet samlas de inringade lägena. 
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avrinningsområdena tar hänsyn till skyfallsproblematiken i Västra centrum och resterande befintlig 
stad. 

För det vatten som trots uppströmsåtgärder når Västra centrum och befintlig stad visar simuleringar 
att vattnet rör sig på bred front då stora delar av området är lågt och flackt. Lägg där till att 
översvämningsskyddet skapar en sorts fördämning som medför att det lagras större vattenmängder 
och ökar vattendjupet i området. Detta kräver åtgärder som kan samla upp och kanalisera vattnet så 
att det naturligt når recipient. För vattnet att nå recipient krävs öppningar i översvämningsskyddet. 
Det vatten som behöver kanaliseras rör sig primärt ifrån Västerlånggatan i höjd med järnvägsbron 
och vidare söderut samt längs med gång- och cykeltunneln under riksväg 44 och järnvägen och vidare 
söderut via Bävebäcksgatan.  

För att kanalisera det vatten som kommer från norr skapas två större skyfallsleder. Den ena 
skyfallsleden sträcker sig från gång- och cykeltunneln, via Bävebäcksgatan och vidare söder ut och 
den andra leden via den nordliga delen av Västerlånggatan och vidare västerut strax norr om 
Bastiongatan. Vid korsningen Bastiongatan och Bävebäcksgatan möts skyfallslederna för att sedan 
gemensamt gå vidare söderut genom en öppning i översvämningsskyddet och vidare till Bäveån.  

Då området söder om Bastiongatan är flackt föreslås en vattenfylld kanal sträcka sig från strax norr 
om Bastiongatan till Bäveån för att underlätta för vattnets väg till recipient. Vattennivån i denna 
kanal kommer att fluktuera då den har samma nivå som Bäveån. Bävebäckskanalen föreslås även ha 
funktion som dagvattenmagasin då portar i översvämningsskyddet möjliggör för att stänga kanalen. 
När Bäveån stiger stängs Bävebäckskanalens öppning, varefter en pumpstation börjar tömma ner 
vattennivån så att beredskap finns för att ta emot tillrinnande dagvatten.  

Figur 15. Exempel på hur föreslagen kanal och gaturum kan komma att utformas. 
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Kanalen tar emot merparten av skyfallsvattnet som kommer från Bävebäcksgatan och utgör den 
enskilt viktigaste åtgärden för att få bukt med översvämningar till följd av skyfall inom 
programområdet. I figur 16 illustreras hur skyfallsvattnet sprider sig i området baserat på 
ovanstående åtgärder. 

UPPSAMLINGSYTOR OCH GUPP 
För att underlätta att vattnet ska styras 
ned i kanalen så föreslås en 
uppsamlingsyta där korsningen 
Bävebäcksgatans och Bastiongatan finns 
idag. Korsningen flyttas därför västerut 
intill fastighet Pipfabriken 9 för att ge 
plats för uppsamlingsyta. Denna 
uppsamlingsyta föreslås vara utformad 
som sluttande mark för att optimera 
vattnets väg. Ett exempel på hur detta 
kan komma att utformas illustreras i 
figur 17. 

För det vattenflöde som kommer från norr via Västerlånggatan föreslås en skyfallsled i ett naturstråk 
sträcka sig från grönytan öster om pingstkyrkan vidare väster ut på norra sidan Bastiongatan tills att 
skyfallsleden når den föreslagna Bävebäckskanalen. Vid grönytan öster om pingstkyrkan föreslås en 
uppsamlingsyta som även denna sluttar mot skyfallsleden för att leda vattnet västerut. Denna 
uppsamlingsyta kan utformas på liknande vis som i figur 17. 

Figur 16. Vattendjup efter ett 100-årsregn idag klimatfaktor 1,25 med befintlig markanvändning och skyfallsleder. Bild: 
Sweco 

Figur 17. En exempelbild över hur korsningen Bastiongatan och 
Bävebäcksgatan kan komma att utformas. 
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För att ytterligare förbättra förutsättningarna i området föreslås tre väggupp för att förhindra att 
vattnet inte leds in i oönskade områden. Den östra delen av Strömstadsvägen samt Brattgatan utgör 
idag lokala lågpunkter och översvämmas stundom till följd av detta. För att förbättra 
förutsättningarna för dessa områden föreslås väggupp om cirka 20 centimeter i tre lägen. I figur 18 
visas föreslagen lokalisering av dessa tre väggupp. 

Det första vägguppet föreslås längs med det östra övergångstället i korsningen Strömstadsvägen och 
Bävebäcksgatan. Ett lägre gupp finns i samma läge idag och fungerar som hastighetssänkande åtgärd 
och får efter föreslagen höjning även som funktion att hindra vatten som kommer från gång- och 
cykeltunneln att ledas öster ut.  

Det andra vägguppet är lokaliserat i korsningen Brattgatan och Bävebäcksgatan. Även här finns ett 
gupp idag i höjd med trottoaren som går utmed östra sidan på Bävebäcksgatan. Denna trottoar 
föreslås höjas till cirka 20 centimeter över Bävebäcksgatans höjd så att skyfallsvatten inte leder in på 
Brattgatan.  

Det tredje vägguppet föreslås lokaliseras utmed Brattgatan i höjd med Pingstkyrkan för att förhindra 
att vatten från Västerlånggatan leds västerut på Brattgatan. I figur 18 visas alla ovanstående åtgärder 
inklusive att föreslagna kvarter är bebyggda. 

HÖJDSÄTTNING OCH LUTNING PÅ GATOR 
För att ytterligare optimera vattnets väg föreslås ett antal åtgärder om lutning på gator inom 
programområdet. Bävebäcksgatan föreslås att få en bredd om 20 meter där sju meter i vägbreddens 
mitt utgörs av vägbana, fyra meter på vardera sida utgör cykelväg och 2,5 meter på vardera sida 
cykelvägen utgörs av trottoar. Bortsett från trottoarerna föreslås Bävebäcksgatan i sektion bli V-

Figur 18. Vattendjup efter ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 med skyfallsleder. Svarta streck illustrerar lokalisering av 
väggupp. Bild: Sweco 
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formad där mitten av vägbanan utgör lägsta punkt och sluttar ned mot föreslagen kanal. Med hjälp 
av denna gatuformation bildar gatan en tydlig skyfallsled som kan omhänderta mer vatten vid en 
skyfallshändelse än en plattare vägformation kan göra. Denna V-formade väg fredar även 
intilliggande huskroppar från vatten. 

Vidare söderut föreslås korsningen Bävebäcksgatan och Bastiongatan omlokaliseras västerut för att 
ge plats till uppsamlingsyta. För att inte vattnet ska ledas vidare mot Bastiongatan krävs åtgärder i 
höjdsättning av den sydliga delen av Bävebäcksgatan. Dessa åtgärder innebär att Bävebäcksgatan får 
en stigning mot Bastiongatan som föreslås anläggas på två meter över havet. Bastiongatan föreslås 
gå över Bävebäckskanalen i form av en bro och ha en höjdsättning på cirka två meter över havet. 
Denna höjdsättning om två meter över havet föreslås även för resterande Bastiongatan med en 
mindre stigning från rondellen på Västerlånggatan.  Vid en skyfallshändelse och framtida 
havsnivåhöjningar krävs en viss fri höjd till bron för att brokonstruktionen inte ska stoppa upp 
regnvattnet vid en kraftig skyfallshändelse. Vid år 2100 spås medelvattenståndet stigit med 63 
centimeter enligt SMHI och brokonstruktion om cirka 50 centimeter så kvarstår 87 centimeter. Enligt 
de simuleringar som gjorts klarar Bävebäckskanalen dessa vattenmängder utan att bron stoppar upp 
regnvattnet vid ett 100-årsregn.  

För det vattenflöde som strömmar utmed Västerlånggatan krävs åtgärder som berör höjdsättning för 
att leda vattnet till uppsamlingsytan öster om pingstkyrkan. Här föreslås Västerlånggatan att luta mot 
väster för att lättare leda det till skyfallskanalen norr om Bastiongatan. På detta vis fredas östra sidan 
av Västerlånggatan från höga vattennivåer vid skyfallshändelse. I figur 19 visas samtliga 
skyfallsåtgärder. 

Figur 19. Vattendjup efter ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Slutgiltig skyfallshantering med samtliga skyfallsåtgärder 
inkluderade. Bild: Sweco 
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Gång 

Nuläge 
Gångvägnätet i Uddevalla består av en brokig skara trottoarer, gågator, stigar och gång- och 
cykelbanor där gående och cyklister generellt samsas om samma yta. I centrum är gångvägnätet 
oftast utbyggt med gångbanor på båda sidor gatan. På lokalvägnätet är tanken att hastigheterna och 
trafikmängderna för det mesta ska medge blandtrafik, men det förekommer även trottoarer längs 
med dessa gator. 

Inom programområdet sträcker sig en mängd olika gångvägar. De primära gångvägarna går längs 
med de mer trafikerade gatorna – Västerlånggatan och Strömstadsvägen. Dessa gator fungerar idag 
som grundläggande gångstråk inom planområdet och kopplar ihop stadskärnan med 
omkringliggande områden. Detta illustreras i figur 20. Bland de mer sekundära gångstråken är hela 
eller delar av andra gator också försedda med trottoar på båda sidor av gatan – dessa är Karl 
Gustavsgatan, Bävebäcksgatan, Brattgatan och i viss mån Bastiongatan. Utmed Bastiongatan är det 
dock endast den norra delen av gatan som är försedd med gångbanor på båda sidor av gatan då den 
längre västerut endast är försedd med gångbana på ena sidan gatan. 

I trafik- och parkeringsstrategin står det beskrivet att Uddevalla tätort upplevs delvis som otrygg 
enligt de medborgarenkäter som har genomförts de senaste åren. En av flera anledningar till 
otrygghet kan vara utformningen av gatuutrymmet och avsaknaden av människor i rörelse. Sett till 
olyckor i gaturummet är antalet oskyddade trafikanter som skadas i trafikolyckor relativt stort. 

I samband med cykelplanen som framtogs 2011 genomfördes ett antal inventeringar av gång- och 
cykelvägnätet. Dessa inventeringar visade bland annat på brister i sammanlänkande gångvägnät och 
dess underhåll. En del av gångvägnätet som ansågs vara mindre bra ur ett gångtrafikperspektiv var 
kopplingen mellan kollektivtrafikknutpunkterna Centralstationen och Kampenhof. 

Framtid 
Att få fler att promenera är en förutsättning för att åstadkomma attraktiva offentliga rum med liv och 
rörelse. En trygg tätortsmiljö är beroende av faktorer som täthet, tillgänglighet, funktionsblandning 
och öppenhet. Exempelvis att det finns lokaler i bottenvåningar på hus som möjliggör ”ögon på 
gatan”. 

En bärande idé i förslaget är att förlänga redan etablerade gångstråk i befintlig stad genom Västra 
centrum. Detta görs dels genom att Kungsgatan och strandpromenaden förlängs västerut, dels 
genom att Bävebäcksgatan förlängs från Bastiongatan och söderut – det så kallade Bävebäcksstråket. 
Längs med dessa stråk ska utformningen utgå från gåendes och cyklisters perspektiv med många 
möjligheter till möten, hög detaljrikedom på offentlig plats och låg hastighet. Dessa tre stråk föreslås 
utföras som gångfartsområde där trafik ska ske på gåendes premisser.  

Västerlånggatan, Strömstadsvägen och Bastiongatan förväntas med förslaget utgöra de gator dit 
mest motordriven trafik lokaliseras. De två förstnämnda av dessa gator är idag viktiga även ur ett 
gångperspektiv och kommer så även vara framöver då de kopplar ihop norr med söder och öst med 
väst. Med vidare exploatering i Västra centrum och en framtida planering av Badö/Bäve tros även 
Bastiongatan få en viktig roll i kommunikation i västöstlig riktning. Västerlånggatan och Bastiongatan 
förses därför enligt förslaget med bredare trottoarer och cykelvägar.  

Trafikbelastningen och körhastigheten på Västerlånggatan, Strömstadsvägen och Bastiongatan 
förväntas vara högre än övriga vägar i området. Detta val görs medvetet för att göra dessa tre gator 
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till ett tydligt huvudvägnät i området. Detta underbygger möjlighet till god kollektivtrafik längs med 
dessa tre gator och fredar även stora delar av gatunätet från tyngre trafik, vilket i sig skapar mer yta 
för mjuka trafikanter.  

Cykel 

Nuläge 
Cykelvägnätet inom programområdet består primärt av Västerlånggatan, Bastiongatan, 
Bävebäcksgatan och Strömstadsvägen. Cykelvägarna inom planprogrammets gränser utgör 
tillsammans viktiga sträckor för cykeltrafiken i innerstaden då de är gena, centralt lokaliserade och 
sträcker sig i samtliga väderstreck. Det behövs dock ett bredare perspektiv för att förstå 
cykelvägnätet inom planområdet i dess helhet. 

Uddevalla innerstad omgärdas av olika barriärer som försvårar resor. Dessa barriärer består primärt 
av Bohusbanan, riksväg 44 och Bäveån. För att kunna korsa dessa barriärer med cykel krävs därför 
passager i form av broar, tunnlar eller plankorsningar. Vad gäller Bäveån finns det sex broar som 
möjliggör för cyklister att korsa ån i de mest centrala delarna. Det saknas dock möjlighet att korsa 
Bäveån väster om Västerbron. Detta bidrar till omvägar för cyklister och kan även innebära att fler 
väljer bort cykeln till fördel för bilen.  

Vad gäller barriären som utgörs av riksväg 44 och Bohusbanan så finns det i Uddevallas centrala delar 
sex cykelpassager. En av dessa överfarter är mindre centralt lokaliserad längre västerut i höjd med 
Brattåsmotet. Två cykelpassager är lokaliserade inom programområdet – en i Bävebäcksgatans 

Figur 20. Gångvägar i och kring Västra centrum. Heldragen linje för befintliga gångbanor och streckade för föreslagna 
gångbanor. 
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förlängning i form av en gång- och 
cykeltunnel och en längs med 
Västerlånggatan. Vidare finns ytterligare 
två passager strax öster om innerstaden i 
trafikreglerade järnvägskorsningar längs 
med Lagerbergsgatan och Västgötavägen. 

I figur 22 nedan syns det hur 
cykelvägnätet tydligt tar sikte på dessa 
fyra centralt lokaliserade passager, dock 
inte helt problemfritt. För 
järnvägskorsningen vid Västgötavägen 
hade den genaste vägen för cykeltrafik i 
öst-västlig riktning varit Kungsgatan, detta 
möjliggörs dock inte då Kungsgatan är 
avsedd för trafik i gångfart. Vad gäller 
järnvägskorsningen längs med 
Lagerbergsgatan hade den genaste vägen 
varit längs med Lagerbergsgatan fram till Västerlånggatan. Lagerbergsgatan är dock något trång vilket 
resulterat i att cykeltrafiken istället går längs med Kilbäcksgatan. Detta innebär fyra 90-gradiga 
svängar, fyra korsningar passeras samt att cykeln ska ledas utmed Norra Drottninggatan, då denna 
sträcka utgör gångfartsområde, för att sedan komma ut på Lagerbergsgatan igen. Detta innebär 
missförhållanden för cyklister som väljer att följa den utpekade cykelvägen alternativt 
missförhållanden för andra trafikanter då cyklister väljer att ta en genare väg.  

Figur 21. Karta över fyra centralt belägna befintliga broar och förslag 
på två västliga broar. Karta från Vision för stadsutvecklingen kring 
Bäveån. 

Figur 22. Huvudcykelnätet i och kring Uddevalla centrum som avgränsas med röd linje. De runda svarta ringarna utgör 
passager över eller under järnväg. Källa: Cykelplan för Uddevalla kommun. 
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I Uddevalla kommuns cykelplan står det beskrivet att många brister har kartlagts i olika 
inventeringarna och de huvudsakliga bristerna ligger i centrum där det fattas bra sammanlänkade 
och säkra cykelbanor. Cykelvägnätet inom programområdet och i dess närhet består av flera olika 
typer av cykelinfrastruktur; separerade cykelbanor, cykelfält och cykling i blandtrafik. Detta skapar 
ett fragmenterat cykelvägnät som bidrar till förvirring hos så väl cyklister som hos andra trafikanter.  

Denna fragmentering av cykelvägnätet syns tydligt längs med Västerlånggatan och Bastiongatan. 
Längs med Västerlånggatan södra del ska cyklister färdas i cykelfält mellan fordonstrafik och trottoar. 
Norr om Kungsgatan korsas cykelfältet av busstrafik och cyklister färdas då mellan fordonstrafiken 
och bussfickorna. Vidare norrut, i höjd med Kilbäcksgatan, hänvisas cyklister till gemensam gång- och 
cykelbana. I höjd med Norrtull övergår denna gemensamma gång- och cykelbana till uppdelad gång- 
och cykelbana för att sedan norr om Bartilsgatan övergå till cykling i blandtrafik. Sammanfattningsvis 
finns det alltså en grundläggande struktur i cykelvägnätet att bygga vidare på, men det präglas av 
brister i form av fragmentering samt saknade stråk och kopplingar. 

Framtid 
Grundstrukturen i cykelvägnätet kvarstår till stor del i planprogrammets förslag för 
cykelinfrastrukturen där Västerlånggatan, Bastiongatan, Bävebäcksgatan och Strömstadsvägen utgör 
viktiga cykelstråk. Men för att andelen cykelresor ska öka i tätorten krävs åtgärder som fokuserar på 
att säkra cykelleder. Dessa åtgärder bör primärt prioriteras längs med Västerlånggatan och 
Bastiongatan. 

Som beskrivet ovan gällande det stundtals fragmenterade cykelvägnätet behöver åtgärder göras för 
att skapa ett attraktivt cykelvägnät. För att åstadkomma detta behövs en enhetlig och tydlig 
utformning av cykelvägnätet såväl för stråkbildningen som utformningen av gatan. De fragmenterade 
cykelsträckorna behöver en översyn där fokus bör ligga på att skapa en enhetlighet i cykelvägnätet 
där cykeltrafiken prioriteras och framkomlighet säkerställs. 

För att skapa en enhetlighet behövs andra delar av tätorten också ses över för att skapa tydliga 
kopplingar till det befintliga cykelvägnätet. Ovan beskrevs problematiken med Lagerbergsgatan ur ett 
cykelperspektiv. Korsningar likt denna, som är ett exempel på hur cykeltrafiken inte idag inte 
prioriteras, behöver ses över för att binda samman tätortens olika delar med varandra. Detta är av 
hög vikt för att öka andelen cykelresor i tätorten. 

För att ytterligare visa på prioritering av mjuka trafikanter behöver gång- och cykelpassager säkras. I 
trafik- och parkeringsstrategin belyses hur en stor del av stadens gång- och cykelpassager inte är 
säkra sett till dess utformning. Vid framtida cykelstråk, så som längs med Västerlånggatan, 
Strömstadsvägen, Bastiongatan och Bävebäcksgatan, bör en handlingsplan upprättas för att åtgärda 
dessa brister. 
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GÅNG- OCH CYKELBRO 
En gång- och cykelbro föreslås anläggas över Bäveån mellan Bohusläns museum och Hotel Riverside 
på fastighet Skarnholmen 1. Föreslaget läge för bron ses i figur 23. Här finns sedan tidigare ett 
vägreservat utritat i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort från 2017. En gång- och 
cykelbro i detta läge skapar kopplingar mellan norra och södra sidan Bäveån som är en viktig 
pusselbit i att bygga samman de båda områdena.  

Kollektivtrafik  

Nuläge 
Inom programområdet finns en ett flertal hållplatslägen för stadsbusstrafik samt två av stadens 
största knutpunkter för kollektivtrafik – Kampenhof och Uddevalla centralstation. Kollektivtrafiken i 
Uddevalla består av regionaltåg, fjärrtåg, regional- och landsbygdsbussar, stadsbussar, flexlinjer, 
skolbussar, närtrafik, skolskjuts, färdtjänsttaxi och under sommartid trafikerar turbåtar bryggor i 
Byfjorden. 

Gällande Kampenhof stannar samtliga stadsbussar antingen på Kampenhof eller utmed 
Västerlånggatan strax öster om Kampenhof. För regionbusstrafik som trafikerar Uddevalla centrum 
använder flertalet av busslinjerna Kampenhof som ändstation. En mindre del av regionbusslinjerna 
passerar dock inte centrala Uddevalla och har istället sin ändstation vid Torp. 

I programområdets nordvästra delar är Uddevalla centralstation lokaliserad. Centralstationen 
trafikeras av både regionaltåg och fjärrtåg. Järnvägsnätet som går genom Uddevalla består av 
Bohusbanan som sträcker sig mellan Göteborg och Strömstad samt Älvsborgsbanan som knyter an till 

Figur 23. Karta över föreslagna cykelvägar. Svart cirkel utgör läge för föreslagen gång- och cykelbro. 
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Vänersborg och vidare till Herrljunga och Borås. I höjd med centralstationen angör även en mindre 
del av stads- och regionbusslinjerna.  

En utmaning som finns i Uddevalla är att centralstationen inte är centralt belägen. Detta medför en 
rad konsekvenser. Bland annat upplevs centralstationen som perifert lokaliserad ur ett 
centrumperspektiv då närliggande bebyggelse inte besitter de egenskaper som ofta erbjuds i centrala 
lägen – så som exempelvis hög bebyggelsetäthet, ett rikt verksamhetsutbud och mycket 
arbetsplatser. Från centralstationen till Kampenhof är det cirka 900 meter gångväg och till 
Kungstorget cirka 1 200 meter. Detta innebär dels långa avstånd för eventuella byten mellan olika 
kollektivtrafikslag, dels långa avstånd för att komma till stadens centrum. För resenärer som reser till 
eller från centrum via Bohusbanan i söder- eller norrgående riktning innebär det att Uddevalla Östra 
är det närmare stationsläget för tågresor. Detta bidrar också till att färre personer använder sig av 
centralstationen och istället väljer att nyttja Uddevalla östra. 

Att centralstationen är lokaliserad i ett något perifert läge innebär också att naturliga flöden av 
människor saknas. Centralstationen är ensam om att generera flöden i dess närområde.  Det 
starkaste flödet sträcker sig cirka 150 meter söder om stationen och utgörs av Strömstadsvägen i 
östvästlig riktning. Utöver detta stråk längs med Strömstadsvägen är centralstationen ensam om att 
generera flöden av människor och är ännu ett tecken på centralstationens avskildhet från resterande 
centrum. 

Framtid 
Kampenhof som funktion av bussterminal för regionbussnod föreslås till stora delar ligga kvar i 
samma läge den har idag. Kampenhof bussterminal har idag ett centralt läge och vid en framtida 
exploatering av Västra centrum blir lokaliseringen av bussterminalen mer central. Lägg därtill en 
framtida utveckling av södra Å-staden så blir Kampenhofs lokalisering än mer central.  

I trafik- och parkeringsstrategin står det beskrivet att bebyggelseutveckling ska ske genom förtätning 
i nära anslutning till befintlig infrastruktur i bra kollektivtrafiklägen. Att exploatera Västra centrum, 
och senare även södra Å-staden, skapar bostäder med gångavstånd till Uddevalla kommun största 
kollektivtrafikknutpunkt.   

Med denna lösning kvarstår utmaningen med avståndet mellan järnvägsknutpunkt och nod för 
busstrafik. Kopplingen mellan dessa blir då än viktigare att gestalta för att tydligare skapa kontakt 
mellan dessa kollektivtrafiknoder. Genom att tydliggöra Bävebäcksstråket, som knyter samman 
Bäveån och sjukhusområdet genom gång- och cykeltunneln under järnvägen och riksväg 44, kan en 
tydligare koppling skapas mellan de olika kollektivtrafikslagen. Tillsammans med skyltning, 
markbeläggning, siktlinjer och tydligare stråk kan en tydligare koppling mellan centralstationen och 
Kampenhof skapas. Det är således av hög vikt hur det offentliga rummet mellan dessa knutpunkter 
utformas.  
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KAMPENHOF 
Kampenhof som bussterminal föreslås fortsatt vara lokaliserad till Kampenhofsområdet (se 
markering i bild ovan), men modifieras så att den byggs in i stadsstrukturen och kombineras med 
bostäder och andra funktioner i samma byggnad. Angöring till Kampenhof sker enligt förslaget från 
Västerlånggatan. Detta skapar möjlighet till att ytor, som idag används som tillfart och uppställning 
av bussar, kan används på annat vis. Uppställningsytor söder om Kampenhof utmed 
Kampenhofsgatan nyttjas enligt förslaget som en förlängning av Kungsgatan och är anpassad för 
gångfartstrafik. Även den nuvarande tillfarten från norr upphör till följd av kanal och exploatering.  

Med förslaget anpassas Kampenhofs utbredning utefter stadsstrukturen och den framtida 
utformningen blir således viktig för staden. Kampenhof föreslås bebyggas in i ett bebyggelsekvarter 
där bottenvåning primärt används som bussterminal med undantag från de delar av byggnaden som 
ansluter till Kungsgatan, Västerlånggatan och mot Bävebäckskanalen. Dessa lägen ämnar sig väl till 
att ha verksamhetslokaler i form av restauranger och butiksytor. I Kungsgatans förlängning är det 
viktigt att Kungsgatans funktion som restaurang-, event- och handelsstråk fortsätter västerut. 
Ingångar till bussterminalen hade förslagsvis kunnat anläggas längs med Kungsgatan och 
Västerlånggatan för att bidra med folkströmmar, liv och rörelse i och kring Kampenhof. I våningarna 
ovanpå finns det möjlighet till kontorslokaler och lägenheter. 

För att färdigställa Kampenhof utefter ovanstående förslag krävs ett etappvis arbete i och kring 
Kampenhof. Detta behöver studeras vidare. Mer om detta beskrivs i kapitlet om etappindelning 
längre ned.  

Figur 25 utgör en lokaliseringskarta för att enklare orientering i. 

Figur 24. Kartan visar lägen för Kampenhofs bussterminal och centralstationen. Den tjockare linjen står för gator som 
nyttjas av busstrafik. Tunnare linje står för gata anpassad för framtida busstrafik. 
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VÄSTERLÅNGGATAN 
Västerlånggatan föreslås utvecklas med hänsyn till kollektivtrafikens behov av ytor och föreslås ha 
separat bussgata längs med Västerlånggatans västra sida. Detta skapar möjligheter för prioriterad 
busstrafik längs med Västerlånggatan som annars är högt trafikerad. Denna omdaning av 
Västerlånggatan skapar en tydligare orienterbarhet mellan stadsbuss utmed Västerlånggatan och 
regionbuss i Kampenhof bussterminal och ger möjligheter att tillskapa fler hållplatslägen för 
stadsbuss. Ett förslag i sektion över Västerlånggatan ses i figur 26. 

Hållplatsläget för stadsbusstrafiken utmed Västerlånggatan förlängs söderut förbi kvarteret Thorild 
12, även känd som Gallionen. Hållplatsläget förlängs vidare söderut i höjd med kvarteret Koch och 
Museiparken. Denna förlängning möjliggör för att fler busslägen och gör hållplatsläget bättre 
anpassat för fler linjer och tätare turtäthet.   

Figur 26. Sektion över Västerlånggatan efter att Kampenhof fått sin föreslagna utbredning och funktion. 

Figur 25. Lokaliseringskarta. Förslag på läge för station för Skagerrak och hållplatsläge för buss på Bastiongatan. 
Sektionssnitt a: Västerlånggatan. Sektionssnitt b: Riversideängen 
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CENTRALSTATIONEN OCH KVARTERET GODSET 
Fastigheten Stadskärnan 1:295, också känt som kvarteret Godset, strax öster om centralstationen 
föreslås utredas närmare gällande vad denna yta i framtiden ska användas till. Denna yta används 
idag mestadels till parkering och i detta skede är bedömningen att verksamhetslokaler i form av 
kontor är en lämplig användning för området. Vägområdet kring detta kontorsområde kan då även 
täcka för framtida behov av hållplatslägen för stads- och regionbuss i nära anslutning till 
centralstationen.  

Vid exploatering av området är det viktigt att bejaka trygghetsaspekten då området idag ofta 
används som en genväg till och från centralstationen och kan upplevas som otrygg större delen av 
dygnet. 

BASTIONGATAN  
Bastiongatan förbereds för att kunna husera stadsbusstrafik med möjlighet till busshållplats framför 
dagens brandstation där Medborgarhuset föreslås läggas i framtiden. Läget för denna hållplats ses i 
figur 25. Vid en vidareutveckling västerut mot Badö/Bäve kan Bastiongatan bli en viktig länk för så väl 
biltrafik, gång- och cykeltrafik som kollektivtrafik. Figur 27 utgör en sektion av bland annat 
Bastiongatan  

SKAGERRAKBANAN 
Det pågår ett parallellt projekt som ämnar knyta ihop Göteborg med Oslo via höghastighetståg som 
dels går på landbroar, dels i tunnlar under marken. Denna tågförbindelse går under namnet 
Skagerrakbanan och i detta läge planeras det för ett stopp i Uddevalla centrum och stationen 
planeras lokaliseras under Västerlånggatan. Med en sådan lokalisering hade avstånden mellan 
järnväg i nordsydlig riktning och stadsbuss- samt regionbusstrafik minskat drastiskt. Detta hade 
inneburit in central ansamling av de flesta kollektivtrafikslag i kommunen. 

Biltrafik 

Nuläge 
I Uddevalla är boendetätheten låg, barriärerna flera och avstånden mellan vissa större målpunkter 
långa. Detta bidrar till att bilen ofta är det färdmedel som nyttjas för en stor del av invånarnas resor. I 
Uddevalla är bilen det vanligaste färdmedlet och i 69 procent av fallen utgör bilen huvudfärdsättet 
enligt en resevaneundersökning under november månad 2018. Fördelningen mellan olika färdmedel 
skiljer sig både vad gäller kön och åldersgrupper. Män använder till större del bil som färdmedel 
jämfört med kvinnor medan förhållandet är det motsatta vid kollektivtrafikresor. Bilresor motsvarar 
den största andelen resor för alla åldersgrupper men är högst bland invånare i åldrarna 25 till 65 år. 

I programområdets östligaste del sträcker sig Västerlånggatan som är den gata som är mest 
trafikerad av motordriven trafik inom programområdet. Den näst mest trafikerade gatan inom 
programområdet är Bastiongatan som följs av Strömstadsvägen. Dessa tre gator bildar gemensamt 

Figur 27. Sektion b i figur 24. Sektionen sträcker sig från Bäveån i söder till Skansberget i norr. 
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huvudgatustrukturen för området och sammanlänkas genom ett flertal mindre gator. Gatunätet och 
utformningen av gatorna inom området präglas av dessa tre gator och i synnerhet av 
Västerlånggatan. De tre gatornas utformning skiljer sig åt gällande bredd och huruvida de omsluts av 
byggnation eller ej. Något de tre gatorna har gemensamt är att de alla tre är utformade efter flöden 
av trafikslag och att de innefattar så väl busstrafik, persontrafik samt gång- och cykelvägar.  

Programområdet angränsar i öster till centrumkärnan. Staden är uppbyggd utefter rutnätsmodell där 
småskaliga trafikytor och gågator skapar förutsättningar för en attraktiv stadskärna. Dock bidrar det 
omkringliggande transportsystemet såsom Västerlånggatan, Östergatan och i viss mån 
Lagerbergsgatan till upplevda barriäreffekter då dessa är mer trafikerade och större delen av 
gaturummet för dessa gator dediceras till motordrivna trafikslag. Även riksväg 44 som sträcker sig i 
programområdets norra gräns bidrar med stora barriäreffekter och denna väg är endast till för 
motordriven trafik.  

Framtid 
Stadens gator som offentligt rum bör inte underskattas. Det är här merparten av stadslivet utspelar 
sig och det är gatorna som skapar stadens sammanhang. Gatorna binder samman såväl kvarter som 
stadens invånare och besökare med varandra. Gatorna ska utgöra platser som är anpassade lika 
mycket för rörelse som för vistelse och möten mellan människor. Trafikmiljön och allmänna platser 
ska vara tillgängliga för alla. Detta innebär så väl arbete med den fysiska utformningen av dessa 
platser men också ett kontinuerligt arbete med drift, underhåll och belysning. För att göra 
trafikmiljön i Uddevalla tätort till en plats för vistelse behöver samtliga miljöer ses över i syfte att 
skapa trygghet och trafiksäkerhet. 

Utformningen av gatuvägnätet, inklusive gång- och cykelvägnätet, ska inbjuda till vistelse i stadens 
kärna. För att göra detta krävs att biltrafikens ytanspråk vägs mot stadens övriga behov av funktioner 

Figur 28. Karta över gator inom området. Tjocka linjer utgör gator för genomfartstrafik och tunna linjer utgör lokalgator.  
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för att skapa en attraktiv stadskärna. För att göra detta föreslås det i planprogrammet att 
Västerlånggatan, Bastiongatan och Strömstadsvägen förblir gator för genomfartstrafik och utgör 
viktiga stråk ur kommunikationsperspektiv för såväl biltrafik, kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik.  

I planprogrammet planeras ett antal gator primärt för mjuka trafikanter. Dessa gator är Kungsgatans 
förlängning västerut fram till Bastiongatan, stråket utmed kanalen från Bastiongatan i norr till Bäveån 
i söder samt förlängningen av strandpromenaden västerut mot Riversideängen. Dessa gång- och 
cykelstråk ska, likt Kungsgatan är idag, vara körbara med bil men denna trafik ska ske på gåendes 
premisser. På resterande gator som utgörs av tunna linjer i figur 28 föreslås att dessa gator utformas 
som lokalgator. Dessa gator är avsedda för trafik inom områden och är anpassade efter mer 
långsamtgående trafik. 

VÄSTERLÅNGGATAN 
Västerlånggatan ska utvecklas med hänsyn till kollektivtrafikens behov av ytor och logistik samt ytor 
för gång- och cykeltrafik. Från Västerbron vidare norrut ska åtgärder införas som prioriterar 
kollektivtrafik såsom signalprioritering, separata busskörfält och angöring etcetera. Detta innebär att 
dagens två körfält i vardera riktning för blandad motordriven trafik övergår till ett körfält för blandad 
motordriven trafik och ett för busstrafik. I och med att Västerlånggatan får en ny utformning kommer 
framkomligheten för biltrafiken generellt att minska samtidigt som framkomligheten för gående, 
cyklister och kollektivtrafik ökar. 

Denna åtgärd hade ensamt skapat en trafiksituation i rusningstrafik som inte varit hanterbar. Vid 
framtida planering av södra Å-staden föreslås därför att en lokaliseringsstudie för en västlig bro som 
kopplar samman Anegrund med Badö/Bäve bör genomföras. Vikten av en västlig bro är även något 
som belyses i Trafikutredning PM från 2020 för stadsutvecklingsvisionen. 
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Kvarter 
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Historiska strukturer  

Nuläge 
Det över 200 år gamla rutnätssystemet är ett betydelsefullt karaktärsdrag i Uddevalla centrum. 
Kvarteren med måtten 50 x 100 meter, i kombination med det mellanliggande gatunätet, breder ut 
sig från Västerlånggatan i väster till Östergatan i öster. Mellan kvarteren finns det rätvinkliga och 
relativt likvärdigt uppbyggda systemet av korsande gator. Även om rutnätet är strikt och rätvinkligt 
uppbyggt så möter det omgivande landskapet på ett hänsynsfullt sätt. Det anpassar sig till 
stadsbergen, som ligger kvar som öar i stadslandskapet, genom att övergå i mer organiska 
kvartersformer när de möter bergen.  

Inom västra centrum möter det historiska centrums karaktäristiska kvarterstruktur en mer uppbruten 
bebyggelsestruktur där ett modernistiskt formspråk med gavelställda lamellhus utmed 
Stömstadvägen tillsammans med spår av områdets industriella epok med sina stora solitära 
byggnader dominerar det offentliga rummet. Kajerna är öppna och tillgängliga och stora obebyggda 
områden nyttjas idag för parkering och trafikytor. De kulturhistoriska värdena finns i den 
övergripande strukturen med öppna ytor som möter vattnet. Bebyggelsen längs den historiska 
strandlinjen har en robust och storskalig karaktär som kan möta ny bebyggelse utan att förlora sin 
identitet. 

Framtid 
Vattnet utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. När staden nu utvecklas vidare västerut 
sker det med vattnet som förutsättning. Med Bäveån i centrum, längs attraktiva stränder och med 
broar över vattnet kan den sammanhängande och attraktiva stadskärnan bli verklighet. Den fysiska 
och visuella vattenkontakten är central i stadens maritima identitet och utgör en viktig koppling 
mellan historia och framtid. Stråk längs Bäveån med gestaltad strandpromenad binder samman 
målpunkter där gröna och blå ytor möts. Bryggor, kajer och båtar längs Bäveån och vattenspeglar 
som når långt in mellan kvarteren som byggs på den bekanta idén om kvartersstaden som bidrar till 
att stärka samhörigheten mellan de nya och gamla stadskvarteren.  

Figur 29. Förslag på hur strandpromenad i höjd med Hotel Riverside. Bild: Sydväst arkitektur och landskap. 
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Västra centrum tar fasta på den rutnätsprincip som kvartersstrukturen i staden är uppbyggd kring 
och förlänger den in i programområdet som möts av Skansberget och Bäveån. Tillsammans bygger 
dessa förutsättningar för en naturlig avgränsning och utformning där den nya moderna staden möter 
vatten, berg och befintlig stadsstruktur.  

En ny arkitektur i en klassisk struktur har samtidigt förutsättningarna att utveckla egen identitet 
genom detaljer och materialval och tekniska lösningar som speglar sin samtid.  Kvartersstaden 
erbjuder möjligheten att anta en ny skala, med både större och högre bebyggelse utan att häva sig 
över de historiska spåren, och gatunätet kan liksom bebyggelsen möta Skansbergets landskapsform. 

Bostäder 

Nuläge 
Uddevalla har haft en positiv befolkningsutveckling under 2000-talet enligt Befolkningsprognos 
Uddevalla 2021. Den positiva trenden väntas även fortsätta fram till 2030 och kommunen väntas 
växa med cirka 3 650 invånare, vilket innebär en ökning med 6,4 procent. 

Konsultföretaget WSP har i en av kommunen beställd rapport bedömt en möjlig utbyggnadstakt för 
att möta det framtida bostadsbehovet med hänsyn taget till kommunens befolkningsprognos och 
byggplaner, hushållsstorleken i kommunens olika delar, betalningsförmåga för olika upplåtelseformer 
samt vilka målgrupper som är identifierade för kommunen. WSP:s sammantagna rekommendation 
för nyproduktion i Uddevalla kommun innebär en genomsnittlig bostadsproduktion om 190 
bostadslägenheter per år under perioden 2021–2030. Av denna nyproduktion rekommenderas cirka 
140 bostäder per år byggas i Uddevalla tätort varav 110 i centrala Uddevalla. Denna 
rekommendation grundas i kommunens ambitioner att utveckla de centrala delarna av staden vilket 
kommer till uttryck i det pågående stadsutvecklingsarbetet bland annat i västra centrum.   

Inom programområdet finns idag bostadshus framförallt längs Strömstadsvägen och Brattgatan. Ett 
bostadsbestånd från 1900-talets första hälft som innehåller såväl hyresrätter som bostadsrätter och 
även lokaler för handel, kontor och föreningslokaler i gatuplan. Senare tillkomst av bostäder från 
2000-talet finns bland annat på fastigheten Eol 2 och Solbacken.  

Framtid 
I arbetet att stärka Uddevalla kommuns attraktivitet som bostadsort för alla ska kommunen verka för 
att nya och befintliga bostadsområden i så hög grad som möjligheterna får en blandad bebyggelse 
där varierande upplåtelseformer och varierande hustyper finns att tillgå. Mångfalden i 
upplåtelseformer är ett viktigt instrument för att ge människor med varierande ekonomiska 
möjligheter och önskemål att välja ett bra boende över hela kommunen.  

Den planerade kvarterstrukturen i Västra centrum ger förutsättningar för flerbostadshus i nio nya 
kvarter på mark som idag är obebyggd samt genom förtätning eller nybyggnad inom fem redan 
bebyggda kvarter. Tillsammans skapar det planförutsättningar för upp emot 1500 nya bostäder. En 
etappvis utbyggnad skapar tillsammans med parallella projekt i centrala Uddevalla förutsättningarna 
att nå målet med 110 nya bostäder per år fram till 2031. I figur 30 presenteras hur 
bostadsutvecklingen föreslås i programmet. Ett förslag på antal våningar för byggnation hänvisas till 
avsnitt bebyggelseskala och gatubredd.  

Möjligheten att bygga gårdshus i lägre skala om 1–3 våningar inom vissa kvarter kan också studeras 
vidare i framtida detaljplanearbete. För att uppnå stadsmässiga kvaliteter är det dock viktigt att 
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kvarteren har en sammanhållen fasad mot gaturummet. Inom samtliga kvarter kan verksamheter 
samexistera med bostäder.  

Skansverkets influensområde om 100 meter innebär dock att delar kvarteren på Riversideängen inte 
lämpar sig för bostäder, här är det dock önskvärt att utreda vidare var de exakta gränsvärdena 
uppstår så att kommande planbestämmelser kan hållas flexibla. För att uppnå en funktionsblandad 
och värdetät stad är det viktigt att hitta balansen mellan mängden bostäder och verksamheter men 
också att skapa flexibla planförhållanden som möter den dynamik och rörlighet en levande stad 
kräver.  

Verksamheter 

Nuläge 
Det finns idag en mängd olika verksamheter inom programområdet. Offentliga och utåtriktade 
verksamheter så som centralstation och Bussterminal, träningsanläggningar, museum och hotell 
bidrar tillsammans med kontor och handelslokaler av olika storlek till en bred variation. Området 
domineras dock av stora ytor för markparkering, vilket i hög grad förtar upplevelsen av ett aktivt 
centrum. Utöver aktiviteten kring Västerlånggatan och Kampenhofs bussterminal upplevs i många fall 
verksamheterna som solitära utan naturlig koppling till varandra. Den glesa bebyggelsestrukturen ger 
inte förutsättningar för verksamheterna att dra nytta av varandra på det sätt även glest placerade 
verksamheter längs ett aktivt stråk kan göra.  

I områdets västra del är kommunens vattenreningsverk och brandstation lokaliserade. 
Brandstationen är under avveckling och en ny är under uppförande medan Skansverkets 
reningsanläggning kan komma att utvidga sin verksamhet för att möta behovet av ett växande 

Figur 30. Karta över föreslagen lokalisering av bostadsbyggnation inom programområdet. 
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Uddevalla. Skansverkets har i dagsläget ett influensområde med radie om 100 meter där bostäder 
inte rekommenderas. 

Framtid 
Verksamheter av olika karaktär är en fundamental del av en rik stadsmiljö. Arbetsplatser, skolor och 
offentliga verksamheter bidrar till ett ökat kundunderlag till butiker, caféer och restauranger och 
befolkar gator och torg. Ett rikt och varierat utbud av handel, nöjen och rekreation bidrar till att 
skapa upplevelsen av den goda staden.  

En successiv exploatering av Västra centrum ska bygga starka aktiva stråk och levande stadsmiljöer 
där verksamheter och bostäder samspelar. För att stärka stråkbildningen ska markplan mot särskilt 
utpekade stråk reserveras för verksamhetslokaler primärt i bottenplan. I dessa stråk ska gatumiljön 
utformas och gestaltas så att verksamheternas förutsättningar tas till vara och stadsmiljön berikas. 
Aktiva bottenvåningar med möjlighet till uteserveringar för caféer och restauranger, butiker med 
gatuförsäljning och skyltning koncentreras till Bävebäcksgatans och Kungsgatans förlängning. Längs 
dessa stråk ska biltrafik, parkeringsdäck och infarter minimeras eller helt undvikas och istället 
koncentreras till gaturum som har lägre potential som aktivt promenadstråk.  

Möjligheten till flexibel användning ska eftersträvas i alla kvarter så att livet i byggnaderna kan 
utvecklas dynamiskt och i takt med tidens behov och efterfrågan. Detta ska eftersträvas i framtida 
detaljplanering. Utefter förslaget finns det plats för cirka 1300 arbetsplatser inom programområdet 
där Medborgarhuset, som en av kommunens största arbetsplatser, bidrar med strax över hälften av 
dessa arbetsplatser. 

 

Figur 31. Karta över föreslagen lokalisering av tillskapade verksamhetslokaler inom programområdet. 
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Offentlig service 

Nuläge 
I områdets västliga delar är Skansens förskola lokaliserad. Förskolan är förhållandevis stor då den 
huserar tio avdelningar. Det finns dock idag en efterfrågan på förskoleplatser i Uddevalla centrum. 

Bohusläns museum är en viktig målpunkt för såväl uddevallabor som besökande. På grund av 
sättningar och instabilitet längs kajkanten är dock verksamhetens koppling till kaj och bryggor 
begränsad idag.   

Framtid 
För att möta de intentioner som formulerats i såväl översiktsplan som stadsbyggnadsvision om 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad är det avgörande att viktiga samhällsfunktioner såväl 
som kommersiell service finns inom rimligt avstånd från bostaden. Då skapas några av de 
förutsättningar till det minskade bilberoende som definierats i trafik- och parkeringsstrategin. Att 
peka ut och reservera plats för samhällsfunktioner och kommunal verksamhet är därför väsentligt 
redan i programskede.  

Med ett tillskott om cirka 1500 nya bostäder i västra centrum kan behovet av såväl skola som 
förskola komma att aktualiseras. Planförutsättningarna för en mer flexibel användning bör därför 
eftersträvas i såväl ny som befintlig bebyggelse. Som exempel på detta redovisar planförslaget 
möjligheten till en framtida skola genom ändrad användning och tillbyggnad av Hotel Riverside. En 
framtida lokaliserings- och behovsutredning gällande skola kan komma att krävas för att få en 
djupare förståelse gällande skolfrågan. Vad gäller förskolor föreslås en expansion av befintlig 
skolverksamhet på Skansens förskola inom fastigheten Pipfabriken 12 och Pipfabriken 19. 

Parallellt med planprogrammet har en förstudie för placering och utformning av nytt stadshus 
genomförts. Då kommunens brandstation på fastigheten Pipfabriken 13 inom kort flyttar till nya 
lokaler blir tomten tillgänglig för ny användning. Platsen utgör med sitt läge, där Kungsgatans 
förlängning möter Bastiongatan en strategisk nod i ett växande centrum. Där kan arbetsplatser och 
kommunal service, scen, kulturskola och bibliotek ge förutsättningar för nya mötesplatser i ett aktivt 
centrum.  Enligt uppgifter i förstudien planeras 700 nya arbetsplatser i det nya Medborgarhuset.  

Figur 32. Lokaliseringskarta. 
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Etablering av verksamheten i ett tidigt utbyggnadsskede av Västra centrum bidrar till aktivitet i det 
stråk som har möjlighet att utvecklas längs med Kungsgatans förlängning med koppling till 
Uddevallas historiska centrum och nya västra centrum.  

När planerat översvämningsskydd och kajpromenad genomförts finns förutsättningar för 
museiverksamheten att ytterligare nyttja läget vid Bäveån. Med en ny säker och attraktiv 
kajpromenad kan museets verksamhet exponera sig ytterligare och locka såväl nya som gamla 
besökare. Byggnaden ges planmässiga förutsättningar att växa norr ut och väster ut för att möta 
framtida behov. Det kompletterande kvarteret i direkt anslutning till museet kan användas för 
parkering, museum, kontor eller annan verksamhet. 

Fastighetsstruktur  

Nuläge 
Inom området finns en brokig fastighetsstruktur med såväl privat som offentligt ägande. Kommunen 
äger stor del av den obebyggda marken men det finns även en rad tomträttsavtal mellan kommunen, 
fastighetsägare och privata aktörer. Pingstkyrkan, på fastigheten Stadskärnan 1:280, i hörnet 
Västerlånggatan och Bastiongatan samt Hotel Riverside, på fastigheten Skarnholmen 1, är exempel 
på detta.  

Flera kommunala fastigheter har dessutom en ogynnsam fastighetsfigur där reglering framöver kan 
krävas om marken ska exploateras. Mellan Pipfabriken 11, där Skansverket är lokaliserat, och 
fastigheten Pipfabriken 13, där det framtida Medborgarhuset planeras att lokaliseras, finns även 
byggnader uppförda över fastighetsgräns vilket kan utgöra hinder inför fortsatt exploatering. 

Figur 33. Karta över föreslagen lokalisering av offentlig service inom programområdet. 



51 
 

I befintlig innerstad skiljer sig även fastighetsstrukturen. Fastigheterna som ligger närmast 
Västerlånggatan utgörs av en storskalig fastighetsindelning som kom till på 1960-talet och framåt då 
stora delar av dessa kvarter revs och ersattes av en modernistisk arkitektur som även avspeglas i 
fastighetsindelningen som ändrades från småskalig till storskalig. Längre österut består till stor del 
den småskaliga fastighetsindelningen från tidigt 1800-tal. 

Framtid 
För att säkra utbyggnad av allmän plats kan fastighetsregleringar komma att krävas. Utbyggnad av 
skyfallsleder är beroende av specifika lägen för sin funktionalitet och markköp kan därför behöva 
genomföras för att säkra de ytor som krävs 

Möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning bör utredas i varje kommande detaljplan för att 
skapa förutsättningar för flexibel användning inom befintliga och framtida byggnader. 

Likt större delen av de centrala delarna av Uddevalla förespråkas en småskalig fastighetsindelning i 
Västra centrum där kvarteren består av flera mindre fastigheter som ägs av olika aktörer i Västra 
centrum. Ett områdes fastighetsindelning påverkar upplevelsen av staden och en småskalig 
fastighetsindelning skapar förutsättningar för många upplevelser och intryck längs med stadens gator 
och fasader. Denna småskalighet kan också leda till att bottenvåningar får ett mer varierat utbud av 
butikslokaler och publika verksamheter, på det vis som stora delar av Kungsgatan gör idag. Även 
rytmen av materialskiften, fönstersättning och dörröppningar blir mer oförutsedda och leder ögat 
nyfiket vidare. Målet är att motverka stora monotona och repetitiva fasader i samband med 
utveckling av västra centrum. 

Figur 34. Kartan illustrerar kvarters- och fastighetsnamn i och runt Västra centrum 
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Bebyggelseskala och gatubredd 

Nuläge 
Den brokighet som finns i Västra centrums närområde tar sig bland annat uttryck i en varierande 
skala. Bebyggelsens höjder och våningsantal varierar stort, ofta inom ett och samma kvarter. 
Våningsantalet i befintligt centrum varierar i huvudsak mellan 2–5 våningar. Det finns även ett antal 
byggnader i 1,5 plan och ett mindre antal i 6–8 våningar och Hotel Carlia som är nio våningar högt. 

Gatorna i befintligt centrum är som oftast smala med en bredd på 10–15 meter. Detta gatunät 
anlades tidigt 1800-tal och breder ut sig på ett liknande vis än idag. 

Inom programområdets gränser ser strukturen annorlunda ut. I norr är stora delen av byggnationen 
längs med Strömstadsvägen uppförd under 1960-talet. Detta område består till större del av 
bostadsbebyggelse i 3–5 våningar med en byggnad på sju våningar. Den mellersta och sydliga delen 
består till större delen av verksamheter och kontorsbyggnader i 1–3 våningar med undantag för 
Hotel Riverside om 4 våningar och Eol 2 om 6 våningar. 

Gatorna inom programområdet är bredare än öster om Västerlånggatan då gatorna anlades under en 
senare epok som till stor del är formad efter bilens framfart.  

Inom programområdet finns det även två planbesked där det i framtida detaljplanearbete ska prövas 
möjligheten till att uppföra 16-våningshus på fastigheterna Pipfabriken 9 och Stadskärnan 1:31, även 
känd som kvarteret Macken. 

Framtid 
Rutnätsstaden ger generalitet och stadsmässighet som ingen annan bebyggelsestruktur kan bidra 
med som dessutom beaktar krav som tillgänglighet.  

Rutnätsstrukturen ger också en koppling till de historiska stadsrum som dominerar befintligt 
centrum. Vid en exploatering av Västra centrum pekar kommunens samlade stadsbyggnadsstrategier 
på att en rutnätsstruktur ska byggas vidare på västerut. Den behöver inte direkt följa den gamla 
strukturen i mått och uppbyggnad, men målet är att ta vara på de kvaliteter som den tillhandahåller. 

För att kvartersstrukturen ska fungera och medverka till stadsmässighet är det väsentligt att 
bebyggelsens fasader mot gaturummen varieras för undvikande av ett monotont intryck. Detta gäller 
naturligtvis fasaduttrycket i stort, men särskilt viktigt är att bottenvåningarnas gestaltning varieras – 
den del av husen som människorna på gatan kommer närmast. Det är också av stor vikt att gatorna 
mellan kvarteren ges ett stadsmässigt uttryck med hjälp av material och detaljutformning. 

I figur 35 illustreras våningsantal för området. Antalet våningar skiljer sig från befintligt centrum, dels 
på grund av att höjden per våning på den äldre bebyggelsen i centrum ofta är högre, dels för att 
geoteknik och markföroreningsarbete förväntas medföra stora kostnader.  

Bebyggelsens skala, form, höjd och bredd tillsammans med gatans bredd skapar gemensamt gatans 
rumslighet och påverkar hur staden upplevs. Gator som i framtiden planeras husera större delen av 
trafikrörelser i området – Västerlånggatan, Strömstadsvägen och Bastiongatan – får ett bredare 
gaturum för att kunna husera fler funktioner. Utmed dessa gator och större öppna platser kan högre 
bebyggelse tillskapas.  
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Längs gator som planeras bli smalare föreslås byggnation få en mer mänsklig skala med en visuell och 
upplevd kontakt mellan gatan och byggnadernas översta våningar. Detta skapar även bättre 
solljusförhållanden  

Parkering 

Nuläge 
Stora delar av programområdet består idag av markparkering av olika slag. Delar av dessa är 
kommunal rådighet medan andra är privat ägda. Inom planområdet finns cirka 1300 markparkeringar 
varav cirka 100 är kantstensparkering.  

I befintligt centrum finns dessutom två parkeringshus på fastigheterna Gyldenlöve 16 och Thorild 12 
som tillsammans huserar strax över 400 parkeringsplatser. Dessa parkeringshus nås via en bro från 
fastigheten Stadskärnan 1:298 över Västerlånggatan. 

Enligt gällande trafik- och parkeringsstrategi är beläggningsgraden av flera centralt belägna 
parkeringsanläggningar låg samtidigt som att det finns en upplevd försämrad tillgång på bilparkering i 
centrala Uddevalla de senaste åren.  

Framtid 
Kommunens strategi kring parkeringsfrågan har formulerats i såväl stadsbyggnadsvisionen som i 
Trafik- och parkeringsstrategin. De förordar att parkering främst bör samlas i strategiskt placerade 
parkeringshus. Markparkering bör generellt undvikas i stadens centrala delar liksom parkeringar i 
källargarage på kvartersmark då dessa i högre grad ger upphov till slutna fasader som inte berikar 
gaturummet. 

Figur 35. Förslag över antal våningshöjder på föreslagna byggnader. 
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Bebyggelsens täthet är en följd av kvartersstrukturen och bebyggelsens höjd kommer därmed spela 
en avgörande roll för den totala byggnadsarean. De beräkningsgrundande höjderna ska dock inte 
läsas som ett slutgiltigt förslag på kvarterens byggnadsvolymer utan snarare att de anger 
gränsvärden så att tillräcklig yta reserveras för nödvändiga parkeringslösningar och ge ingångsvärden 
så att Trafik- och parkeringsstrategin samt Riktlinjer för parkering och parkeringstal kan tillämpas 
tillsammans med angivna parkeringsnormer. 

Tabell 1. Parkeringstal för bostäder och verksamheter enligt Riktlinjer för parkering och parkeringstal. *Särskild 
parkeringsutredning rekommenderas då antalet besökare och verksamma per ytenhet kan variera kraftigt. 

Behovet av parkeringsplatser i Västra centrum har studerats utifrån de två beräkningsprinciperna för 
parkeringsbehov som tagits i dokumentet Riktlinjer för parkering och parkeringstal från 2021. I Detta 
dokument presenteras parkeringstal baserat på en nedräkning av dagens bilinnehav med 20 procent. 
Principen utgår från att det relativa behovet av parkeringsplatser minskar som följd av förändrade 
resvanor, trafikregleringar och stadsstruktur. I tabell 1 har ingångsvärden gällande parkeringstal från 

Ny bebyggelse P-tal  P-tal 
besökande 

BTA Antal 
parkeringar 

Flerbostadshus, per 1000 m2 BTA 6,3 1,3 150 000 1140 
Medborgarhus, per 1000 m2 BTA 9 - 24 000 216 
Kontor Godset, per 1000 m2 BTA 9 - 17 600 159 
Skola 3 2 4200 21 
Förskola 6 2 54 104 
Detalj- och centrumhandel 3 11 9000 126 
Restaurang - 20–50* 3000 60–160 
Hotell - 5–20* 1600 80–320 
     
Totalt    1826 – 2166 

Figur 36. Karta över parkering- och mobilitetshus. 
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Riktlinjer för parkering och parkeringstal införlivats tillsammans med beräknad bruttoarea (BTA) för 
nybyggnation i Västra centrum. Utefter dessa beräkningar krävs cirka 2000 parkeringar när området 
är fullt utbyggt enligt programmet. 

Till följd av exploatering av området försvinner dessutom cirka 1100 markparkeringar till fördel för 
bostäder, kontor och andra verksamheter. Beläggningsgraden på de allmänt tillgängliga 
parkeringsplatserna på Kampenhof mäts kontinuerligt och innan pandemitider visade dessa på en 
beläggningsgrad om cirka 60 procent. Det är även stor skillnad på beläggningsgraden beroende på 
tidpunkt på dagen. Med detta i åtanke ska parkering som kan samnyttjas mellan olika användare 
eftersträvas. Samnyttjande av parkering bygger på att olika funktioners och gruppers 
parkeringsefterfrågan varierar över dygnet och veckan. Eftersom denna variation inte ser likadan ut 
för till exempel kontorsarbetande och restaurangbesökare, så kan olika grupper nyttja samma 
parkeringsyta vid olika tider. Att planera för samnyttjande bidrar till ett mer effektivt nyttjande av 
resurser, i form av såväl parkeringsanläggningar som stadens mark. 

Mobilitetshus 
Ett mobilitetshus är en vidareutveckling av parkeringshuset och samlar fler mobilitetstjänster än bara 
bilparkering. Det kan med fördel betjäna flera olika fastigheter och funktioner och ska utformade för 
flexibel användning och löpande anpassning till de boendes och andra användares önskemål. 
Funktions som kan inrymmas i ett mobilitetshus är cykelparkering, cykel- och bilpool, leveransskåp 
med mera. 

Två kvarter reserveras för mobilitetshus, ett i anslutning till Bohusläns museum och med närhet till 
det nya Medborgarhuset och ett där Västerlånggatan möter Bastiongatan. Båda platserna ligger i 
anslutning till områdets mer trafiktäta gator och i programområdets ytterområden för att inte 
belasta det övriga gatunätet. I båda kvarteren kan parkeringsdäck med fördel kombineras med annan 
verksamhet såsom kontor eller utåtriktad verksamhet såsom butiker eller restauranger i markplan. 
Byggnaderna kan även kompletteras med bostäder mot gatan. Det totala behovet av parkering 
kommer att styra hur många våningar som får utgöra parkering och hur många som kan nyttjas för 
övrig verksamhet eller bostad.  

Utformningen av mobilitetshusen är av stor vikt så att de upplevs som trygga och passar in i 
stadsmiljön. Särskilt stor vikt ska läggas vid fasad och utformning av bottenvåningar som möter 
Kungsgatans förlängning, Västerlånggatan eller Bastiongatan. 

Angöring till mobilitetshusen föreslås ske från baksida och inte direkt från Västerlånggatan eller 
Bastiongatan. Detta dels för att inte skapa köer i mobilitetshusen eller på Västerlånggatan och 
Bastiongatan, dels för att inte fasaderna ut mot dessa gator ska präglas av in- och utfarter. För att 
bidra till liv och rörelse föreslås in- och utgångar vara placerade längs med Västerlånggatan, 
Bastiongatan eller Kungsgatan.  

För mobilitetshuset i korsningen Västerlånggatan och Bastiongatan möjliggörs det för bro över till 
befintliga parkeringshus i fastigheterna Gyldenlöve 16 och Thorild 12. Huruvida denna blir av eller ej 
behöver  

PARKERINGSGARAGE 
I figur 36 illustreras vilka kvarter som parkeringsgarage anses lämpliga. Dessa garage kan komma att 
se olika ut beroende på vilket behov som finns. Dessa behov kan utgöras av antal parkeringsplatser 
och ljusinsläpp men det kan även bero på geotekniska förhållanden eller markförorening.  
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Med ett garage som anläggs i marknivå skapas möjlighet till förhöjd innergård vilket skapar bättre 
ljusförhållanden. Denna typ illustreras i figur 37. 

I figur 38 illustreras garaget lokaliseras under marknivån. Detta är generellt sett en dyrare lösning än 
parkeringsgarage i marknivå, men då stora delar av området lider av stora markföroreningar och att 
stora delar av området troligtvis kräver marksanering kan denna typ vara ekonomiskt fördelaktig. På 
detta vis behöver schaktgropar till följd av markmassor som skickats på deponi inte fyllas med nya 
markmassor.  

Ytterligare en fördel finns ur geotekniskt perspektiv då markmassor som belastar redan 
sättningsbenägen lera avlägsnas och ersätts av ett garage. För att få detta mervärde kräver det dock 
att garaget pålas så att dess vikt inte belastar marken och således den sättningsbenägna leran. 

Figur 39 illustrerar en kombination av ovanstående garagelösningar där fördelarna med åtgärderna 
för ljusinsläpp, markföroreningar och geoteknik sammanfaller. Ytterligare en fördel är att denna 
garagelösning även erbjuder fler parkeringsplatser.  

Figur 37. Parkering i garage i gatunivå. 

Figur 38. Parkerings i nedgrävt garage. 
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Vid val av nedgrävt garage förespråkas att en deponi lokaliseras inom kommunens gränser. 
Med deponering avses att avfallets läggs på en tipp eller deponi. En sådan deponi genererar kortare 
körsträckor vilket bidrar till så väl miljömässiga som ekonomiska vinster. 

MEDBORGARHUSET 
I kapitlet Genomförande, avsnitt Etappindelning belyses parkeringsfrågan ur ett 
utbyggnadsperspektiv.  

Under etapp 1 försvinner parkeringar endast inom kvartersmark, några allmänt tillgängliga 
parkeringar berörs inte. Det behov som uppstår som följd av ny bebyggelse eller ändrad användning 
kan fortfarande täckas inom egen kvartersmark och inom de ytor som fortfarande utgör 
markparkering.  

Figur 39. Parkering i två plan där nedre planet är nedgrävt. 
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Det offentliga rummet 
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Parker 

Nuläge 
Inom programområdet finns det idag två parker – Brattska ängen och Museiparken. Medan Brattska 
ängen anlades som park på 40-talet anlades Museiparken först på 1990-talet efter att busstation 
Kampenhof invigdes. På Brattska ängen finns även programområdets enda lekplats som är tillgänglig 
för allmänheten. 

Programområdet omsluts av Skansberget i väster. Som namnet vittnar om har berget varit läge för en 
skans som byggdes under 1600-talet. Sedan 1800-talets mitt har berget använts av medborgare då 
det på 1860-talet uppfördes en paviljong i syfte att locka till besök och innerstadens bästa utsikt. 
Under 1950-talet uppfördes en dansbana och en kaffestuga. Skansberget är än idag ett populärt 
promenadstråk men lider av otydliga entréer och undermålig tillgänglighet dels på grund av bergets 
topografi, dels på grund av brist på underhåll. 

Ovanstående parker tillsammans med resterande innerstadens parkytor präglas av en fragmenterad 
grönstruktur där de gröna kvaliteterna utgör öar i staden. Detta med undantag för årummet med 
sina sammanhängande gröna och blåa värden som även utgör ett populärt promenadstråk. Från 
Hasselbacken i öster stäcker sig ett grönstråk vidare till Västerlånggatan och viss mån över till 
Museiparken. Västerlånggatan utgör här en barriär där upplevelsen om att grönstråket fortsätter 
västerut avtar. 

Framtid 
Grönområden i städer uppfattas ofta som estetiskt tilltalande och bidrar till en attraktiv stad. Parker 
och grönområden besitter även en rad andra funktioner och värden. De fyller en viktig funktion 
gällande rekreationsvärde, de besitter sociala och kulturella värden samt ekologiska och biologiska 
värden. Välutformade parker ger staden identitet och ger dess invånare bättre folkhälsa samt stärker 
människors livskvalitet.  

I tätorter konkurrerar ofta grönområden med andra intressen såsom bostäder och vägar, inte minst 
när det gäller ny exploatering. Utöver ovannämnda värdehöjande funktioner bidrar parker och 
grönområden till ett lokalt gott klimat med renare luft och jämnare temperatur. De gröna ytorna 
renar även regn- och smältvatten samtidigt som träd och buskar tar hand om ökad nederbörd, 
minskar bullernivåer, kyler staden varma dagar, bryter vindtunnlar och utgör boplatser för diverse 
växter och djur.  

Antalet kvadratmeter grönyta per person minskar inom programområdet till följd av genomförandet 
av planprogrammet då ett flertal mindre gräsytor föreslås exploateras. Däremot skapar ett 
genomförande av planprogrammet tydligt definierade grönområden med högre tillgänglighet och 
användbarhet med mötesplatser och yta för aktiviteter. Ett genomförande av planprogrammet bidrar 
även med mer sammanhängande grönområden som bidrar till ekologiska och biologiska värden 
genom tillskapandet av bland annat trädalléer och barriärbrytande strategier. Områdets olika 
grönområden föreslås även sammankopplas genom grönstråk utmed strandpromenaden och 
Bävebäckskanalen. Detta illustreras i figur 40. 

Vegetation kan vid rätt hantering bidra till stadens attraktivitet och utgör ett arkitektoniskt element i 
staden på liknande vis så som byggnader gör. Genom rätt val av träd, buskar och blommor kan 
identitet och karaktär skapas för så väl Västra centrum som Uddevalla som stad. Val och bevarande 
av vegetation kan vara viktigt för att bidra till stadens kulturhistoriska värden. Vegetation, byggnader, 
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gator och platser bildar gemensamt stadens offentliga rum. Valet av vegetation ska därför göras 
medvetet för att stärka platsen som plats, stråket som stråk och landmärkens karaktär med mera. 

MUSEIPARKEN 
Stora delar av parkens grönyta bevaras och kopplas samman med grönstråket som planeras anläggas 
utmed Bävebäckskanalen. Just Bävebäckskanalen kommer att behöva ta delar av Museiparken i 
anspråk för att skyfallsvattnet ska kunna nå recipient i Bäveån. Kanaldragningen kan dock komma att 
ha positiva effekter på Museiparken ur ett socialt och rekreativt perspektiv då parken hamnar i ett 
nordsydligt grön- och gångstråk och parken adderas ytterligare blåa värden.  

BRATTSKA ÄNGEN 
Brattska ängen bevaras till stor del som den ser ut idag. Bävebäcksgatan behöver breddas något för 
att kunna omhänderta regnvatten som ska vidare ner mot Bävebäckskanalen, detta resulterar i att 
parkytan minskar med några meter i öster. Lekplatsen i parken föreslås vara kvar och denna används 
idag flitigt av bland annat förskoleelever från Skansens förskola. 

SKANSBERGET 
Skansberget i stort innefattas inte inom programområdets gränser men kommer att i framtiden 
utgöra ett viktigt grönområde gällande såväl rekreationsvärde, sociala och kulturella värden samt 
ekologiska och biologiska värden. Vid framtida bebyggelse väster om Bastiongatan bör 
tillgängligheten till och från Skansberget tas i beaktande och möjlighet till att skapa tydligare entréer 
till grönområdet ska eftersträvas. 

ÅRUMMET 
Utmed Bäveåns norra strandkant utvecklas det grönstråk som sträcker sig från Hasselbacken i 
befintligt centrum vidare västerut till Museiparken med Västerlånggatan som utgör en upplevd 

Figur 40. Karta över parkområden och alléer inom programområdet. 
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barriär i grönstråket. Denna barriär bör gestaltas på ett vis som medför att grönstråket fortsätter 
västerut mot Museiparken.  

Vid Bohusläns museum är kajkanten avstängd på grund av skredrisk. Vid färdigställande av 
skredriskåtgärder föreslås ytan framför museet fortsätta på den inslagna vägen genom att fortsätta 
grönstråket vidare västerut. Mellan Hotel Riverside och kajkanten föreslås en park om cirka 5000 
kvadratmeter anläggas.  

LEKPLATSER OCH AKTIVITETSYTOR 
Inom planprogrammet finns en lekplats som är lokaliserad i parken Brattska ängen. Vid exploatering 
av området behövs ytterligare Lekplatser och aktivitetsytor för barn, ungdomar och vuxna. I figur 40 
pekas fyra lägen ut som anses vara lämpliga för olika sorters aktiviteter och lekplatser. Dessa fyra är 
Brattska ängen, ytan öster om Pingstkyrkan, ytan väster om Museiparken och söder om Hotel 
Riverside. 

Maritima miljöer 

Nuläge 
Där havet, Bäveån och korsvägar möttes grundades Uddevalla stad som en handelsplats på sent 
1400-tal. Genom åren har vattenkontakten varit grunden till stadens utveckling i form av import och 
export över havet, fiske och senare varvsindustrier. Staden har alltid haft en relation till vattnet och 
har varit ett handelscentrum under århundraden. Stadskärnan ligger i anslutning till Bäveån som är 
tillgängliggjord med väl tilltagna gångbanor i parkmiljö norr om Bäveån, som även är en del av 
stadens strandpromenad, och en smalare sådan på södra sidan. Längs med Bäveån sträcker sig en 
lindallé som erbjuder skugga för så väl besökare som maritimt liv. I de byggnader som angränsar till 
ån är större delen av bottenvåningarna försedda med verksamhetslokaler som bidrar till rörelse. 
Utmed ån finns även en del parkbänkar, skulpturer, planteringar och ett café som skjuter över ån 
som ytterligare bidrar med folkliv. 

Mycket av detta får dock ett abrupt slut öster om Västerlånggatan där programområdet tar vid. Östra 
sidans lindallé slutar i en trafikled som övergår till Museiparken för att sedan fortsätta i ett område 
som är avstängt för allmänheten sedan 2016 på grund av risk för skred. Denna avstängning hämmar 
möjligheten till vattenkontakt för uddevallaborna och dess besökare och en fortsatt strandpromenad 
på norra sidan Bäveån är således obefintlig öster om Museiparken.  

Framtid 
Under de senaste decennierna har vattnets betydelse förändrats från att vara en plats för arbete och 
näring till rekreation och attraktiva boendemiljöer. Den omställningen behöver stöttas med en 
strukturell omvandling utmed Bäveån för att ge plats för fotgängare och cyklister närmast vattnet. 
För sträckan utmed Bäveån inom programområdet innebär detta att området behöver säkras och ge 
plats förstadens invånare och dess besökare, men också att motorfordon lämnar plats för fotgängare 
och cyklister närmast vattnet. 

Bäveåns norra del utgör ett vattennära läge med möjlighet till grönska och har stor potential för 
rekreation. Närheten till vattnet är tillgångar som behöver stärkas och detta bör göras genom att 
förlänga den befintliga strandpromenaden på den norra sidan Bäveån. Strandpromenaden från fjäll 
till hav, speciellt de spektakulära delarna längs Byfjorden, är tillsammans med Bohusläns museum det 
besökare ofta lyfter fram när Uddevalla kommer på tal. Förlängda strandpromenader, nya 
målpunkter i form av platser, publika byggnader och landmärken stärker Uddevallas maritima profil. 
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Därmed synliggörs Uddevalla i omvärlden och stadens position stärks regionalt, nationellt och 
internationellt. Det ger liv till Uddevalla centrum med spinn-off effekter till omnejden. 

Ett av de viktigaste motiven för att utveckla och bebygga utfyllnadsområdena runt Bäveån är att 
utnyttja läget vid vattnet. Strandpromenaden och dess publika platser längs med Bäveån och 
Byfjordens stränder är därmed en central del av stadens utveckling och karaktär. Med hjälp av en väl 
utformad strandpromenad bidrar även denna med besöksnäringen i så väl befintlig innerstad som i 
Västra centrum. 

Torg, gaturum och vistelseytor 

Nuläge 
Området inom plangränsen saknar i det stora hela vistelseytor som lockar människor. Inom 
planprogramsområdet är inga officiella torg lokaliserade i nuläget. Ytan mellan Kampenhof och 
Västerlånggatan har dock funktioner som kan likna ett torg då platsen idag fungerar som en populär 
mötesplats och används stundom för mindre demonstrationer. Platsen saknar dock tydlig 
avgränsning då större delen av området är hårdgjord utan bebyggelse och används för busstrafik och 
parkering. Kommunen har under en längre tid givit tillstånd till ett antal food trucks som bidrar med 
inramning och folk som vistas på platsen.  

Västerlånggatan och Strömstadsvägen fungerar till stor del som genomfart för motortrafik men även 
i viss mån för gångtrafikanter då dessa gator är gena och binder samman staden. De båda gatorna 
fungerar som två av innerstadens tydliga stråk – Västerlånggatan i nordsydlig riktning och 
Strömstadsvägen i östvästlig riktning. Västerlånggatan och Strömstadsvägen besitter också andra 

Figur 41. Karta över områden som gränsar till vattenområden. 
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stadskvaliteter då en stor mängd av bottenvåningarna fungerar som verksamhetslokaler som bidrar 
till liv och rörelse i staden.  

Genom Uddevalla centrum rinner Bäveån i östvästlig riktning. Genom det befintliga centrumet öster 
om programområdet är Bäveån kantad med trädalléer, caféer, parkbänkar och ytor som uppmanar 
till vistelse. Inom programområdet saknas vistelseytor längs med Bäveån förutom Museiparken som 
erbjuder sittmöjligheter och vattenutsikt. Längre västerut är saknas dock kontakten med Bäveån då 
området är avstängt sedan 2016 på grund av risk för skred.  

Framtid 
På torg och platser ska fotgängare prioriteras, zoner för vistelse ska skapas och biltrafik undvikas. 
Kommersiella funktioner som handel, café och restauranger är en stor källa till liv på gator och torg. 
En mångfald av verksamheter bidrar till ett levande och tryggare stadsrum. I linje med 
arkitekturpolicyn, föreslås gatubredder och byggnadshöjder planeras så att ljusa och attraktiva 
gaturum skapas. Exakt utformning studeras vidare i varje detaljplan. Hållplatslägen för kollektivtrafik 
utnyttjas för att skapa mötesplatser och allmänna platser genom att hållplatserna förstärks med 
lokaler i bottenplan på omgivande byggnader. 

Det som främst avgör mängden dagsljus på en plats är höjden på omkringliggande bebyggelse. Ju 
högre byggnader, desto längre avstånd krävs mellan dem för att uppnå goda ljusförhållanden. 
Arkitekturpolicyn lyfter särskilt behovet av att offentliga platser skall erbjuda sol under stora delar av 
dagen. Gatans väderstreck spelar också in, men en generell tumregel i arbetet med programmet är 
att god dagsljusmiljlö uppstår då relationen mellan bredden på gatan och höjden på byggnaderna är 
1:1, det vill säga att gatan är lika bred som byggnaderna är höga.  

Figur 42. Karta över vistelseytor där gående prioriteras. 
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TORGET FRAMFÖR MEDBORGRHUSET 
Framför framtida Medborgarhus på fastigheten Pipfabriken 13 föreslås ett större torg anläggas. 
Detta torg hamnar mellan Medborgarhusets byggnad och Kungsgatans förlängning västerut med 
tydliga siktlinjer mot Medborgarhuset. Torget föreslås vara en multifunktionell yta som utöver att 
parkeringsplatser för dem med funktionsvariationer kan användas till evenemang, marknad med 
mera. 

Torgets storlek enligt förslaget är cirka 3500 kvadratmeter stort exklusive vägområden. Detta är att 
jämföra med Kungstorget som är cirka 3400 kvadratmeter exklusive vägområden. Kungstorget 
används idag också som en multifunktionell yta för evenemang och marknader etcetera. Dessa torg 
kan således komplettera varandra vid större evenemang men även vara konkurrerande vid mindre 
evenemang. Det är viktigt att vid framtida detaljplanering för torget begrunda över torgets storlek 
och form och att detta ska spegla den funktion torget förväntas ha. 

Stråk 

Nuläge 
Inom programområdets gränser finns det två tydliga stråk och ett antal som når sin destination i 
programområdets ytterkanter. De två tydliga stråken är Strömstadsvägen i västöstlig riktning och 
Västerlånggatan i nordsydlig riktning. Strömstadsvägen utgör ett stråk som har goda gång- och 
cykelmöjligheter samtidigt som den erbjuder den genaste vägen i västöstlig riktning. Längs med 
gatan finns även ett flertal verksamhetslokaler med såväl butiker, restauranger och kontor som också 
bidrar med liv och rörelse längs med gatan.  

Det andra stråket utgörs av Västerlånggatan som till stor del utgör innerstadens västliga ytterkant 
och planprogrammets östliga ytterkant. Västerlånggatans sträckning fortsätter över till södra sidan 
Bäveån över Västerbron som är den mest använda kopplingen över Bäveån för så väl gående, 
cyklister och motorfordon. Detta bringar med sig folkströmmar utmed hela Västerlånggatan och 
utmed gatan finns även ett flertal butiker, restauranger, kontor och inte minst Kampenhofs 
bussterminal som bidrar med mycket liv och rörelse. Vid denna punkt möter även Västerlånggatan 
innerstadens starkaste gångstråk – Kungsgatan. Kungsgatan får ett abrupt slut i Västerlånggatan då 
stråket korsar den högt trafikerade och fyrfiliga Västerlånggatan. Kampenhofs bussterminal, som en 
av stadens största målpunkter, lockar dock folk över Västerlånggatan men längre västerut avtar detta 
folkliv då gående bortprioriteras för busstrafik och större målpunkter saknas. 
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Framtid 
I en stadskärna prioriterad för gång- och cykeltrafik är det lätt att ta sig fram, och med välplanerade 
stråk skapas en sammanhållen stad. Knutpunkter, kommunikationer och infrastruktur ska planeras 
med tanke på människors rörelser inom, men också till och från staden. Med människor i rörelse blir 
Uddevalla en stad som möjliggör uttryck, skapar intryck och sätter avtryck.  

VÄSTERLÅNGGATAN 
Västerlånggatan och Strömstadsvägen föreslås fortfarande utgöra viktiga stråk och gång- och 
cykelperspektiv. Längs Strömstadsvägen föreslås endast mindre förändringar i form av höjdsättning 
av mark. Västerlånggatan föreslås också få vissa skillnader i höjdsättning men här föreslås också 
ombildning av trafikytor för att anpassa gatan för bättre framkomlighet för kollektivtrafik och mjuka 
trafikanter. Mer om detta i kapitlet trafik.  

STRÖMSTADSVÄGEN 
Likt Västerlånggatan och Strömstadsvägen ligger Bastiongatan kvar i dagens sträckning men mindre 
förändringar i korsningen Bastiongatan och Bävebäcksgatan. Denna gata kommer att spela en viktig 
roll vad gäller cykeltrafik då gatan förses med breda cykelvägar som går vidare mot Västerlånggatan, 
Bävebäcksgatan, vidare västerut samt sammanlänkar mot gång- och cykelbron till södra Å-staden.  

KUNGSGATANS FÖRLÄNGNING 
I västöstlig riktning föreslås två viktiga förlängningar av befintliga stråk i centrum – Kungsgatan och 
strandpromenaden. Stråken har olika karaktär och kontext, men är lika viktiga eftersom de attraherar 
olika målgrupper och aktörer. Kungsgatan utgör ett naturligt stråk i staden där många av stadens 
aktiviteter, butiker och noder samlar sig kring. I en förlängning av Kungsgatans föreslås dessa 
funktioner sträcka sig västerut med butiker, restauranger och mötesplatser gemensamt med noder 

Figur 43. Karta över framtida stråk inom och i närheten av Västra centrum. Tjocka utgör stråk primärt för mjuka trafikanter. 
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så som Bohusläns museum, Kampenhof bussterminal och Medborgarhuset. Dessa funktioner bidrar 
till att många vardagliga aktiviteter sker längs med stråket och att Kungsgatans förlängning blir en 
viktig del i innerstadens utvidgning västerut.  

STRANDPROMENADEN 
Parallellt med Kungsgatan föreslås strandpromenaden utvecklas vidare västerut. Gemensamt för de 
båda stråken är dess västöstliga riktning och att de båda angränsar till de två offentliga platserna 
Kungstorget och Museiparken som erbjuder utbyte mellan dessa två centrala stråk. Utmed 
strandpromenaden föreslås trädplantering likt den utmed Österhamngatan och fokus ska ligga på att 
mjuka trafikanter ska få vattenkontakt i söderläge. Med dessa två centrala stråk formas ett robust 
centrum och en utgångspunkt för det gemensamma livet i stadskärnan och i det framtida Uddevalla. 

BÄVEBÄCKSSTRÅKET 
Från gång- och cykeltunneln under järnvägen, vidare söderut via Bävebäcksgatan och till Bäveån via 
Bävebäckskanalen föreslås ett gång- och cykelstråk anläggas. Detta stråk får ett centralt läge då det 
kopplar samman sjukhusområdet och övriga områden norr om järnvägen med utvecklingsområdet. 
Detta stråk korsar även samtliga västöstliga stråk inom Västra centrum för att sedan möta Bäveån. 
Bävebäcksstråket är således en genväg till många av stadens övriga stråk som sträcker sig förbi 
attraktiva områden såsom Brattska ängen och vidare söderut utmed Bävebäckskanalen.  

Siktlinjer och fondbyggnader 

Nuläge 
I och omkring Västra centrum finns flera befintliga siktlinjer och landmärken som sticker, ut antingen 
genom sin höjd eller i sitt uttryck. Dessa siktlinjer och landmärken är viktiga för att skapa en god 
orienterbarhet i staden. Exempel på tydliga siktlinjer är från Kungsgatan västerut där är 
brandstationens skorsten tillsammans Skansberget utgör fonden. I övrigt saknar området tydliga 
siktlinjer som framhäver byggnation eller landskap i relation till kringliggande utformning. 

Framtid 
I planförslaget tas befintliga siktlinjer och landmärken tillvara samtidigt som en rad nya skapas.  
Bebyggelsen kommer i dessa lägen vara välexponerade och utgöra viktiga fondbyggnader i staden. 
Kommunen bör därför i kommande processer ställa särskilda krav på arkitektonisk utformning i dessa 
lägen.  

En stor del av de siktlinjer som tillskapas sammanfaller även med de nya stråken som skapas i Västra 
centrum. Detta innebär att mer en stor del av gångtrafikanterna i området förmodas gå längs med 
dessa gator, detta ökar vikten av väl gestaltade miljöer ytterligare. En översiktlig karta som pekar ut 
de primära siktlinjerna och fondbyggnader illustreras i figur 44. 
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Figur 44. Karta över primära siktlinjer och fondbyggnader. 
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Genomförande 
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Etappindelning 

För att kunna genomföra utbyggnad av planförslaget stora delar av området i behov av åtgärder av 
bland annat översvämningsskydd, skyfallslösningar, höjdsättning, trafikal infrastruktur, 
parkeringsmöjligheter etcetera. Detta kräver en strategisk etappindelning som överensstämmer med 
dessa åtgärder och i vilken ordning dessa bör anläggas och uppföras. Förslaget på en etappindelning 
grundar sig därför i succession där genomförbarhet premieras då stora delar av området är i behov 
av att intilliggande åtgärder färdigställs innan byggnation eller anläggning kan påbörjas. 

Etappindelningen visar i vilken ordning det är logiskt att påbörja en utbyggnad utefter det 
förutsättningar som finns inom planprogramsområdet och ska inte ses som en prioritering av 
framtida detaljplanearbete. Vilken prioritering eller utbredning framtida detaljplanearbete kommer 
att beslutas i ett senare skede. 

Etapp 1 
Etapp 1 utgörs av området beläget väster om Bastiongatan och innefattas av fastigheterna 
Pipfabriken 4, 9, 13, 19 och delar av Pipfabriken 11. Etapp 1 omfattas även av två mindre områden i 
programområdets norra delar. I figur 46 visas vilka delar som ingår i etappen. 

Figur 45. Karta där samtliga etapper representeras. 
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Den stora delen av etapp 1 är beläget väster om föreslagna skyfallsleder där den primära mängden 
skyfallsvatten från avrinningsområdet i norr ska rinna i Bävebäckskanalen. För att vid en 
skyfallshändelse styra vattnet ned i Bävebäckskanalen krävs åtgärder i korsningen mellan 
Bastiongatan och Bävebäcksgatan. Bävebäcksgatan föreslås därför sträcka sig utmed Pipfabriken 9 
vidare på Gustaf Matssons väg på liknande vis som gatan gjort historiskt och senare ansluta mot 
Bastiongatan. Gustaf Matssons väg behöver därför höjdsättas så att skyfallsvattnet från norr hamnar 
i Bävebäckskanalen. Idag är Gustaf Matssons väg lokaliserad cirka 1,2 meter över havet och kommer 
att behöva vara minst två meter över havet för att möta Bastiongatan som även den planeras att 
höjdsättas till två meter övre havet. På detta vis skyddas samtliga fastigheter inom etapp 1 från det 
skyfallsvatten som kommer från norr. 

Höjdsättningen påverkar även fastigheterna inom området för etapp 1. Där fastigheterna möter 
Bastiongatan bör höjdsättningen som lägst vara 2 meter över havet för att fastigheten inte ska 
utgöra en lågpunkt i området och samla vatten vid nederbörd. Området för etapp 1 möts även av 
Skansberget och stigande markhöjder i väster. Detta medför att höjdsättningen bör justeras för att 
markavrinning ska ske mot Bastiongatan vilket kräver att marken anordnas med sluttning om cirka 1 
procent. Detta ställer ett antal krav på höjdsättning och störst utmaning har fastigheten Pipfabriken 9 
där merparten av markhöjden är beläget lägre än två meter över havet och så lågt som 1.15 meter 
över havet på de mest låglänta platserna i sydöstra delen av fastigheten. För resterande fastigheter 
väster om Bastiongatan är utgångsläget bättre höjdsättningen är högre än två meter över havet i 
väster men åtgärder för att höja mark krävs närmare Bastiongatan.  

Dessa låglänta områden längs med Bastiongatan gör att fastigheterna Pipfabriken 4, 9, 11, 13 och 19 
kan komma att översvämmas vid stigande havsnivåer. Då översvämningsskyddet ingår först i etapp 2 
skyddar inte denna mot översvämningar till följd av lågtryck och stormar som tillfälligt höjer 
havsnivån i Byfjorden. Då den fördjupade förstudien gällande översvämningsskydd ännu inte är 

Figur 46. Karta över etapp 1. 
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färdigställd kan heller inte denna förväntas vara en del av etapp 1. Vid eventuell översvämning som 
förväntas nå föreslagna byggnader på dessa fastigheter får tillfälliga åtgärder uppföras för att 
säkerställa att vatten inte skadar byggnaderna.  

Gällande parkeringsfrågan föreslås dessa lösas inom fastigheten för Pipfabriken 9 och 19. För det 
framtida Medborgarhuset som föreslås på Pipfabriken 13 finns det i dagsläget planer på att skapa ett 
antal parkeringsplatser i ett parkeringsgarage under huset. Dock räcker inte dessa till för merparten 
av de som arbetar i huset. I etapp 1 hänvisas bilister att parkera på östra sidan Bastiongatan där 
befintlig kommunal parkering finns att tillgå. I utförd parkeringsutredning under 2018 visar att dessa 
parkeringsplatser har en beläggningsgrad på cirka 60 procent vilket medför att strax över 100 av 
dessa platser är tillgängliga. Utöver dessa parkeringar finns även den kommunalt ägda parkeringen 
på Riversideängen tillgänglig och huserar knappt 100 parkeringsplatser. 

För området i norr utmed järnvägen berör etapp 1 fastigheterna Stadskärnan 1:295 och Rydholm S:1. 
Detta område påverkas inte av tillfälliga översvämningar från Byfjorden då området är beläget cirka 
4–6 meter över havet beroende på mätpunkt. Gällande skyfall påverkas inte heller dessa ytor av den 
stora mängd regnvatten som vid en skyfallshändelse där vattnet primärt går längs Bävebäcksgatan 
och Västerlånggatan. Med dessa förutsättningar skapas det möjlighet att i ett tidigt skede kunna 
exploatera denna yta utan att påverka resterande programområdets förutsättningar att kunna 
hantera de utmaningar som finns i bland annat skyfall, översvämning, höjdsättning och parkering. 

Etapp 2 
Etapp 2 utgörs primärt av yta för framtida klimatanpassningsåtgärder som krävs för att säkerställa att 
skyfallshändelser och översvämningar från Byfjorden i framtiden inte ska påverka området i den grad 
att den utgör skador på framtida exploatering inom programområdet och i befintligt centrum. 
Avgränsningen för etappen visas i figur 47 och gäller främst för att kunna anlägga 
översvämningsskydd, skyfallskanal och att kunna höjdsätta vägar så att regnvatten styrs på önskat vis 
ned i de skyfallsleder som föreslås i planprogrammet. Detta belyses närmare i kapitlet 
klimatanpassning.  

När översvämningsskyddet kommer på plats skapas även möjligheten till att kunna förlänga 
strandpromenaden vidare västerut. Detta sker i etapp 2 och återskapar kontakten med Bäveån i ett 
tidigt skede.  

I etapp 2 tillskapas inte några nya byggrätter och 
enbart ett fåtal parkeringar tas i anspråk av den 
planerade skyfallskanalen i nordsydlig riktning. 
Etappen innebär att en del fastighetsregleringar 
behöver göras där mark behöver tas i anspråk 
för att skapa klimatsmarta lösningar. Två av de 
fastigheter som påverkas av Bävebäckskanalens 
dragning är Kampenhof 6 och Museet 1 som 
idag utgörs av Kampenhofs bussterminal 
respektive Bohusläns museum. För Kampenhof 6 
innebär detta att yta i västra delen av 
fastigheten behöver tas i anspråk till fördel för 
skyfallshantering. Ytan som krävs för kanal och 
intilliggande ytor berör dock inte 
bussterminalbyggnaden. Detta innebär att vid 
full utbyggnad av Bävebäckskanalen kan Figur 47. Lokaliseringskarta. 
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byggnaden ligga kvar i sitt nuvarande läge. Resterande yta av fastigheten Kampenhof 6 utgörs då 
fortfarande av yta för busstrafik och tillhörande uppställning och parkeringsyta. Angöring med buss 
till Kampenhofs bussterminal föreslås då ske från norr, på samma vis som i dagsläget, men öster om 
föreslagen kanal. 

Söder om Kampenhofs bussterminal sträcker sig Kampenhofsgatan som idag primärt används för 
genomfartstrafik för bussar samt hållplatsläge. I etapp 2 föreslås Kungsgatan förlängas västerut mot 
Medborgarhuset som är en del av etapp 1. Denna del av Kampenhofsgatan blir då likt Kungsgatan 
ämnad för gångtrafikanter och hållplatslägen för busstrafik får således flyttas till Västerlånggatan 
eller in på bussterminalen. 

Av samma anledning som för Kampenhof 6 krävs det att en yta tas i anspråk på fastigheten Museet 1. 
Att Bävebäckskanalen med tillhörande ytor har behov av den västligaste delen av fastigheten. 
Museibyggnaden som sådan förblir orörd men fastigheten sträcker sig cirka 16 meter öster om 
byggnaden. Kajkanten till Bävebäckskanalen föreslås dock anläggas cirka tolv meter från Bohusläns 
museum östligaste fasad.  

Ytterligare två fastigheter som påverkas av skyfallsåtgärder är fastigheterna Eol 1 och Stadskärnan 
1:31. Gällande Eol 1 sträcker sig fastighetsgränsen söder ut över den föreslagna skyfallsleden norr om 
Bastiongatan. Den byggnad som står där idag påverkas inte av de föreslagna skyfallsåtgärderna, men 
det kommer finnas behov av att fastighetsreglera mark för att hela skyfallsleden ska sträcka sig längs 
kommunägd mark. En framtida fastighetsreglering föreslås således att utformas så att de räta 
fastighetsgränser från Eol 2 och Stadskärnan 1:280 fortsätter väster ut.  

Gällande fastighet Stadskärnan 1:31 behövs fastighetsreglering ske i dess östliga del då stora 
mängder skyfallsvatten rinner längs med Bävebäcksgatan vid en skyfallshändelse. I höjd med 
fastigheten besitter Bävebäcksgatan en bredd om cirka 16 meter och behöver breddas till 20 meter 

Figur 48. Karta över etapp 2. 
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för att kunna hantera de vattenmängder som vid en skyfallshändelse kommer att rinna längs med 
Bävebäcksgatan. 

Brattgatan inkluderas som en del av etapp två då även denna påverkas av skyfalls- och 
översvämningsåtgärderna – mer om detta i kapitel klimatanpassning. I avsnittet angående parkering 
föreslås Brattgatan göras om för att skapa mer grönska och även mer parkeringsplatser.   

Inom etapp 2 föreslås även en gång- och cykelbro över Bäveån skapas. Denna gång- och cykelbro 
skapar förbindelser över Bäveån som väster om Västerbron helt saknas. Vid ytterligare exploatering 
söder om Bäveån är broar över Bäveån av hög vikt för att koppla samman stadens centrala delar.  

Etapp 3 
Den tredje etappen består till stor del av byggnation och parkeringsmöjligheter. Vilka ytor som etapp 
3 innefattar visas i figur 49. I denna etapp föreslås ett parkeringshus uppföras nordväst om 
Bohuslänsmuseum dels för att möta upp det markeringsbehov som Medborgarhuset inbringar, dels 
för det parkeringsbehov som uppstår för övrig kringliggande föreslagen bebyggelse. Bohusläns 
museum ges även möjligheten till utbyggnad av verksamheten i sydväst. 

I denna etapp ingår även en alternativ lokalisering av grundskola på fastighet Skarnholmen 1 och på 
intilliggande kommunägd mark norr om fastigheten.  

Öster om den föreslagna bron föreslås möjliggörs det för utbyggnad av Bohusläns museum. Vidare 
nordväst om Bohusläns museum föreslås ett parkeringshus uppföras med verksamhetslokaler mot 
förlängningen av Kungsgatan och möjlighet med bostadshus högre upp i huset. Detta kräver 
fastighetsreglering av fastigheten Museet 1. På ytan som skapas mellan tilltänkt bebyggelse och 
Bohusläns museum föreslås en samutnyttjad yta för lastning och lossning och även infart till 
parkeringshuset. Lastning och lossning för Bohusläns museum föreslås således ligga kvar i samma 

Figur 49. Karta över etapp 3. 
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läge som idag. Utgångarna från parkeringshuset föreslås primärt lokaliseras till Bastiongatan och 
Kungsgatans förlängning för att bidra till liv och rörelse. 

Inom etapp 3 ingår även utveckling intill Bävebäcksgatan. Detta innefattar fastigheterna Stadskärnan 
1:31, Eol 1 och parken Brattska ängen. I dessa fastigheter föreslås primärt bostadsbebyggelse med 
möjlighet till verksamheter. 

Etapp 4 
Etapp 4 består till stor del av att den befintliga staden med sin kvartersstruktur växer västerut. 
Kungsgatan och Kilbäcksgatan med sin västöstliga struktur förlängs vidare västerut mot Bastiongatan 
och tillsammans med föreslagna Bävebäckskanalen skapas kvarter i liknande storlek som befintliga 
kvarter i stadskärnan. I denna etapp skapas möjlighet till bostäder och verksamheter i mycket 

centrala lägen. Det är inte bara Kungsgatans sträckning som förlängs vidare västerut utan även dess 
funktion. I bottenvåningarna utmed Kungsgatans förlängning prioriteras verksamhetslokaler och på 
så vis skapas en förlängning av stadens populäraste gångstråk genom Västra centrum. Även utmed 
Bastiongatan och Västerlånggatan skapas möjlighet för verksamhetslokaler i bottenvåning. 

Inom etapp 4 färdigställs även Kampenhofs bussterminal. Genom tidigare etapper och dess 
fastighetsregleringar är fastigheten något mindre till ytan än i dagsläget. Bussterminalen föreslås 
förses med fasad i fastighetsgräns där verksamhetslokaler mot Kungsgatans förlängning prioriteras. 
Busstrafik föreslås angöra Kampenhofs bussterminal från öster, från Västerlånggatan. 

För att möjliggöra smidig angöring för regionbusstrafik i Kampenhofs bussterminal föreslås 
Västerlånggatan utrustas med separata bussfiler. Bussfilerna förläggs då på västra sidan av 
Västerlånggatan. Här skapas möjlighet för regionbuss att angöra bussterminalen utan att korsa 
annan trafik. Utmed de separata bussfilerna längsmed Västerlånggatan tillskapas även 

Figur 50. Karta över etapp 4. 
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busshållplatser för stadsbussar. För att möjliggöra för denna trafiklösning behöver yta tillskapas på 
bekostnad av annan infrastruktur för att inte göra Västerlånggatan ännu bredare. Således föreslås 
det att två av befintliga fyra körfält blir bussfiler med hållplatser på vardera sida. Dessa busskörfält 
hamnar i västligt läge på Västerlånggatan. För att kunna göra denna omdaning av Västerlånggatan 
krävs en västlig bro som förbinder södra Å-staden med Badö/Bäve av trafikala skäl. 

I det nordöstliga hörnet av etapp 4 föreslås ett mobilitetshus att lokaliseras. Detta läge är strategiskt 
lokaliserat nära befintligt centrum, kollektivtrafik och i anslutning till kvarteret Thorild 12 och 
Gyldenlöve 16. I övrigt föreslås parkeringsgarage lokaliseras i samtliga bostadskvarter, förutom i de 
lägen som anses vara gynnsamma för verksamheter i bottenvåning. 

Etapp 5 
Inom etapp 5 rymmer sig programområdets västligaste delar – Riversideängen. Denna yta föreslås att 
primärt bebyggas med bostäder med möjlighet till verksamhetslokaler mot Bäveån och Bastiongatan. 
Denna etapp kräver dock en framtida förstudie gällande översvämningsskydd då den inte ingår i den 
pågående fördjupade förstudien Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla.  

  

Figur 51. Karta över etapp 5. 
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Tidigare ställningstaganden 
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Pågående detaljplaner 

Stadskärnan 1:163 (Riversideängen) 
Sökanden har ansökt om upprättande av ny detaljplan för att pröva möjligheten till bostäder, kontor 
och annan verksamhet i 5–7 våningar. Detaljplanen fick positivt planbesked 2017-11-01. 

Stadskärnan 1:31 (Macken) 
Sökanden har ansökt om upprättande av ny detaljplan för att pröva möjligheten till flerbostadshus i 
7–16 våningar. Detaljplanen fick positivt planbesked 2017-10-25. Arbetet har dock kommit att skjutas 
på framtiden då ett planprogram ansetts vara nödvändigt för att ta itu med områdets komplexitet. 
Planen är således ännu inte officiellt startad. 

Pipfabriken 9 
Sökanden har ansökt om upprättande av ny detaljplan för att pröva möjligheten till bostäder, kontor 
och butikslokaler med olika vångshöjd, dock max 16 våningar. Detaljplanen fick positivt planbesked 
2019-08-28. Arbetet har dock kommit att skjutas på framtiden då ett planprogram ansetts vara 
nödvändigt för att ta itu med områdets komplexitet. Planen är således ännu inte officiellt startad. 

  

Utredningar 

Genomförda utredningar 

Geoteknisk utredning för Pipfabriken 13. Bohusgeo AB 2021-08-20 

Miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Pipfabriken 13 Uddevalla kommun. Relement 2021-
10-13 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning. ”Förorenade områden – PM för planprogram 
Västracentrum Uddevalla”. Sweco 2022-03-04 

Pågående utredningar 

Lokaliseringsstudie av kollektivtrafikknutpunkt, Trivector 

Parkeringsstudie, Trivector 

Skyfallsutredning, Sweco 

Trafikutredning, Trivector 

Trafikmätning, Afry  

Översiktlig geoteknisk utredning, Bohusgeo AB 
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Samhällsbyggnad 
Planavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 
 451 81 Uddevalla Varvsvägen 1 0522-69 60 00 
www.uddevalla.se E-post  
 Samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Handläggare 
Planarkitekt, Hampus Segerud 
Telefon +46522697329 
Hampus.segerud@uddevalla.se 

 

Planprogram för Västra centrum, avseende 
stadsutveckling 

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD FÖR PLANPROGRAM 
Ett förslag till planprogram för Västra centrum är utställd för samråd under tiden 
2022-04-27 till 2022-05-27. Planförslaget är upprättad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-08. Samrådet syftar till att samla in 
information, önskemål och synpunkter som berör programförslaget och överväga 
dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.  

Planprogrammet syftar till att pröva möjligheten till exploatering. Uddevalla 
centrum ska växa västerut genom att ta i anspråk lågutnyttjade områden i direkt 
anslutning till den historiska stadskärna och området kring Bäveån. Genom ny 
bebyggelse och väl gestaltade offentliga rum ska en värdetät stadskärna växa fram 
på klassisk mark. En modern blandstad som tar avstamp i Uddevallas historiska 
miljöer och maritima karaktär, som är tålig för framtidens klimatförändringar och 
som skapar förutsättningar för det goda stadslivet. 

Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2020-12-16, § 372. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-21, § 125 att programhandlingarna 
ska bli föremål för samråd. 

UTSTÄLLNINGSPLATSER 
Till programförslaget bifogas illustrationskarta och programbeskrivning. 
Handlingar och övrig information kring ärendet finns på kommunens 
utställningslokaler och hemsida (www.uddevalla.se). Handlingar översänds till 
myndigheter. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser: 
 

 Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag-fredag klockan 
08:00 -16:00. 

 Uddevalla stadshus 
 Kommunens hemsida: 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-
byggprojekt/vastra-centrum.html 

SYNPUNKTER 
Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till: 
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Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-
postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  

Det går även att lämna muntliga synpunkter, men eventuella erinringar ska dock 
vara skriftliga. 

Senast 2022-05-27 ska synpunkterna ha inkommit.  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Plan- och exploatering 
Stefan Björling 
Hampus Segerud 
Malin Sjöstedt 
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Delårsrapport april 2022, kultur och fritid 

Sammanfattning 

Kultur och fritids verksamheter har öppnat upp igen efter snart två år av pandemi. 

Arrangemang kan genomföras utan krav på restriktioner. Under våren har 

kortfilmsfestivalen Corax genomförts med fokus på ungas skapande. Göteborgs 

filmfestival har i år utsett Uddevalla till årets filmkommun. 

Antalet föreningsaktiviteter har pga. pandemin blivit färre, cirka 40 000 färre aktiviteter 

än normalåret 2019 redovisades 2021. Hur föreningslivet återhämtar sig återstår att se. 

Dock visar trender i omvärlden på att färre söker sig till föreningslivet och att 

efterfrågan efter mindre styrda och mer spontana aktiviteter ökar. Beläggningen på 

kommunens idrottsanläggning har återhämtat sig och verksamhet är i gång vilket talar 

för att föreningarna har kommit tillbaka och bedriver verksamhet i samma utsträckning 

som innan pandemin. 

Pandemin tvingade fram flexibla lösningar och snabba omställningar något som spås 

vara nödvändigt för att möta efterfrågan och anpassa verksamheter till den snabbt 

föränderliga värld vi lever i. Det innebär att kultur och fritid behöver ta vara på och 

utvärdera de lärdomar som pandemiåren gett och fortsätta utveckla verksamhet som 

möter efterfrågan som ständigt förändras med god kvalité och hög kompetens. 

Under vinterlovet och påsklovet har aktiviteter arrangerats. Under våren planeras 

sommarens lovaktiviteter. Kultur och fritid samordnar och handlägger medel som andra 

kommunala verksamheter, föreningar och organisationer kan söka för att arrangera 

kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under sommaren, ansökan är publicerad på 

kommunens hemsida. 

Projektet Bokstart som pågår inom bibliotekets verksamhet syftar till att tidigt stimulera 

språkutveckling och läsfrämjande. Ungefär 80 procent av barns ordförråd kommer från 

text, då text innehåller långt fler begrepp än ett vardagligt samtal. Bokstart bygger på 

samverkan kring ett gemensamt uppdrag om att stötta familjer med deras små barns 

språkutveckling. I Uddevalla samverkar folkbibliotek, barnhälsovård och öppna 

förskolan kring detta uppdrag. 

Eftersom läsförståelse är genomgående i alla skolämnen blir denna klyfta avgörande för 

barn i skolåldern då den leder till att elever med god läsförståelse ofta får bra 

skolresultat. I PISA-undersökningen från 2018 visade att 18 procent av elever i åk 9 inte 

når upp till vad OECD definierar som en basnivå av läsförståelse. I dagsläget riktas 

Bokstart till familjer i Tureborg där barnet är minst en förälders första barn eller första 
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barn som föds i Sverige. 

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 2,4 mkr. Avvikelser för perioden 

består både av avvikelser på intäkts- och kostnadssidan mot den periodiserade budgeten. 

Större överskott mot den periodiserade budgeten är bland annat projektmedel, extra 

Coronastöd samt medel för hyror för Kulturstråket. Underskott mot den periodiserade 

budgeten är bland annat lägre inträdesavgifter för bad och bowling samt lägre 

terminsavgifter på kulturskolan. 

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2022. Prognostiserade 

underskott för verksamhetsområde Fritid balanseras upp med reserverade medel för 

Kulturstråket och det beräknade överskottet inom verksamhetsområde Bibliotek. 

Budgeterade investeringsmedel beräknas användas under året. Större pågående 

investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet samt 

renovering och ombyggnad av Rimnersvallen. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-05-11 

Delårsrapport april 2022, kultur och fritidsnämnden 

Bilaga 1 Resultaträkning 

Bilaga 2 Investeringsspecifikation 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport april 2022, kultur och fritid 

 

 

 

 

 

 

 

Annica Ryman Monica Laigar-Strandberg 

Förvaltningschef Ekonom 

Skickas till ekonomirapportering@uddevalla.se 
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1 Sammanfattning 

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 2,4 mkr. Avvikelser för perioden består både 

av avvikelser på intäkts- och kostnadssidan mot den periodiserade budgeten. Kultur och 

fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2022. Budgeterade investeringsmedel beräknas 

användas under året. Större pågående investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på 

Rimnersområdet samt renovering och ombyggnad av Rimnersvallen. 

Kultur och fritids verksamheter har öppnat upp igen efter snart två år av pandemi. Arrangemang kan 

genomföras utan krav på restriktioner. Under våren har kortfilmsfestivalen Corax genomförts med 

fokus på ungas skapande. Göteborgs filmfestival har i år utsett Uddevalla till årets filmkommun. 

Antalet föreningsaktiviteter har pga. pandemin blivit färre, cirka 40 000 färre aktiviteter än 

normalåret 2019 redovisades 2021. Hur föreningslivet återhämtar sig återstår att se. Dock visar 

trender i omvärlden på att färre söker sig till föreningslivet och att efterfrågan efter mindre styrda 

och mer spontana aktiviteter ökar. Beläggningen på kommunens idrottsanläggning har återhämtat 

sig och verksamhet är igång vilket talar för att föreningarna har kommit tillbaka och bedriver 

verksamhet i samma utsträckning som innan pandemin. 

Pandemin tvingade fram flexibla lösningar och snabba omställningar något som spås vara 

nödvändigt för att möta efterfrågan och anpassa verksamheter till den snabbt föränderliga värld vi 

lever i. Det innebär att kultur och fritid behöver ta vara på och utvärdera de lärdomar som 

pandemiåren gett och fortsätta utveckla verksamhet som möter efterfrågan som ständigt förändras 

med god kvalité och hög kompetens. 

Under vinterlovet och påsklovet har aktiviteter arrangerats. Under våren planeras sommarens 

lovaktiviteter. Kultur och fritid samordnar och handlägger medel som andra kommunala 

verksamheter, föreningar och organisationer kan söka för att arrangera kostnadsfria aktiviteter för 

barn och unga under sommaren, ansökan är publicerad på kommunens hemsida. 

Projektet Bokstart som pågår inom bibliotekets verksamhet syftar till att tidigt stimulera 

språkutveckling och läsfrämjande. Ungefär 80 procent av barns ordförråd kommer från text, då text 

innehåller långt fler begrepp än ett vardagligt samtal. Bokstart bygger på samverkan kring ett 

gemensamt uppdrag om att stötta familjer med deras små barns språkutveckling. I Uddevalla 

samverkar folkbibliotek, barnhälsovård och öppna förskolan kring detta uppdrag. 

Eftersom läsförståelse är genomgående i alla skolämnen blir denna klyfta avgörande för barn i 

skolåldern då den leder till att elever med god läsförståelse ofta får bra skolresultat. I PISA-

undersökningen från 2018 visade att 18 procent av elever i åk 9 inte når upp till vad OECD 

definierar som en basnivå av läsförståelse. I dagsläget riktas Bokstart till familjer i Tureborg där 

barnet är minst en förälders första barn eller första barn som föds i Sverige. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kultur- och fritidsnämnden 

Mkr 
Nettokostnad tom 
april 2022 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2022 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kultur -11,5 -11,8 0,3 0,0 

Bibliotek -8,2 -8,8 0,6 0,5 

Unga -4,2 -4,7 0,5 0,0 

Fritid -14,0 -13,3 -0,7 -2,1 

Gemensam 
verksamhet 

-12,5 -14,2 1,7 1,6 

Kommunbidrag 50,1 50,1 0,0 0,0 

Resultat -0,3 -2,7 2,4 0,0 

 

Mkr Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

Investeringar -39,6 -81,7 -245,0 -248,5 

Kultur och fritid redovisar ett överskott på delåret med 2,4 mkr. Avvikelser för perioden består både 

av avvikelser på intäkts- och kostnadssidan mot den periodiserade budgeten. Större överskott mot 

den periodiserade budgeten är bland annat projektmedel, extra Coronastöd samt medel för hyror för 

Kulturstråket. Underskott mot den periodiserade budgeten är bland annat lägre inträdesavgifter för 

bad och bowling samt lägre terminsavgifter på kulturskolan. 

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2022. Prognostiserade underskott för 

verksamhetsområde Fritid balanseras upp med reserverade medel för Kulturstråket och det 

beräknade överskottet inom verksamhetsområde Bibliotek. 

Budgeterade investeringsmedel beräknas användas under året. Större pågående investeringar är 

bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet samt renovering och ombyggnad av 

Rimnersvallen. 

Avdelning kultur, bibliotek och unga 

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,5 mkr för 2022, vilket bland annat avser vakans på 

biblioteken som kommer tillsättas senare under året. 

Planering och genomförande av aktiviteter inom offentlig kultur har börjat komma igång efter 

pandemin. Målet för året är att fler arrangemang och aktiviteter i samverkan med andra ska 

genomföras och att fler föreningar och aktörer ska ges stöd än 2021. Under flera år har Uddevalla 

ingått i Västra Götalandsregionens (VGT) satsning på dans som professionell scenkonst. Nu är man 
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inne på det sista året i denna satsning. Former för fortsatt strategiskt arbete tillsammans med VGR 

håller på att tas fram. 

Kulturskolans verksamheter har inte fått tillbaka alla elever efter pandemin, vilket leder till att den 

budgeterade intäkten beräknas bli lägre för året. Detta balanseras bland annat upp av svårigheten att 

rekrytera både fast anställd personal och vikarier till alla delar av verksamheten. Projektmedel från 

Kulturrådet används för att finansiera gratis aktiviteter/verksamhet inom prioriterade områden samt 

för att utveckla kursutbud och aktiviteter för funktionsvarierade. 

Användandet av biblioteken ökar sakta efter pandemin, det kommer att ta tid innan man är tillbaka 

på tidigare besökssiffror. Besök och utlån minskade drastiskt på grund av pandemin när all 

verksamhet var stängd. Rampen som startade under pandemin arbetar fortfarande med att informera 

vuxna att det finns ett folkbibliotek öppet för alla, medan barnen hittat dit. Alla aktiviteter har 

återupptagits för både barn och vuxna. För de äldre har aktiviteterna startats lite senare under våren 

i och med att de är en riskgrupp. Även antal platser på föreläsningar och teatrar har varit 

begränsade. 

Verksamheten inom unga, öppen fritidsverksamhet har påverkats av pandemin. Under två år har 

mycket av arbetet präglats av att hitta alternativa arbetssätt för att nå ut till barn och unga. Nu när 

det är ett "normalläge" sker en s.k. ketchupeffekt, både med ökade aktiviteter och ökade bidrag till 

verksamhet vilket är positivt men påfrestande. Under perioden har Lördagsöppet har startats på 

Dalabergs fritidsgård. Förberedelse och planering av lovaktiviteter pågår för fullt. Uddevalla 

kommun har i år valt att främja gratis lovaktiviteter för barn och unga upp till 18 år genom att 

avsätta totalt 1 miljon kr för detta ändamål. Pengarna kan sökas av föreningar och organisationer i 

Uddevalla och gäller aktiviteter för alla lov under 2022. 

De stora stadsutvecklingsprojekten genererar ett ökat arbete med konstnärliga gestaltningar, både i 

tid och i pengar. Investeringsbudgeten för 2022 för konstnärliga gestaltningar är 3,0 mkr, vilket inte 

kommer att räcka för året. En preliminär bedömning är att minst 3,4 mkr kommer aktiveras. 

Avdelning fritid 

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,1 mkr för 2022, vilket beror i stort på mycket lägre 

intäkter för Walkesborgsbadet och Bowlinghallen. 

Walkesborgsbadet har en positiv besökstrend och ökat intäkterna igen efter pandemin. Det finns en 

teknisk realitet att det totala besökstalet under perioden har varit begränsad till 150 personer. 

Ambitionen är att det ska vara löst och att betydligt fler besökare kan tas emot efter sommaren. 

Kostnader för att lära upp nya timvikarier samt personalutveckling tillika upprätthållande av 

kompetens har belastat perioden. 

Bowlinghallen har under perioden har en ökad personalkostnad kopplat till genomförd 

omorganisation och anläggningen har under perioden ännu inte återfått de besökare som tappades i 

samband med pandemin, vilket leder till minskade intäkter. 
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Intäkterna för uthyrning av anläggningarna är nästan tillbaka på samma nivåer som innan 

pandemin. Övertagandet av Fridhemsvallen har inneburit arbete med att iordningställa arenan för 

division 1 spel, med staket, resultattavla, medietorn, fiberanslutning mm. Mycket har varit möjligt 

att utföras med befintlig personal och material som tillvaratagits och återanvänts från 

Rimnersvallen. Under 2021 avvecklades två kvällsvaktmästartjänster som en effektivisering och 

besparing, där dessa tjänster ersattes med smarta lås. Föreningarna får nu en tagg som är kopplad till 

sin träningstid och får så tillgång till aktuell idrottshall. Systemet har fungerat mycket bra och i de 

fall det inte fungerat har det till allra största del berott på handhavandefel. Avdelningen har arbetat 

upp en rutin där man kan agera jour i bemannande idrottsanläggningar och oftast hjälpa 

föreningarna på distans de gånger något krånglar. Kvällsvaktmästartjänsterna har ersatt 

pensionsavgångar i de bemannade anläggningarna. 

Emaus lantgård har under perioden haft sjukskrivningar, dessa vakanser har täckts upp av vikarier 

och enhetschef. Verksamheten har jobbat med att planera för samt växla upp nya och fler 

aktiviteter. Under lov har särskilt anpassade aktiviteter och upplevelser erbjudits. 

Verksamheten på Fritidsbanken är mycket uppskattad, under perioden har antalet utlånade artiklar 

passerat uppsatt mål. En process har genomförts tillsammans med AMA (arbetsmarknadsenheten) 

syftandes till att visstidsanställa en medarbetare med bibehållet statligt stöd och därmed en mer 

långsiktig säker drift och servicenivå. 

Under perioden har avdelningen arbetat med tillkommande och eventuellt tillkommande 

anläggningar (Fridhemsvallen och Skarsjöområdet) samt fortsatt arbetat med anläggningsfrågor 

som en konsekvens av Rimnersområdets två stora och konkreta projekt. 

Under perioden har man närmat sig ett färdigställande av investeringar på Emaus lantgård, ligghall, 

staket samt nytt hö förråd. För att möta formella krav har investeringar på Fridhemsvallen 

prioriterats. 

Gemensam verksamhet inkl föreningsstöd 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, stöd och utveckling och 

föreningsstöd, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av 

semesterlöneskulden. Prognosen för den gemensamma verksamheten beräknas sammantaget ge ett 

överskott på 1,6 mkr. Överskottet avser medel för hyra av lokaler som ska renoveras för 

Kulturstråket. 

Arbete med att ser över föreningsstödet pågår samt det extra Coronastöd som tilldelats 2022 håller 

på och förbereds för handläggning och kommer betalas ut efter sommaren. 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2021 

Resultat 
kvinna T1 
2022 

Resultat man 
T3 2021 

Resultat man 
T1 2022 

Resultat 
totalt T3 
2021 

Resultat 
totalt T1 
2022 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

2,19  1,73  1,97  

Kommentar Sjukfrånvaro korttid har ökat från tertial 3 2021, till tertial 1, 2022 till 2,86 % totalt. Högre bland kvinnor än 
män. Det sker en tydlig ökning i januari, i samband med att ny mycket smittsam variant av coronaviruset tar fart och 
sprids i Sverige. Efter januari är sjukfrånvaron stadigt på väg neråt igen. 
 
 
 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Kultur och fritid arbetar i detta nu med att se över rutiner 
kring kommunikation där bemötande och kommunikation 
till kommunens invånare och besökare är en punkt som 
berörs. Syftet är att säkerställa kvalité i bemötande och 
kommunikation förvaltningens alla områden och 
verksamheter. 
 

 Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon  
Inget nytt att rapportera. 
 

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska 
öka 

 
Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och 
handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och 
etiska varor. För de inköp som görs utanför inköpsavtal 
finns en medvetenhet om att i första hand handla 
ekologiskt. 
 

3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Kulturstråket som utvecklas skapar en plats där kulturarbetare kan möta både gammal och ny 

publik, varandra och andra samt utmanas med nya konstellationer. Kulturstråkets geografiska 

belägenhet, mitt i centrum med närhet till olika utbildningsplatser, och med ambitionen att vara en 

öppen plats utan trösklar, ger spännande förutsättningar för nya och andra möten mellan människor 

i olika åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter skapar förutsättningar för både konstnärlig som 

social utveckling 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta kulturarbetares villkor att 
verka i kommunen 

Det pågående arbetet med att utveckla ett kulturstråk på 
övre Kungsgatan, kommer att kunna ge både bättre 
arbetsvillkor för flera.  Genom ändamålsenliga lokaler och 
en plats för där kulturarbetare kan möta både gammal 
och ny publik, varandra och andra samt utmanas med 
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Nämndstrategier Kommentar 

nya konstellationer. Kulturstråkets geografiska 
belägenhet, mitt i centrum med närhet till olika 
utbildningsplatser, och med ambitionen att vara en öppen 
plats utan trösklar, ger spännande förutsättningar för nya 
och andra möten mellan människor i olika åldrar, med 
olika bakgrund och erfarenheter skapar förutsättningar för 
både konstnärlig som social utveckling 

3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Under perioden har ett utvecklingsarbete påbörjats för att bredda förvaltningens arbete med 

samhällsplanering, från att mestadels lämna synpunkter på andra nämnders initiativ till att arbeta 

mer proaktivt med egna samhällsplaneringsinitiativ. 

Under perioden har kultur och fritid lämnat synpunkter i granskningsskedet av Uddevalla kommuns 

nya översiktsplan. Synpunkterna kretsade bland annat kring att stärka kulturmiljömässiga aspekter 

och öka synligheten av kommunens utmaningar inom social hållbarhet och folkhälsa i 

översiktsplanen. 

 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling 

Förvaltningens miljösamordnare har tillsammans med 
övriga förvaltningars miljösamordnare under perioden 
planerad för införandet av ett digitalt 
kemikaliehanteringssystem. iChemistry infördes under 
2021 i samhällsbyggnad och planen gäller att införa 
systemet i övriga förvaltningar. Syftet med införandet är 
att digitalisera och effektivisera den administrativa 
arbetsprocessen för kemikaliehantering inom kommunen, 
uppfylla rådande lagkrav samt att medarbetare ska kunna 
få fram aktuella säkerhetsdatablad på ett enkelt sätt. 

 
För att öka kännedomen om de globala målen och 
integrera dem i förvaltningen och verksamheterna, har 
under perioden ett projekt påbörjats. Projektet handlar 
om att genomföra workshops med alla medarbetare om 
de globala målen. Ytterligare ett syfte med detta är att 
samla in kunskap och underlag för fortsatt strategiskt 
arbete kopplat till de globala målen. 
 
Kultur och fritid har under de senaste åren lämnat 
synpunkter på detaljplaner och ansökan om planbesked 
och andra dokument kopplade till samhällsplanering i en 
avdelningsövergripande konstellation. Under perioden 
har ett utvecklingsarbete påbörjats för att bredda 
förvaltningens arbete med samhällsplanering, från att 
mestadels lämna synpunkter på andra nämnders initiativ 
till att arbeta mer proaktivt med egna 
samhällsplaneringsinitiativ. 
 
Under perioden har kultur och fritid lämnat synpunkter i 
granskningsskedet av Uddevalla kommuns nya 
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Nämndstrategier Kommentar 

översiktsplan. Synpunkterna kretsade bland annat kring 
att stärka kulturmiljömässiga aspekter och öka 
synligheten av kommunens utmaningar inom social 
hållbarhet och folkhälsa i översiktsplanen. 
 

Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten 
till service och utbud, digitalt och analogt 

Flera utvecklingsprojekt är i gång för att skapa attraktiva 
arenor och anläggningar för att möta föreningsidrottens 
efterfrågan av anläggningar och ytor att bedriva 
verksamhet och tävlingsverksamhet på. Minskat antal 
föreningsaktiva gör att föreningarna står inför en 
utmaning och en omställning. Det innebär att kultur och 
fritid behöver stötta föreningslivet samt möta och stödja 
annan organisering i civilsamhället samt efterfrågan av 
andra typer former av aktiviteter och arrangemang. 

Pandemin har lett till lärdomar efter att verksamhet 
snabbt behövt ställa om och nya innovativa sätt att möta 
kommunens invånare har utvecklats. Både i det fysiska 
rummet och digitalt. Nya vanor och annan efterfrågan har 
därav växt fram och verksamheten behöver fortsätta 
utvecklas för att möta den. 

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva 
platser för kulturella uttryck 

Behovet av lokaler för Kulturlivet är väsentligt. projektet 
hus för kultur/kulturstråket utvecklas i syfte att möta 
behov för en arena och scen åt det lokala kulturlivet. 

Processen under våren kommer läggas på att se över 
alternativ lokal men också fortsätta med de två befintliga 
lokalerna. Dialogen med fastighetsägaren för Frideborg 
kommer fortsätta och inget formellt beslut är fattat. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av ett 
kulturstråk i centrum ”Hus för kultur” (KF ÖS 4) 

Kulturstråket med sitt koncept i tre byggnader har varit en 
utmaning då fastighetsägaren till Frideborg inte är tydlig i 
sina avsikter. Detta har medfört att Kulturstråket måste 
hitta alternativ till Frideborg som lokal som rymmer 
motsvarande volymer. Processen under våren kommer 
därför till större del läggas på att se över alternativ lokal 
men också fortsätta med de två befintliga lokalerna. 
Dialogen med fastighetsägaren för Frideborg kommer 
fortsätta och inget formellt beslut är fattat. 

 

Mått Kommentar 

 Nå fler barn och unga med kulturskoleverksamhet 
under loven, som inte deltar i ordinarie verksamhet 

Under vinterlovet anordnades Kulturverkstäder på 
Hovhult och Tureborg med aktiviteter både inne och 
utomhus. Men som extra innehåll denna vecka denna 
deltog även trä- och bleckblåslärare från Kulturskolan. 
Möjligheten att få prova-på cirkus i våra Kulturverkstäder 
är mycket populärt. Under vinterlovet gavs möjlighet att 
under en heldag få komma till Kulturskolans lokaler, 
prova och fördjupa sig i ämnet. Under påsklovsveckan, 
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Mått Kommentar 

hölls Kulturverkstäderna öppna på Hovhult och Tureborg. 
Båda lovveckorna, vecka 8 och 15 kommer ” nya” 
besökare som inte annars deltar. Detta kan förklaras med 
de lovprogram som görs men också att Kulturskolans 
personal mött skolbarnen i skolprojekt och skolbesök i 
anslutning till att loven startat. Grundskolans personal gör 
också värdefull reklam genom att omnämna våra 
aktiviteter i veckobrev till vårdnadshavare. 
 
I tillägg kan nämnas att det anordnades 
fördjupningskurser för kulturskolans elever i lokalerna på 
Skolgatan och på Sinclair under både vinterlovet och 
påsklovet. Gitarrverkstäder, fördjupningskurs i cello, och 
kurs i rekvisitatillverkning. En audition arrangerades 
under påsklovet, inför den musikal, som anordnas som 
en sommaraktivitet 2022 och som är öppen för alla att 
söka till. 
 
 
 

 Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och 
unga som bor i, de av Uddevalla kommun identifierade, 
utanförskapsområdena 

Under perioden har aktiviteterna i de aktuella områdena 
fortsatt oförändrat. Kontinuiteten är en viktig faktor, 
särskilt de öppna verksamheterna. Aktiviteterna rullar på, 
på samma tider, oavsett lov eller skolveckor. Detta är 
positivt och har gjort att besöksantalet ligger i 
oförändrade nivåer för perioden. Samarbeten med 
skolorna i de prioriterade områden är en viktig faktor och 
avgörande för möjligheten att kunna möta alla barn. 
Hovhultsskolan kan nämnas som ett exempel under 
perioden där projektet ”Stråkäventyret” möjliggjort att alla 
elever i förskoleklass under 5 veckors-perioder fått lära 
sig spela fiol. Under två aktivitetsdagar innan påsklovet 
fick också samtliga elever på skolan möjlighet att i 
workshopsform få uttrycka sig i dans, teater, film eller 
orkesterspel. Värdefulla möten med Kulturskolans 
pedagoger för de elever som fått intresse väckt och vill 
söka sig till våra aktiviteter och kurser, Förhoppningen är 
att detta ska lägga grunden för Kulturskolans aktiviteter 
under sommarlovet. 
 
 
 

3.3 3 Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Under våren har arbete med att fördjupa kunskapen om Agenda 2030 hos all kultur och fritids 

personal. Syftet är att i större utsträckning bidra till att ställa om till hållbar utveckling genom att 

medvetandegöra och belysa hur verksamheten kan bidra i det arbetet och på så sätt skapa intresse 

och engagemang. Arbetet som påbörjats är ett första steg i ett arbete som behöver vara fortsatt 

integrerat i förvaltningens utvecklingsarbete över tid. 

 

Att stödja föreningslivet har länge varit en viktig del i kultur och fritids arbete, dels genom att 
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tillhandahålla och utveckla anläggningar för föreningar att nyttja men också genom aktivitetsbidrag 

och andra bidragsformer. Under perioden pågår ett arbete med en översyn av föreningsbidrag samt 

att ta fram nya riktlinjer i det arbete bygge och renovering av simhall och Rimnersvallen pågår. 

Föreningslivet utgör en viktig del av civilsamhället. Idag finns det många, för att inte säga fler än 

tidigare, möjligheter att organisera sig, delvis genom sociala medier, vilket är av yttersta vikt i ett 

demokratiskt samhälle. Det innebär att kultur och fritid behöver hitta forum och former för att möta 

och stötta en bredare del av civilsamhället.  

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering 
och verksamhet 

Utredning och uppdrag i att ta fram nya bestämmelser 
om föreningsstöd och bidrag pågår och väntas vara klart 
till oktober 2022. 

Pandemin har påverkat föreningarna i möjligheter att 
bedriva verksamhet. Genom snabba insatser och ökat 
ekonomiskt stöd är dock "tappet" av aktiviteter inte lika 
stort som det förutspåddes bli. Under pandemiåret 2021 
har det arrangerats ca 40 000 färre aktiviteter i jämförelse 
med normalåret 2019. Vilken utveckling som nu sker, hur 
många som söker sig tillbaka eller kanske för första 
gången till föreningar är i dagsläget svårt att säga. 
Föreningslivet utgör en del av civilsamhället. 
Möjligheterna att organisera sig är i dag många delvis 
genom sociala medier. Det innebär att kultur och fritid 
behöver hitta forum och former för att möta och stötta en 
bredare del av civilsamhället. 

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva 
platser för idrott och hälsa 

Trender i omvärlden visar på att fler tränar i lågintensiva 
former, alltså på egen hand i aktiviteter som inte är styrda 
eller ledarledda. Pandemin tycks ha påskyndat denna 
förflyttning men än är det svårt att göra en analys. Kultur 
och fritidsförvaltningens utmaning blir att möta efterfråga 
för platser att utöva både låg- och högintensiva aktiviteter 
kopplade till hälsa och idrott. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att utvärdera föreningsstödet 
och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

Arbetet löper enligt plan och förväntas vara klart oktober 
2022. 

 

 Kultur och fritidsnämnden har gett kultur och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att 
ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag. 

Arbetet pågår och följer tidsplan där uppdraget förväntas 
vara klart i oktober 2022. 

 

 Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att se över möjligheten att etablera ett idrottsråd 

Avdelning Stöd och utveckling 

En inledande dialog har inletts med RF SISU om att de 
tillskapar ett Idrottsråd.  
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Politiska uppdrag Kommentar 

samt hänvisar översynen av anläggningsbidraget till det 
pågående uppdraget gällande bestämmelser för 
föreningsbidrag. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 och 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (KF 
ÖS 4) 

Projektet är på väg in i fas 2 och rapporteras hålla 
tidsplanen. Lokalprogrammet kommer att revideras något 
för att möjliggöra en mindre förändring. Under perioden 
har Rimnersvallen rivits och i maj/juni påbörjas 
återuppbyggnad. 

 
 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att ta fram en 
plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- 
och idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 
elitarena för paraidrott och fotboll (KF ÖS 4) 

Projektet är i slutfasen och en förstudie är beställd. 

 
 

 

 Fortsätt arbeta med en ridanläggning i anslutning till 
Uddevalla tätort 

Förstudiearbete påbörjades under hösten 2021 och 
samhällsbyggnads projektledare beräknade i april att 
man var ungefär halvvägs i utredningen. Utredningen 
kommer att bli omfattande då det finns stora logistiska 
utmaningar. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att under 2020 utreda villkoren 
för konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

Steg 1 i utredningen beräknas vara klar under maj 
månad. 

 

 Utred möjligheter kring samfinansiering för 
byggnation av ny ridanläggning samt utred och föreslå 
driftsform och hyresförhållanden för anläggningen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltare har fått i 
uppdrag att initiera en förstudie kring framtida driftsform 
och hyresförhållande. Kultur och fritid skall delta med 
representanter. 

 

 Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschefen i 
uppdrag att undersöka om centrums 
intresseorganisationer är beredda att medverka till 
finansiering av en konstfrusen isbana i centrum. 

Ej påbörjat 

 

 Kultur och fritidsnämnden ger kultur och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att under 2022 (den period 
hyreskontrakt för Uddevalla Stan 1:8 Mollön förlängts) se 
över framtida behov och användningsområde för Mollön 
utifrån kultur och fritidsnämndens ansvarsområde med 
fokus på barn och unga. 

En översyn inom avdelningen har gjorts, för att se hur 
man skulle kunna lägga aktiviteter på Mollön. 
Avdelningen ser inte att det finns resurser att kunna ha 
så mycket verksamhet i egen regi på Mollön. En dialog 
har förts med andra aktörer för om dessa är intresserade 
av att förlägga verksamhet på Mollön men ingen vill fullt 
ut ta eget ansvar. Behovet att lägga aktiviteter där anser 
KUB inte är lika stort som behovet av att lägga aktiviteter 
i dom utsatta områdena. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: boende och trygghet) 2021-06-10 (Dnr 

uppdrag ännu ej påbörjat 
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Politiska uppdrag Kommentar 

KS 2021/00174) fått i uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration (KF ÖS 3) 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att dela ut gåvobok till nyfödda 
(KF ÖS 3) 

Under 2021 valde verksamheten att ge BVC 93 böcker 
så att dom kunde dela ut. Detta för att minska att utsätta 
barnfamiljer för smitta i och med pandemin. 
Totalt delades 221 böcker ut. 

Gåvoboken är en insats för att väcka läslust hos barn 
genom deras föräldrar. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att erbjuda lovaktiviteter (KF 
ÖS 3) 

2021 fick Uddevalla kommun statliga medel för att 
erbjuda lovaktiviteter samt att KS gav ytterligare medel. 
Det gav möjlighet att erbjuda barn och unga i framför allt 
på Dalaberg och Tureborg ett meningsfullt sommarlov. 
Medlen räckte även att fördela till novemberlovet och 
jullovet. 2022 kommer återigen extra medel på 1mkr sam 
ytterligare 200tr från Kulf för att ge sommarlovsaktiviteter. 

Förra året utvärderingar av sommarlovet visar på stor 
positivet och att man vill vara med och skapa innehållet 
tillsammans med personalen. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att genomföra 
medborgardialog med unga angående utformningen av 
Hus för kultur (KF ÖS 3) 

Detta har inte skett pga. fördröjningen i processen med 
att hyra Frideborg. Planen är att genomföra dialogen 
under våren 2022 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera Rampens 
digitala mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

Utvärdering av Rampen har gjorts, den digitala 
mötesplatsfunktionen är oklart vad det är. Verksamheten 
är utvärderad och de utmaningar som man sett har man 
lagt upp plan för hur man jobbar vidare med. 

 

Mått Kommentar 

 Föreningarna ska vara nöjda med kommunens 
idrotts- och fritidsanläggningar 

Det finns inget resultat att redovisa. 

3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Inom öppen fritidsverksamhet och kulturskolan sker insatser som har i syfte att skapa 

meningsfullhet och i förlängningen trygghet för barn och unga.  Utvärderingar som kulturskolan 

genomfört av deras aktivitet ur och skurkultur, visar att barn och unga önskar aktiviteter i sitt 

närområde och att få vara med och planera och arrangera aktiviteterna. Resultaten visar också på att 

barn och unga ser fram emot Ur och Skur men också att det är personal och vuxna som dom känner 

igen. Tryggheten skapas genom dom vuxna som kan möta barn och unga och som har en aktivitet 

att erbjuda. Det är inte primärt aktiviteten i sig som medför tryggheten. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande 
och hållbar kommun 

Genom de stora projekten kulturstråket och 
Rimnersområdet är kultur och fritid högst involverad i att 
utveckla Uddevalla till en levande kommun. Likaså 
genom arrangemang som efter pandemin är mycket 
efterlängtade. Under våren har flera arrangemang 
genomförts. I april arrangerades filmfestivalen Corax. 
Uddevalla kommun har för året 2022 utsetts till årets 
filmkommun av Göteborgs filmfestival. 

Uddevalla kulturmiljöprogram är föråldrat och 
diskussioner om en revidering av detta har lyfts. 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

Avdelningens alla verksamheter ger trygghetsskapande 
aktiviteter, bibliotekens demokratiska uppdrag med 
tillgång till information bla är en grundpelare för det 
trygghetsskapande i samhället. 

Konkreta aktiviteter som sker inom öppen 
fritidsverksamhet och kulturskolan är insatser som har i 
syfte att skapa meningsfullhet och i förlängningen 
trygghet för barn och unga. Kulturskolans Ur och 
skurkultur har blivit en aktivitet som barn och unga ser 
fram emot att få ta del av. Utvärderingar av aktiviteten 
visar att barn och unga önskar aktiviteter i sitt närområde 
och att man får vara med och planera aktiviteterna. 
Resultaten visar också på att barn och unga ser fram 
emot Ur och Skur men också att det är personal och 
vuxna som dom känner igen. Tryggheten skapas genom 
dom vuxna som kan möta barn och unga och som har en 
aktivitet att erbjuda. Det är inte primärt aktiviteten i sig 
som medför tryggheten. 
 

 

Mått Kommentar 

 Besökarna och deltagarna i kultur och fritids 
verksamheter ska vara nöjda med helheten 

Under året som varit samt första perioden 2022 har ingen 
undersökning gjorts som underlag för detta mått. 
Förvaltningen behöver ta ett grepp om hur "nöjdhet" mäts 
på ett tillförlitligt sätt. 
 
 

3.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

I rapporter från bland annat MUCF och ungdomsbarometern framgår det att fler barn och unga mår 

psykiskt dåligt, ensamhet och isolering som följd eller orsak beskrivs som en effekt av pandemin 

men också att man väljer att umgås digitalt i stället för i att träffas fysiskt. 
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För att bryta isolering är fritidsverksamhet viktig och den behöver vara tillgänglig och attraktiv för 

målgruppen. Barn och unga uttrycker själva i de enkätundersökningar som bland annat gjorts inför 

sommarlovet att det är viktig med aktiviteter som finns när, och som man kan delta i "när man har 

lust". Mobil fritidsverksamhet och kulturskolans "ur och skur" möter delvis denna efterfrågan 

genom att möta barn och unga på olika platser där de befinner sig. Kultur och fritid behöver 

utveckla aktiviteter för att möta efterfrågan av både låg- och högintensiva aktiviteter vilket också 

innebär att stötta civilsamhället för att kunna erbjuda ett bredare utbud. Det innebär också att kultur 

och fritid måste fortsätta fråga om vad som efterfrågas samt utveckla verksamhet tillsammans med 

kommunens invånare, framför allt barn och unga 

Nämndstrategier Kommentar 

För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid 
stödja och erbjuda aktiviteter och verksamheter som är 
såväl högintensiva som lågintensiva 

Enkätundersökningar som gjorts inför tillexempel innan 
arrangerade lovaktiviteter samt utvärderingar efter 
genomförda aktiviteter visar att barn och unga efterfrågar 
aktiviteter som är spontana, i närområdet till boendet dit 
man kan komma när man har lust.  Mobil 
fritidsverksamhet och kulturskolans "ur och skur" möter 
delvis denna efterfrågan genom att möta barn och unga 
på olika platser där de befinner sig. Kultur och fritid 
behöver utveckla aktiviteter för att möta efterfrågan av 
både låg- och högintensiva aktiviteter vilket också 
innebär att stötta civilsamhället för att kunna erbjuda ett 
bredare utbud. Det innebär också att kultur och fritid 
måste fortsätta fråga om vad som efterfrågas samt 
utveckla verksamhet tillsammans med kommunens 
invånare, framför allt barn och unga. 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

Under vintern -22 har en processplan tagits fram för hur 
avsikten att arbeta vidare framåt kan göras, det har också 
sammanställts vad som gjorts tidigare. 

Det som hittills gjorts och kan kopplas till uppdraget är 
Lovaktiviteter, även för sommaren 2022 kommer medel 
för lovaktiviteter som kommer ha sitt fokus på dom 
utsatta områdena. 
Kulturskolan och Mobila fritidsledare är de som till största 
delen står för aktiviteter i dessa områden inom 
avdelningen. 
Projektet Bokstart är en aktivitet som också ska kopplas 
till uppdraget och som sker i samverkan mellan 
biblioteken, BVC och öppna förskolorna. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

Förvaltningen finns representerad i gruppen Drogfri 
Ungdom som arbetar operativt, direkt i verksamhet hos 

kultur och fritid och barn och utbildning. Den centrala 
samordningen av det drogförebyggande arbetet kommer 
att formaliseras mer under 2022 då det är en 
kommunövergripande handlingsplan på gång. 

1 miljon från den övergripande budgeten för 
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Politiska uppdrag Kommentar 

förebyggande samordning kommer att nyttjas till Lovstöd 
under 2022. Lovstödet kommer att handläggas på 
samma sätt som det statliga stödet har gjorts och göras 
sökbart för kommunens verksamheter såväl som 
föreningar och civilsamhälle.  

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

Tureborg ingår som särskilt prioriterat område i det 
centrala projektet kring förebyggande och 
trygghetsskapande insatser där planeras för samverkan 
på olika nivåer. 

Uppdraget att tillsammans med socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4) pågår och 
kommer att föreslå åtgärder för området Tureborg. 

 

Mått Kommentar 

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka Aktiviteterna redovisade i tertial 1 2022 gäller för år 2021. 
 
Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 
framgår av resultatet, men är klart mindre än förväntat. 
En hypotes är att föreningarna varit framgångsrika med 
att hitta alternativa former för bedrivande av sin 
verksamhet. 
 
Antalet aktiviteter har minskat med ca 40 000 under 
pandemin (jfr med 2019-års redovisning). Sett till 40 
verksamhetsveckor/år är minskningen då 1000 
deltagartillfällen/vecka. Sett till antalet föreningar (ca 
66st) är minskningen 15 deltagartillfällen/förening/vecka. 
 

 Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn 
könsfördelning 

Inget nytt att kommentera. 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en 
trygg miljö 

 

3.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Biblioteket har en viktig roll i att främja digital inkludering då de möter många av de människor 

som står utanför och har svårt att följa med i utvecklingen. Många av de aktiviteter som tidigare 

riktat sig till dessa människor har fått ställas in på grund av pandemin men kan förhoppningsvis 

komma igång igen. Under våren arrangeras en digital, lättläst bokcirkel bland annat. 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital inkludering Biblioteket har en viktig roll i att främja digital inkludering 
då de möter många av de människor som står utanför 
och har svårt att följa med i utvecklingen. Många av de 
aktiviteter som tidigare riktat sig till dessa människor har 
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Nämndstrategier Kommentar 

fått ställas in på grund av pandemin men kan 
förhoppningsvis komma igång igen. Under våren 
arrangeras en digital, lättläst bokcirkel bland annat. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 
och 2021–2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för 
alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Samarbete pågår i lokalförsörjningsgruppen: tillsammans 
med BUN & SOC & K&F. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 
fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF 
ÖS 6) 

Förvaltningen hade vid senaste inventeringen ett fåtal 
ofrivilligt deltidsanställda. En förutsättning för att 
möjliggöra heltidstjänster för dessa är att införa 
kombinationstjänster. I detta finns framför utmaningar 
som är kopplade dubbelkompetens, villigheten att arbeta 
flera arbetsplatser, schemasynkningar för att nämna 
några. Förvaltningen har ännu inte kunnat prioritera detta 
arbete då det endast rör sig om ett 10-tal medarbetare. 

 

Mått Kommentar 

 Medarbetarnas upplevelse av engagemang, ska öka  

 Andelen ambassadörer för Uddevalla kommun ska 
öka (eNPS) 

 

3.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Projektet Bokstart pågår inom bibliotekets verksamhet i syfte att tidigt stimulera språkutveckling 

och läsfrämjande. Ungefär 80 procent av barns ordförråd kommer från text, då text innehåller långt 

fler begrepp än ett vardagligt samtal. Bokstart bygger på samverkan kring ett gemensamt uppdrag 

om att stötta familjer med deras små barns språkutveckling. I Uddevalla samverkar folkbibliotek, 

barnhälsovård och öppna förskolan kring detta uppdrag. 

Eftersom läsförståelse är genomgående i alla skolämnen blir denna klyfta avgörande för barn i 

skolåldern då den leder till att elever med god läsförståelse ofta får bra skolresultat, medan det 

omvända gäller för de som inte har fått lika mycket övning i läsning och därför måste lägga mycket 

energi på att tolka texten i läromedlen i sig utöver att förstå själva ämnet. PISA-undersökningen 

från 2018 visade att 18 procent av elever i åk 9 inte når upp till vad OECD definierar som en 

basnivå av läsförståelse. 
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I dagsläget riktas Bokstart till familjer i Tureborg där barnet är minst en förälders första barn eller 

första barn som föds i Sverige. 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och 
ungdomsperspektiv 

Efterfrågan från barn och unga att själva påverka, 
utveckla och arrangera ökar. barn och unga uttrycker att 
de själva vill bestämma aktiviteter men också själva 
arrangera dem för andra barn och unga.  Kulturskolans 
kulturverkstäder möter delvis denna efterfråga men fler 
aktiviteter behöver utformas så att möjligheten till 
medskapande blir större. Under filmfestivalen Corax som 
arrangerades i april lyfts unga filmskapare i kommunen. 

Kultur och fritid ska främja ett livslångt lärande Bibliotekens barnavdelningar har precis börjat arbeta 
med konceptet Språktåget. Det är ett språkutvecklande 
material som både bibliotek och logopeder jobbar med. 
Konceptet har införts på alla bibliotek i Västra 
Götalandsregionen. 

 
Projektet Bokstart fortsätter, inom projektet har samtliga 
barnbibliotekarier deltagit i en utbildning i TAKK (tecken 
som alternativ och kompletterande kommunikation). 
Detta för att hjälpa till i kontakten inom projektet Bokstart. 
Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till 
föräldrar och andra vuxna i små barns (0–3 år) närhet 
med syfte att tidigt stimulera språkutveckling och 
läsfrämjande. Ungefär 80 procent av barns ordförråd 
kommer från text, då text innehåller långt fler begrepp än 
ett vardagligt samtal. Bokstart bygger på samverkan kring 
ett gemensamt uppdrag om att stötta familjer med deras 
små barns språkutveckling. I Uddevalla samverkar 
folkbibliotek, barnhälsovård och öppna förskolan kring 
detta uppdrag. 
 

Eftersom läsförståelse är genomgående i alla skolämnen 
blir denna klyfta avgörande för barn i skolåldern då den 
leder till att elever med god läsförståelse ofta får bra 
skolresultat, medan det omvända gäller för de som inte 
har fått lika mycket övning i läsning och därför måste 
lägga mycket energi på att tolka texten i läromedlen i sig 
utöver att förstå själva ämnet. PISA-undersökningen från 
2018 visade att 18 procent av elever i åk 9 inte når upp 
till vad OECD definierar som en basnivå av läsförståelse. 
I dagsläget riktas Bokstart till familjer i Tureborg där 
barnet är minst en förälders första barn eller första barn 
som föds i Sverige. 
 

 

Mått Kommentar 

 Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de 
utvecklats personligt och socialt 
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Mått Kommentar 

 Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per 
invånare 0–17 år 

 

 Andel aktiva låntagare per invånare ska öka Redovisning för 2021 
Aktiva låntagare kvinnor 6 669 
Aktiva låntagare män 3 378 
Aktiva låntagare utan personnummer, t ex institutioner 
366 
Aktiva låntagare totalt 10 413 
18,2 är % 
 
Pandemiåren har gjort att aktiva låntagare minskat 
eftersom det varit svårare att nå människor när 
biblioteken haft begränsade öppettider och alla fysiska 
aktiviteter varit inställda. 
 

 Andel biblioteksbesök per invånare ska öka  

3.8 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Kultur och fritid är involverad i flera stora byggprojekt som simhallen och Rimnersvallen. Kultur 

och fritid involveras när skolor ska byggas då, dels för att bevaka perspektiv med utgångspunkt i 

barnkonventionen där barn och ungas rätt till kultur och fritid framgår tydligt men dels för att i 

samverkan diskutera hur lokaler kan nyttjas på tid de inte används i skolverksamhet, för 

förtenningar till exempel. 

Kultur och fritid har också ett viktigt uppdrag att belysa, ge råd och samverka om kulturmiljöfrågor 

där behov av att revidera och förnya kommunens kulturmiljöprogram lyfts.  

3.9 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 

och turism 

Förvaltningens arbete täcker många olika områden för att stärka tillgänglighet och attraktivitet av 

kommunens friluftsliv. Arbetet behöver ske på bred front för att inte bara nå ut till en målgrupp eller 

att bara nå målgrupper som redan är aktiva inom friluftsliv. Exempelvis har förvaltningen fortbildat 

idrottslärare inom friluftsundervisning samt initierat ett samarbete för att stödja idrottslärarna 

gällande friluftsundervisning. På så sätt kan förvaltningen nå ut till fler barn och unga på ett 

effektivt sätt. Det samma gäller arbetet med att tillskapa friluftsaktiviteter inom 

fritidsgårdsverksamheten. 

Nya metoder för informationsinsamling från allmänheten har tagits fram, uppmärkningen av 

vandringsleder har förbättrats och kartmaterial för både webben och tryckt har tagits fram för att 

tillgängliggöra friluftslivet 

Nämndstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt 
och attraktivt friluftsliv 

Avdelning Stöd och utveckling 

Arbetet med att stärka friluftslivet position inom 
kommunen och att etablera kultur och fritids 
sammordnarskap i frågan har spelat en central roll under 
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Nämndstrategier Kommentar 

T1 2022. Samtliga representanter har delgivits för att 
GFU ska kunna formaliseras vilket är en viktig funktion 
för att kunna jobba mer kvalitativt med friluftsliv och för att 
stärka frågan i ett förvaltningsövergripande 
sammanhang. 
Förvaltningens arbete täcker många olika områden för att 
stärka tillgänglighet och attraktivitet. Syftet är att arbetet 
skall ha en diversitet och bredd för att inte bara nå ut till 
en målgrupp eller att bara nå målgrupper som redan är 
aktiva inom friluftsliv. Exempelvis har förvaltningen 
fortbildat idrottslärare inom friluftsundervisning samt 
initierat ett samarbete för att stödja idrottslärarna 
gällande friluftsundervisning. På så sätt kan förvaltningen 
nå ut till barn och unga på ett effektivt sätt. Det samma 
gäller arbetet med att tillskapa friluftsaktiviteter inom 
fritidsgårdsverksamheten. 
Gällande tillgänglighet och information eftersträvas även 
här en bredd i form av både fysisk och digital information. 
Bland annat så har nya metoder för 
informationsinsamling från allmänheten har tagits fram, 
uppmärkningen av vandringsleder har förbättrats och 
kartmaterial för både webben och tryckt har tagits fram 
för att tillgängliggöra friluftslivet.  

3.10 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Kultur och fritid är involverat i flera större samhällsprojekt, dels för att säkerställa att kommunens 

kulturarv bevaras enligt den plan som finns men dels för att arbeta med konstnärlig gestaltning.  

Nämndstrategier Kommentar 

Konstnärlig gestaltning ska användas för att skapa och 
stärka identiteten på olika platser i Uddevalla kommun 

Kommunens expansiva stadsutvecklingsprojekt gör att 
projekten inom konstnärlig gestaltning är många och 
riktade mot de nybyggnationer som i detta nu är i full 
gång. I år hat 7 manliga och 14 kvinnliga konstnärer 
anlitats till nya gestaltande projekt. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Synliggöra hur jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i 
verksamheten, motverka könsstereotypa normer och 
bidra till att fördela samhällets resurser på ett rättvist och 
medvetet vis 

Avslutades och slutrapporterades 2021. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att ta fram en övergripande 
plan "hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2022-02-09 godkänt kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2020–2022 att ta fram en övergripande plan 
"hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" 
 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att plan för 
Hållbart friluftsliv 21-10-13 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att 
under 2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska 
ske i samverkan med övriga berörda nämnder och 
aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF 
ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2022-04-13 godkänt kultur- och 
fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från kommunfullmäktige 
2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram 
förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan 
med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 
av kultur och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och 
fritidsnämnden samt barn och utbildningsnämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet 
skulle enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda 
nämnder och aktörer och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden. Kommuner ska enligt § 27 i 
bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Det finns flera syften med en 
biblioteksplan, bland annat ska planen bidra till 
samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell 
uppföljning och kvalitetsutveckling inom 
biblioteksområdet. Föreliggande förslag till ny 
biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar 
folkbibliotek, skolbibliotek samt samverkan med andra 
verksamheter inom kommunen, andra organisationer 
samt civilsamhället. 
 

 

5 Strategier som nämnden ej har uppdrag kopplade till 

 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

 



UDDEVALLA KOMMUN Bílaga 1

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr Utfall Budget Ack avvikelse Prognos Budget Delårsbokslut Bokslut

2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-12-31 2022-12-31 2021-04-30 2021-12-31

Verksamhetens intäkter + 7 227 6 456 771 19 143 19 189 3 508 15 754

Verksamhetens kostnader - -55 728 -57 254 1 526 -163 445 -163 289 -54 105 -164 373

Avskrivningar inkl intern ränta - -1 810 -1 935 125 -5 906 -6 109 -1 942 -5 752

Verksamhetens nettokostnader -50 311 -52 733 2 422 -150 208 -150 209 -52 539 -154 371

Kommunbidrag + 50 068 50 068 0 150 219 150 219 49 287 149 206

Finansiella intäkter + 0 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader - -12 -3 -9 -11 -10 -3 -16

Resultat före extraordinära 

poster -255 -2 668 2 413 0 0 -3 255 -5 181

Extraordinära intäkter +

Extraordinära kostnader -

Redovisat resultat -255 -2 668 2 413 0 0 -3 255 -5 181

Investeringar -39 567 -81 667 -248 533 -245 000 -5 483 -74 697

DELÅRSBOKSLUT 2022-04-30

Resultaträkning och investeringar



UDDEVALLA KOMMUN Bilaga 2

Nämnd/förvaltning Kultur och fritid

Belopp i tkr

Investering/ Utfall Helårsbudget Helårsprognos

projektnamn 2022-04-30 2022 2022 Avvikelse

1. Egna redovisade investeringar

Kultur -28,0 -385,0 -383,0 -2,0

Bibliotek -135,5 -1 350,0 -1 378,0 28,0

Unga 0,0 -100,0 -100,0 0,0

Fritid -369,0 -2 500,0 -2 545,0 45,0

Gemensamt 0,0 -665,0 -594,0 -71,0

Konstnärlig gestaltning -204,9 -3 000,0 -3 375,0 375,0

Summa egna investeringar: -737,4 -8 000,0 -8 375,0 375,0

2. Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsförvaltningen

Ny simhell Rimnersområdet -26 798,8 -72 000,0 -72 000,0 0,0

Rimnersvallen -8 864,8 -150 000,0 -150 000,0 0,0

Konstgräsplaner kommunövergripande -2 107,5 0,0 -2 107,5 2 107,5

Emaus lantgård, förråd mm -1 045,3 0,0 -1 045,3 1 045,3

Hus för kultur, Kulturstråket -7,6 -15 000,0 -15 000,0 0,0

Omklädningsmoduler Fridhemsvallen -5,4 0,0 -5,4 5,4

Tilläggsbeslut, Omklädningsrum Bodele 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa investeringar samhällsbyggnads förvaltningen: -38 829,4 -237 000,0 -240 158,2 3 158,2

Investeringar totalt: -39 566,8 -245 000,0 -248 533,2 3 533,2

BLANKETT FÖR DELÅRSBOKSLUT 2022-04-30

 Investeringar, specifikation
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Handläggare 

Utvecklare Jonas Hansson 

Telefon 0522-69 65 11 
jonas.p.hansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2022-05-18  

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärenden: 

 

Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 28 februari och 

den 31 augusti 2022, 
Förteckning ej avgjorda medborgarförslag som är äldre än ett år 2022-02-28 

Förteckning över avgjorda motioner 2022-02-28 

Protokollsutdrag KF 2022-04-13 § 69 

Protokollsutdrag KS 2022-03-30 § 89 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-02-28 

 

Revidering av Uddevalla kommuns biblioteksplan 2022–2026, 
Förslag från barn och utbildningsnämnden på biblioteksplan för Uddevalla 

kommun 2022–2026 

Förslag från kultur och fritidsnämnden på biblioteksplan för Uddevalla kommun 

2022–2026 

Protokollsutdrag BUN 2022-02-17 § 33 

Protokollsutdrag KF 2021-03-10 § 43 

Protokollsutdrag KF 2022-04-13 § 73 

Protokollsutdrag KoF 2022-02-16 § 37 

Protokollsutdrag KS 2022-03-30 § 93 

Tjänsteskrivelse BUN 2022-01-25 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-03-07 

Tjänsteskrivelse KoF 2022-01-31 

 

Revisionsberättelse 2021 för Uddevalla kommun, 
Protokollsbeslut KF 2022-04-13 § 68 

Redogörelse för revisionen år 2021 

Revisionsberättelse 2021 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-04-01 

 

Årsredovisning 2021 för Uddevalla kommun, 
Protokollsutdrag KF 2022-04-13 § 67 

Protokollsutdrag KS 2022-03-30 § 88 

Tjänsteskrivelse KLK 2022-03-21 

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2021 

Årsredovisning 2021 förslag 

Årsredovisning 2021 slutgiltig version 
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Annica Ryman Jonas Hansson 

Förvaltningschef Utvecklare 
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