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Sammanfattning av planförslaget 
 
Detaljplanen prövar området för att tillåta femvånings bostadshus baserat på områdets befintliga 
förhållanden. Detaljplanen prövas som en ny detaljplan eftersom syftet i den nu gällande 
detaljplanen inte inrymmer det som prövas enligt beslutat planbesked. Planförslaget kan 
sammanfattas enligt följande punkter: 

• Utökad byggrätt för bostäder från tre till fem våningar  
• Utökad byggrätt för miljöhus för att klara av tillskottshantering av sopor 
• Förslag på parkeringslösning i makplan 
• Förslag på lösning av dagvatten 
• Förslag på bestämmerlser i plankarta för att bevara områdets karaktär 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

☒ Plankarta 
 
Till detaljplanen hör: 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 
☒ Grundkarta  
☒ Fastighetsförteckning  
☐ Samrådsredogörelse 
☐ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 
Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till 
planbeskrivningen: 

☒ Bullerutredning, Akustikverkstan 2021.11.17 
☒ Geoteknisk utredning PM, MUR & bilagor, Bohusegeo 2022.01.12 
☒ Trafikutredning, AFRY 2021.12.15 
☒ Antikvarisk bebyggelseutredning, Bohusläns museum 2021.11.24 
☒ PM dagvatten, Uddevalla kommun 2021.12.15 
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Bakgrund 
25.09.2019 fattade kommunstyrelsen beslut att ge planbesked till Fisketången 1 med syfte att bygga 
på samtliga huskroppar inom fastigheten från tre till fem våningar. I planbeskedet ansöktes om 
ändring av detaljplan, men det avvisas till följd av att ändringen inte ingår i syftet för befintlig 
detaljplan. Därmed kommer arbetet med en ny detaljplan att prövas för området, vilket innebär att 
området prövas för ny bebyggelse men med hänsyn till befintlig. Arbetet har av plan- och 
exploatering påbörjats 24.6.2021 och kommer därmed använda sig av PBL 2010:900 samt de nya 
föreskrifterna för detaljplaner BFS 2020:5 samt planbeskrivningar BFS 2020:8. 

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att pröva planområdet för bostadshus om fem våningar. 

Planförfarande  

Handläggning 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900) och drivs som en ny 
detaljplan med start 24.06.2020. Förslaget till detaljplan kommer att handläggas med ett 
standardförfarande eftersom detaljplanen: 

•  är förenlig med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande, 
•  Är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 
•  Kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan 

Planprocess för standardförfarande 
Detaljplanen är nu i samrådsskedet. Syftet är att presentera ett förslag till detaljplan som samtliga 
berörda sakägare har möjlighet att lämna synpunkter på. Förslaget ställs ut och görs tillgängligt i 
stadshuset, biblioteket i Uddevalla och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på 
förslaget som sedan besvaras och bearbetas för att sedan justera detaljplanen till nästa skede. 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet. Tidplanen förutsätter att 
antagandebeslutet inte överklagas eller att andra oväntade problem uppstår.  

Planskede  
Planbesked 25.09.2019 
Uppstart 24.06.2021 
Samråd Kvartal 1 2022 
Granskning Kvartal 3 2022 
Beslut om antagande Kvartal 1 2023 

Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel 
redovisar gällande läge i planprocessen.  
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Plandata 

Lokalisering 
Planområdet ligger inom Uddevalla centralort ca 1,8 km från centrum. Området ligger strategiskt i 
förhållande till befintlig trafikinfrastruktur som ansluter till väg 44 genom Kurverödsleden och 
Brattåsmotet, men även gång- och cykelvägar i samtliga väderstreck.  

Markägoförhållande 
Majoriteten av marken ägs och förvaltas av Bostad Röda gården kommanditbolag, övriga delar sköts 
och ägs av Uddevalla kommun som huvudman. Det finns inga gemensamhetsanläggningar eller andra 
samfälligheter inom området.  

Planförslaget innehåller 
Kvartersmark för bostäder om ca 20 000 m2 och allmän platsmark (väg) om ca 3500 m2. Planförslaget 
baseras på befintlig detaljplan för området, därmed är områdets utsträckning oförändrad i 
förhållande till befintlig plans utbredning. 

  

Figur 2. Översiktskarta. 
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Detaljplanereglerade fastigheter  
Detaljplaneområdet omfattar följande listade fastigheter, helt eller delvis. 

Fisketången 1 
Unneröd 2:4 
Fasseröd 2:1 
 

Förenlighet med miljöbalken 
Enligt PBL (2010:900) 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen 
av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. tillämpas. Det behandlas under detta kapitel. 

Hushållningsbestämmelser  
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 
Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 
friluftslivet samt riksintressen. Relevanta sådana beskrivs och bedöms nedan. 

Riksintresse 
Planområdet omfattas inte av några riksintressen. 

Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning & fastigheter. 
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Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Nedan diskuteras de 
miljökvalitetsnormer som påverkas utav detaljplanen. 
 
Miljökvalitetsnorm för buller  
Området är bullerutsatt till följd av trafiken i området och den prognostiserade utvecklingen. Vid 
beräkningar av bullernivåer utifrån ett nollalternativ överskrids bullervärdena vid en enda fasad mot 
Västanvindsvägen med 1 dB ekvivalent ljudnivå. I överstigs inte bullernivåerna. De överskridna 
värdena innebär att förhållandena enligt förordningen 2015:216 t.o.m SFS 2017:359 gäller för 4 § 
punkt 1 och 2. Därför regleras detaljplanen på sådant sätt så att minst hälften av bostadsrummen i 
en bostad att vara vända mot en tyst sida (innergården) där 55 dBA Leq inte överskrids vid fasaden. 
Läs mer om buller och planförslaget under rubriken ’Buller' 

Miljökvalitetsnorm för vattenkvalitet 
Recipienter från planområdet är Kasebukten, del av Byfjorden, som omfattas av miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomster. Byfjorden påverkas av övergödning som inte kan bedömas lösas innan 
målsättningen 2021 eftersom 60% av näringsämnen tillförs genom utsjön enligt Länsstyrelsens 
bedömning (VISS). Inte heller uppnår Byfjorden god kemisk ytvattenstatus. Halterna för PDBE samt 
kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet för fisk och samtliga vattenförekomster. Det bedöms vara 
tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som eftersträvas. Problemet beror främst på 
långväga luftburna föroreningar som enligt Länsstyrelsens bedömning tekniskt inte kan lösas i dagens 
läge. 
 
Förhållandena inom planområdet kommer inte att förändras och bedöms inte heller motverka att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för Byfjorden enligt ovan beskriven problematik. Detaljplanen bedöms 
således inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 

Områdesskydd 
Planen omfattas inte av några områdesskydd i enlighet med miljöbalken. 

Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéerna som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I 
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras utifrån hur planförslaget 
bidrar eller motverkar miljömålet. 

Strålsäker miljö 
Miljömålet ”strålsäker miljö” grundar sig i problematiken med strålningens negativa effekt för såväl 
människa som miljö. Därför eftersträvar miljömålet att människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. För att uppfylla målet behöver våra 
miljöer strålsäkras och se till att minimera den negativa effekten. 

Genom att bygga vidare på redan känd mark med säker strålmiljö bidrar planen till måluppfyllelsen 
genom sitt strategiska läge ur detta perspektiv. 
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Ingen övergödning 
Miljömålet ”ingen övergödning” grundar sig i problematiken med övergödning av sjöar, vattendrag 
och hav. Övergödning orsakas av allt för höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten och får 
växtligheten att förändras successivt, och arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs 
undan. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll är det nödvändigt att Sverige, liksom alla andra 
deltagande länder, uppfyller sin del av gällande avtal. Målet är att halterna av gödande ämnen i mark 
och vatten inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Detaljplanen förväntas inte påverka detta negativt genom sin dagvattenhantering och kan på så sätt 
ses som att den bidrar till att uppfylla målbilden för ingen övergödning då planen bidrar till 
samhällsutvecklingen och samtidigt hanterar övergödningsproblematiken. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Miljömålet ”hav i balans samt levande kust och skärgård” grundar sig i att hav, kust och skärgård 
erbjuder en stor mängd möjligheter till rekreation och ett rikt kulturarv. Dessa värden påverkas negativt av 
olika mänskliga aktiviteter. Exempelvis av hård exploatering, bebyggelse samt fartygs- och småbåtstrafik. 
Miljömålet eftersträvar att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. Nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska ske på ett sätt så att hållbar utveckling främjas. 

Detaljplanen bedöms kunna hantera dagvatten på ett erforderligt sätt som inte påverkar 
vattendragen nedströms, således bidrar detaljplanen att uppfylla miljömålet då dagvatten inte 
påverkar havets balans och bidrar till fortsatt levande kust och skärgård. 

God bebyggd miljö  
Miljömålet ”god bebyggd miljö” grundar sig i urbaniseringen och dess effekter på människa och 
miljö. Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö samt att 
denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och 
kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt där god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
eftersträvas.  

I detaljplanearbetet har miljön undersökts för att bedöma hur utökade byggrätter skulle påverka 
området. Bedömningen är att områdets karaktär bibehålls samtidigt som planförslaget medför flera 
goda aspekter ur ett miljömässigt perspektiv. Ingen ny mark tas i anspråk, natur och kulturvärden 
bibehålls och de boende får ett större underlag för t ex kollektivtrafik som kan bidra till en god 
livsmiljö. 
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Kommunala miljömål 
Planera hållbarhet 
Detaljplanen bidrar till att planera hållbar samhällsplanering genom sin förtätning av befintligt 
område. Planförslaget innebär en resurssnål användning av mark och övriga tillgångar i området som 
tillvaratas. Befintlig infrastruktur kan användas utan extra investeringar, naturvärden och sociala 
värden bedöms kvarstå där mötesplatserna inte tas i anspråk och ger möjlighet för flera personer att 
träffas på dessa platser inom planområdet. 

Tänk på hur du reser 
Detaljplanen bidrar till att ge ett ökat underlag för området sätt till kollektivtrafiken. Bussarna kan 
således få en högre användningsgrad än befintliga förhållanden, vilket bidrar till mindre 
klimatpåverkan om de boende använder kollektivtrafiken mer. Vidare kan det även innebära att 
busstrafiken får ett större underlag och kan planera för fler avgångar, vilket skulle bidra till att 
kollektivtrafiken blir mer attraktiv som transportmedel som medför en ökad tillgänglighet till 
resterande Uddevalla och bidrar till social hållbarhet. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt Miljöbalken (1998:808) 6 kap. samt PBL 
(2010:900) 5 kap 11 att planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtliga 
bedömningspunkter finns sammanställda i kommunens undersökning av betydande miljöpåverkan 
(se bilaga). Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning enligt undersökningssamrådets 
yttrande skickat till kommunen 10.06.2021. 

Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan 
I översiktsplanen har kommunen gjort ställningstagandet att övervägande del av ny sammanhållen 
bebyggelse ska utvecklas i tätorterna samt att man skall ta tillvarata på de tillgångar som finns i 
kommunen. Detaljplanen för Fisketången bidrar till detta genom att tillvarata befintlig infrastruktur 
samt bidrar till Uddevalla tätorts utveckling. Detaljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanen. 

Fördjupad Översiktsplan för tätorten 
I den fördjupade översiktsplanen fastställer Uddevalla kommun en strukturbild för hur 
bostadsutvecklingen bör prioriteras och planeras. Det utgår från en centrumprincip med högst 
prioritet centralt i staden som sedan växer utåt mot landsbygden i schematisk ordning. Västra 
skogslyckan och Fisketången ingår i de prioriterade delarna i denna strategi.  

Vidare har kommun gjort följande ställningstagande: ”Staden ska förtätas med bostäder. Ytterligare 
förtätning i befintliga bostadsområden ska eftersträvas” i den fördjupade översiktsplanen för staden. 
Denna detaljplan bidrar till att uppfylla målsättningen. 
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Detaljplanen bidrar till naturnära bostadsutveckling samt till att bibehålla grönstrukturer i området 
som binder ihop staden i sin helhet. Inte bara för människor utan även för flora och fauna som är en 
viktig aspekt i det natursköna område som Skogslyckan är. Detaljplanen är även i linje med 
kommunens ställningstagande om att planeringen skall verka för ökat hållbart resande med 
kollektivtrafik (se avsnitt ”Tänk på hur du reser”).  

Detaljplaner 
För planområdet gäller idag detaljplanen 1485-P91/12 som kommer att ersättas med ny detaljplan 
för området om detta planförslag antas. Befintlig detaljplan reglerar majoriteten av området som 
kvartersmark för bostäder om tre våningar som kompletteras av bestämmelser för gång och cykel 
samt lokalgata för att hantera trafiken internt i området. 

 

Figur 4. Nu gällande detaljplan för del av Fisketången 1. 

Antaget planbesked av kommunstyrelsen medger att området skall prövas för förtätning av två 
våningar. Detta genom ändring av detaljplanen, men det kan vid efterföljande undersökning i 
detaljplanearbetet inte genomföras då planbeskedets målbild inte inryms inom syftet för befintlig 
detaljplan. Således prövas planen som en ny detaljplan och inte som en ändring. 
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Övrigt beslutsunderlag 
Den nya detaljplanen bedöms följa kommuns dagvattenstrategi, de nyligen antagna 
parkeringsnormerna, samhällbyggnadsstrategin, va-strategin kulturmiljöplanen samt avfallsplanen 
för Uddevalla kommun.  

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Pågående markanvändning  
Förutsättning 
Området består till största del av kvartersmark med tillhörande byggnader för boende i området. 
Kvartersmarken utgörs i huvudsak av innergården samt större gräsytor som används av de boende i 
området. Vidare ingåe mark för parkering, gata samt gång och cykelväg som används frekvent i 
området. 

 

Figur 5. Ortofoto som redovisar planområdet och befintlig markanvändning. 

Planförslaget kommer inte medföra förändrade markanvändningar i området till följd av själva 
huskropparna. Bebyggelsen kommer att byggas på i höjdled, vilket i sig har konsekvenser för 
byggnadsvolymerna men inte för själva markanvändningen. Däremot medför utökningen av 
bebyggelse och lägenheter krav på parkering som behöver lösas inom fastigheten. Detta föreslås på 
den västra sidan om kvarteret Fisketången, vilket innebär förändring av marknivåerna men fortsatt 
samma användning sätt till plankartan (kvartersmark). 
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Naturmiljö 
Natur 
Förutsättning 
Det finns inga kända naturvärden i området som är särskilt skyddsvärda. Miljön Skogslyckan präglas 
dock av flera gröna inslag i miljön som bör bevaras och tas tillvara på. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer inte förändra markanvändningen och därmed heller inte påverka naturmiljön i 
form av gräsyta, buskage eller träd som huserar flora och fauna. Dessa ingår i kvartersmarken och 
regleras inte vidare då det inte finns rimligt skäl att reglera marken i detaljplanen. 

Rekreation 
Förutsättning 
I närheten till planområdet finns rekreationsmöjligheter i forma av gröna skogspartier som binder 
samman gröninfrastrukturen i Skogslyckan. Vidare finns Sanders dalar i nordvästlig riktning som 
utgör det största rekreationsområdet i närheten. Tillgången till dessa kommer fortsatt vara beständig 
och inte förändras.  

 

Figur 6. Rekreationsmöjligheter i olika skalor genom öppna ytor och grönytor i närområdet. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer inte nedföra några negativa konsekvenser för rekreationen i området. 

Parker  
Förutsättning 
Inom planområdet finns inga parker, inte heller finns några stadsparker i närområdet. Dock finns 
tillgång till torget på Skogslyckan som ett grönskande torg samt möjligheter att med gång och cykel 
ta sig till Sanders dalar för parkliknande upplevelser i ett mer naturligt format. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer inte medföra nya eller förändrade förhållanden på parkmiljöer. Fortsatt 
tillgång i samma utsträckning kommer att finnas genom det nya planförslaget. 

Kulturmiljö  
Arkeologi 
Förutsättning 
Väster om Kurverödsleden finns fornlämningen L1967:8345 samt österut längs med 
Västanvindsvägen finns fornlämningen L1967:7908 som också är en boplatslämning likt den 
föregående. Dessa är de närmst belägna fornlämningar i området som vi känner till.   
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Figur 7. Arkeologiska skyddsområden i detaljplanens närområde. 

Fornlämningarna bedöms inte påverkas av planförslaget då den nya detaljplanen enbart kommer att 
tillåta byggrätter på samma område som befintliga byggnadskroppar. Vidare är risken mycket låg att 
några fornlämningar skulle finnas inom planområdet då det sedan tidigare är undersökt och 
exploaterat på 1950-60talet. 

Kulturmiljövård 
Förutsättning 
Planområdet ligger inom Uddevalla kommuns kulturmiljövårdprogram och pekas ut som värdefullt. 
Stadsdelen Skogslyckan-Unneröd som helhet har en övergripande gestaltning vad gäller husens 
lokalisering och placering i terrängen, som i princip är tillkommen vid en och samma tid, dvs åren 
kring slutet av 1950-talet då hela dalgången planlades. Flerfamiljshusen utgör majoriteten av 
bebyggelsen. Arkitektoniskt och utseendemässigt kan de delas in i några få grupper. Skogslyckan-
Unneröd kom som helhet att rymma exempel på flera olika planeringsprinciper; 
grannskapsplanering, kringgärdade gårdar samt skiv- och punkthus i förhållande till landskapet och 
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den närvarande naturen i och med terräng och växtlighet som inkorporeras i miljöerna. Karaktären 
hos dessa grupper i stadsdelen bygger en värdefull struktur och karaktär för området. Det finns en 
genomgående tanke som går ut på att de lägre bostadshusen, dvs trevåningshusen, ligger i 
dalgångens mitt, huvudsakligen på ömse sidor om genomfartsstråket Västanvindsvägen. De högre 
husen ligger längre ut mot höjdpartierna i norr och söder. Skogslyckan-Unneröd är i hela sin 
uppbyggnad präglad av dessa planeringsideal. Få genomgripande förändringar har skett, och 
stadsdelen med sina olika delar och kvarter kan fortfarande på ett tydligt sätt berätta om denna tids 
samhällsbyggnadsideal. 

Denna stadsdel omfattar en större grupp röda tegelhus i de centrala delarna, samt det nu aktuella 
kvarteret Fisketången 1. Det finns skillnader på detaljnivå, men gemensamt är den tydliga karaktär 
som de röda tegelfasaderna ger, samt att alla hus är i tre våningar. Kvarteret utgörs av sex 
huskroppar. Fyra omgärdar en större innergård med lekplats, grönytor samt berg i dagen. De två 
övriga husen är sammanbyggda med viss förskjutning, och placerade något söderut, men är trots det 
med som en del i gårdsbilden och skapar därmed en förlängning av innergården och är ett uttryck av 
grannskapsplaneringen och funktionalismen som var dominerande tankesätt för planering under 
utvecklingen av Skogslyckan och kvarteret Fisketången 1. Husen placerades i bästa läge med tanke på 
terräng och ljusförhållanden för att skapa goda boende och gårdsmiljöer för sammanhang och 
avskildhet från exempelvis trafik och dess buller. 

Specifika värdefulla element för kvarteret Fisketången 1 är flera. I den större skalan handlar det om 
kvartersplaneringen med den kringbyggda gården som är anpassad till topografin med delar av husen 
i suterräng. Tillsammans med husen i grannkvarteret Smögen, speglar kvarteret Fisketången 1 den 
tidstypiska kringbyggda gården där husen omgärdar en större ljus och luftig innergård med lekplats, 
grönytor och berg i dagen. Vidare utgör sadeltaken en viktig del av folkhemmet och arkitekturen för 
platsen. Fasadmässigt är de röda tegelfasaderna med dess detaljer viktiga för kvarteret, men även 
som element på stadsdelsnivå. Det röda teglet har också gett kvarteret sitt namn: ”Röda gården”, 
och är därför värdefullt på fler sätt än att vara det ursprungliga materialet. Slutligen är de 
karaktäristiska ”länkbyggnaderna” som förenar tegelbyggnaderna i gårdshörnen, med sin liggande 
träpanel och fönsterband en värdekärna. 

Husen har inte genomgått några större förändringar exteriört. Den största ändringen är att de 
ursprungliga ganska små balkongerna på 1990-talet ersattes av de nuvarande betydligt större 
balkongerna. De enskilda byggnaderna är någorlunda välbevarade på ett övergripande plan vad 
gäller typer, storlek, former och gestaltning. Däremot har de på detaljnivå i ett antal fall genomgått 
förändringar i form av förändrade fasadmaterial, inbyggda balkonger, kulörbyten etc. Trots detta är 
den grundläggande karaktären hos bebyggelsen som helhet fortsatt bibehållen. 

Planförslag och konsekvenser 
I och med att påbyggnaden blir det en förändring av den sammanlagda byggnadsvolymen för 
kvarteret. Principerna om att bygga trevånings lamellhus längs med dalgångens mitt förändras och 
således även den aspekten av stadsbyggnaden i stadsdelen. Kommunen tagit ett helhetsgrepp över 
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området där ytterligare detaljplaner prövas att tillåta påbyggnad som förändrar trevåningskaraktären 
i området men gör det som ett genomgående inslag i stadsdelen. 

Kvarterets egen karaktär kommer att förändras, på ett för kulturvärden negativt sätt i förhållande till 
dess historia i antikvarisk bemärkelse. Grannskapsidealet och planeringsprinciperna kommer att 
bevara kvarterets karaktär även om volymerna förändras eftersom byggrätten begränsas till 
befintliga utbredning, dock inte i höjdled. Kommunens bedömning är att detaljplanen kan tillåta 
påbyggnad då fokus fortfarande kommer vara på grannskapet och folkhemmet samt bostaden som 
hjärta dock men hänvisning till en varsam påbyggnation med hänsyn till dess historia. 

Det finns elva trappuppgångar som vetter mot gården. Om alla dessa förses med utanpåliggande 
hisstillbyggnader och om dessa i sin tur inte gestaltas med omsorg, varsamhet och anpassning finns 
risk att gårdsmiljön som helhet påverkas negativt.   

Landskapsbild 
Förutsättning 
Området är planerad enligt de funktionalistiska idealen med ljus och luftighet, således präglas 
området av relativt stora innergårdar omgiven av en naturskön miljö. Detta kompletteras med en 
tydlig trafikinfrastruktur med huvudgator, matargator och lokalgator som omgärdar stadsdelen och 
kvarteret Fisketången 1. Biltrafiken har fått en stor betydelse för området som lett till att flera ytor 
idag präglas av parkeringslösningar, men som separeras med naturupplevelser och bebyggelse där 
innergårdarna fungerar som fristäder gentemot trafiklösningarna. Området består av gröna partier 
med bergsinslag som är karakteristiska för sin tids stadsideal. Notera att stora delar av planområdet 
centralt och västerut består av fyllnadsmassa vilket landskapsbilden speglar för detta område.  

Figur 8. Foto från platsen som illustrerar landskapsbilden. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bibehåller i stort markanvändningen i området och skyddar befintliga ytor genom 
prickmark från bebyggelse. Parkeringsyta planeras för områdets västra del som är en slänt (se högra 
bilden figur 8) och kommer innebära liknande ingrepp i miljön som skett för grannfastigheten (se 
figur 9). På så sätt kan principen om att avskärma parkeringslösningar från innergården följas. 
Landskapsbilden bedöms påverkas sätt från Kurverödsleden och cykelbanan i väst till följd av 
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parkeringsbehovet även om det är större än värdet av grönskan i den befintliga backen i området där 
grönskan i princip växer fritt. 

Bebyggelse   
Gestaltning & utformning 
Förutsättning 
Bebyggelsen i kvarteret är flerfamiljshus uppförda i rött tegel med träpanelsinslag som bildar en 
tydlig innergård med fokus på möten och grannskapet. Samtliga hus är idag trevåningshus med inslag 
av suterräng för de västligaste huskropparna till följd av marknivåerna i området, vilket kan uppfattas 
som att de är fyra våningar beroende på vilket håll de beaktas.  

Det finns en tydlig planering där byggnaderna vänder sig inåt med entréer mot gården för att skapa 
samhörighet och möten. Gården är även rymlig och planerad för stora ljusinsläpp som en oas för de 
boende. Funktionen är att innergården ska hålla liv och rörelse, vilket är en central del av kvarteret 
som byggnaderna har planerats kring och bör beaktas i detaljplanen. 

Buller är en annan aspekt som på sikt kommer att påverka kraven på bebyggelsen till följd av de 
förväntade ökade trafikflödena och måste uppfylla riktkrav för bullervärden. 

Figur 9. Exempel på grannfastighetens parkeringslösning som kan användas för Fiskteången 1. 
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Planförslag och konsekvenser 
I planförslaget görs utrymme för påbyggnad för kvarteret. Detta görs med hänsyn till bullervärden 
som ställer krav på utformning av lägenheterna i enlighet med förordningen 2015:216 § 4, vilket 
innebär att lägenheterna ska vara genomgående och ha två rum mot innergården. 

Figur 10. Foton som beskriver typiska arkitekturinslag för Fisketången 1. 

Figur 11. Volymstudie överblick. Rött illustrerar påbyggnad och vita hus befintliga byggnader. 
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I den bebyggelseantikvariska utredning fastställs att påbyggnad ur detta perspektiv medför negativa 
konsekvenser, men att de kan minskas med särskild hänsyn till befintlig arkitektur, 
planeringsprinciper och utformning i gestaltningen. Detta tas fasta på i detaljplanen genom att 
reglera byggrättens utformning med prickmark för att säkra gårdsytan och planeringsprincipen för 
området. Takutformning regleras med hjälp av byggnadshöjd, nockhöjd och takvinkel. De 
kulturhistoriskt värdefulla röda tegelfasaderna föreslås bibehållas genom planbestämmelse och 
reglering av balkonger. Vidare gäller det generella varsamhetskravet enligt PBL. Nedan finns en del 
rekommendationer som bör tas hänsyn till vid lovprövning och bedömning mot varsamhetskravet. 

Även utan påbyggnad är det sannolikt att kvarteret Fisketången kommer att genomgå exteriöra 
förändringar. I båda fallen kan icke varsamt genomförda förändringar medföra negativ påverkan på 
kulturmiljön. Det är följaktligen viktigt att kommande förändringar, vilka de än är, genomförs på ett 
varsamt sätt och rekommenderas att noga beaktas vid bygglovskedet. 
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Figur 12. Illustration som visar hur stor volym en påbyggnad om två våningar skulle innebära för området och bebyggelsen. 
Denna bild ska inte ses som förslaget till påbyggnad. Det är en illustration av den största möjliga volym av påbyggnad som 
är möjlig baserad på detaljplaneförslaget. 
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Rekommendationer för byggnation 
Nedan följer några rekommendationer gällande byggnation och utformning som inte kan regleras i 
detaljplan: 

• En påbyggnad bör gestaltas med god omsorg om detaljerna och på ett sätt som estetiskt 
samspelar med husens och hela områdets grundläggande egenskaper vad gäller material, 
visuellt utseende och tidskaraktär. 

• En påbyggnad bör gestaltas med god omsorg om detaljerna och på ett sätt som estetiskt 
samspelar med husens och hela områdets grundläggande egenskaper vad gäller material, 
visuellt utseende och tidskaraktär. 

• En påbyggnad kan med fördel i rimlig omfattning ha avvikande fasadmaterial, kulörnyanser 
och detaljlösningar, för att markera skillnaden mellan nytt och gammalt. 

• En påbyggnad behöver inte, men kan fånga upp den röda tegelkulören, men i så fall inte till 
övervägande del. Förutom tegelrött bör milda ljusa kulörer användas. För området är helt 
avvikande kulörskalor är inte lämpligt. 

• Vid påbyggnad bör stor hänsyn tas till det samlade slutliga uttrycket vad gäller höjdeffekt, 
skuggning av gården mm. 

• Tillbyggnader för hiss, entré mm, bör underordna sig den befintliga bebyggelsens form, 
karaktär och materialval, och gestaltas med god omsorg om detaljerna och på ett sätt som 
estetiskt samspelar med husens grundläggande egenskaper vad gäller material, visuellt 
utseende och tidskaraktär. 

• Gemensamt för bebyggelsen är de tidstypiska enkla fasaderna, utan några direkta dekorativa 
utsmyckningar. Detta uttryck bör bibehållas även efter en tillbyggnad. 

Exploateringsgrad 
Förutsättning 
Idag motsvarar byggnadsarean (BYA) 3128m2 i området med en bruttoarea (BTA) om 9384m2. 
Exploateringstalet idag ligger på 0,47 (BTA/planområdets yta), vilket är ett annat sätt att säga att det 
är relativt låg exploateringsgrad i förhållande till centrumexploatering. Det är dock normalt för detta 
tidstypiska område som ofta har exploateringstal i liknande storlek. Vidare har området enbart en 
bebyggd yta om 16% i förhållande till fastigheten. Slutligen kan vi se att det finns 1,79 m2 gårdsmark 
per 1 m2 bostadsyta, vilket bidrar till områdets kvalitet med dessa stora grönska och gårdsmiljöer.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kommer inte att förändra BYA och därmed kommer bebyggelsen fortsatt att ta i 
anspråk 16% av markytan inom planområdet. Däremot kommer BTA att växa till 15640m2 enligt 
maximalt tillåten byggrätt i detta förslag. Detta innebär att området får ett exploateringstal om 0,78 i 
jämförelse med 0,47. Vilket är en ökning med 60%. Detta innebär att andel öppen yta i förhållande 
till gårdsmark går från 1,79m2 till 1,08m2.  

Med andra ord innebär det att andel utomhusmark minskar per person som bor i de befintliga 
bostäderna och att fler kommer bo inom området (ca 80 lägenheter extra) som ska dela på samma 
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gårdsyta. Området bedöms fortsatt upplevas som ljus och öppet med tanke på de rymliga 
dimensionerna och måtten mellan huskropparna. 

Solljusförhållanden 
Förutsättning  
Området består idag av tre till fyra vånings flerfamiljshus med stora öppna ytor mellan dem som 
bidrar till en känsla av luft och rymlighet. Detta område är planerat enligt sitt tidsideals viktigaste 
aspekter: ljus. Detta är kvalitéer som bör tas hänsyn till vid påbyggnad av området. 

Konsekvenser 
Detaljplaneförslaget medger fem våningar eller också två våningars tillbyggnad. Detta har 
konsekvenser på hur byggnaderna kommer att skugga området och solljusinsläpp. Nedan finns 
illustrationer som iscensätter och analyserar dagens och kommande ljusförhållanden. Gården 
kommer att skuggas mer, men den kommer aldrig att vara helt skuggad och inte heller skuggad så till 
den grad att det knappt finns någon yta med solljus kvar under dagen. Skuggorna kommer inte heller 
att markant påverka omkringliggande byggnader eller tex balkonger under dagarna. Morgon och 
kväll kan dock komma att påverkas till följd av hur solen rör sig. Utifrån sol- och skuggstudien 
bedömer kommunen ljusförhållandena som fortsatta gynnsamma vid påbyggnation. 
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Figur 13. Sol- och skuggstudie (morgon 09:00, lunch 12:00, kväll 19:00). Befintliga förhållanden (tre våningar) till vänster 
och planerade förhållanden till höger i rött (fem våningar). 

Befintliga förhållanden Förslag 
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Offentlig service 
Förutsättning 
I Skogslyckan finns såväl förskola, grundskola och två äldreboenden. Offentlig service finns 
huvudsakligen inne i centrala Uddevalla, men med komplement i Skogslyckan för att omhänderta det 
lokala behovet. 

 

Figur 14. Offentlig service i Skogslyckan och närområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför ett tillskott av ca 120 stycken personer. Denna kalkyl är baserad på fördelning 
av antal boende i förhållande till bruttoarea i befintliga byggnader inom planområdet idag. Av 120 
person antas 28 stycken vara barn mellan 0-19 år baserat på kommunens befolkningsprognoser 
2021. Detta bidrar till ett ökat behov av skolplatser. Befintliga verksamheter i närheten beräknas 
kunna ta emot dessa. Dels byggs ny Ramnerödsskolan som ska kunna ta emot dessa barn, men det 
finns även skolverksamheter i Skogslyckan. 

Kommersiell service 
Förutsättning 
Skogslyckan har ett handelscentrum och torg som samlar lokalt boende i området. Där finns idag ett 
Coop, spelbutik, klädbutik, frisör samt pizzeria. I övrigt hänvisas boende i området till Torp och 
Uddevalla centrum för kommersiell service. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planen medför ett större kundunderlag för kommersiell service vid Skogslyckans centrum. 

Avfall 
Förutsättning 
Avfall samlas på fastigheten i miljöhuset och hämtas av Uddevalla energi. Vidare finns det större 
återvinningsstationer vid Ramnerödskolan ca 1km österut samt ca 800m västerut vid Kurveröd. 

Planförslag och konsekvenser 
Med ökade byggrätter ökar sophanteringen. I detaljplanen ges det större möjlighet att bygga ut 
miljöhuset för att hantera nytt behov av sopor till följd av de ökade byggrätterna. Delar av 
prickmarken tas således bort för att möjliggöra detta. Vid schakt vid släntfot i eller kring befintlig GC-
väg i områdets sydvästra del ska stabiliteten kontrolleras innan schakt påbörjas för att säkerställa att 
inte för låg säkerhetsfaktor erhålles. 

Geoteknik   
Markförhållanden 
Förutsättning 
Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande för hela slänten. Även 
vid ansättande av dimensionerande portryck och en karakteristisk last på 40 kPa är stabiliteten 
tillfredsställande.  

Planförslag och konsekvenser 
Det bedöms inte föreligga något hinder ur stabilitetssynpunkt för den planerade påbyggnationen av 
befintliga hus och stabiliteten inom planområdet som bedöms i sin helhet vara tillfredsställande 
enligt geotekniska undersökningar. 

Bergteknik 
Block, berg mm. 
Förutsättning 
Det finns inga indikationer på att farliga block eller berg som behöver hanteras till följd av 
detaljplanen. Dessa har hanterats vid exploatering av området 1950-talet samt vid antagande av 
ändring av detaljplanen 1991. 

Planförslag och konsekvenser 
Planen har inga konsekvenser på berg och block. 

Hydrologiska förhållanden 
Dagvatten 
Förutsättning 
I genomsnitt faller marken (-2,6%) västerut i området. Detta sker dock genom platåer vilket medför 
att sluttningen knappt märks av eftersom den bryts upp i tre platåer. Först byggnadskropparna 
inklusive innergården, därefter en större öppen gräsyta som sluttar ned till gång och cykelvägen som 
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är den tredje platån. Detta beror på markutjämningar som gjordes i samband med exploateringen på 
50-talet med fyllnadsmassor. Marknivåerna skiljer sig mellan 33 - 41 meter över havet där stora delar 
av området är platt.  
 

 
Figur 15. Höjdmodell lantmäteriets laserdata via Scalgo live. 
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Information om marken i området är hämtat från SGUs (Sveriges Geologiska Undersökning) öppna 
kartdatabas. Jordarterna inom området består nästan uteslutande av berg med tunt ytlager av 
morän samt vissa lermarkspartier.  

Området har enligt SGUs kartvisare medelhög genomsläpplighet. Hur genomsläppligheten specifikt 
är i vissa delar av planområdet har inte undersökts närmare i utredningen. Informationen om 
genomsläpplighet visar en förenklad bild över markens genomsläpplighet. 
 

 Figur 16. Jordartskarta SGU 

https://uddevalla-my.sharepoint.com/personal/joel_tholix_uddevalla_se/Documents/Fig%204.%20Jordartskarta.jpg


30 
 

Dagvattnet ansamlas på fastigheten inom planområdet som leds vidare västerut och rinner ned in i 
bergstunneln (Bulidsbäcken) invid Kurverödsleden. Bulidsbäcken mynnar vid företaget Contiga ut till 
Kasebukten, som är del av Bäveån och Byfjorden. Bulidsbäcken har flera km2 upptagningsområde i 
nordlig och nordöstlig riktning som mynnar vid beskriven mynningspunkt i Kasebukten. 

Dagvattnet samlas på öppna gräsytor som delvis infiltrerar vattnet. I övrigt passerar dagvattnet 
öppna diken och svackor som fördröjer och filtrerar vattnet. I huvudsak rinner vattnet vidare och ned 
i brunnar in i det kommunala ledningsnätet som rinner vidare ned mot Kasebukten. Det finns inga 

Figur 18. Genomsläpplighet från SGUs kartvisare 

Figur 17. Avrinning västerut som samlas i bergstunnel längs med Kurverödsleden, scalgo live. 
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krav från myndighetsavdelningen på Uddevalla kommun som indikerar att dagvatten måste renas 
mer än det görs idag, därmed föreslås heller inga nya fördröjningsåtgärder. 
 
Dagvattenledningarna i bergtunneln som hanterar dagvatten från Skogslyckan är 600mm i diameter 
och övergår i 800mm-ledning. Enligt ledningsägarna (Västvatten) är kapaciteten tillräcklig för 
området och klarar av den lilla ökning som planförslaget kommer att medföra. 
 
Recipient från planområdet är Kasebukten, del av Byfjorden, som omfattas av miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomster. Enligt Länsstyrelsens informationssystem VISS påverkas Byfjorden av 
övergödning som inte kan lösas innan målsättningen 2021 eftersom 60% av näringsämnen tillförs 
genom utsjön enligt deras information. Byfjorden uppnår inte heller god kemisk ytvattenstatus. 
Halterna för PDBE samt kvicksilver bedöms överskrida gränsvärdet för fisk och samtliga 
vattenförekomster. Länsstyrelsen bedömer det vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer 
som eftersträvas. Problemet beror främst på långväga luftburna föroreningar. 
Förutsättningar för dagvattnet bedöms inte förändras till följd av den nya detaljplanen och bedöms 
därför inte motverka att uppnå miljökvalitetsnormerna för Byfjorden. Ny detaljplan för området 
bedöms således inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 
 

Planförslag och konsekvenser 
Ny detaljplan ger utrymme för ny parkering i västligt läge inom planområdet som medför högre andel 
hårdgjord yta. I samband med exploatering av parkering planerar kommunen in utrymme för 
anläggning av damm som fungerar som fördröjnings- samt reningsyta innan dagvatten leds vidare till 
kommunalt dagvattenledningsnät. Med föreslagna åtgärder antas detaljplanen inte förändra 
påverkan på belastning av dagvattenledningar och påverkan på nedströms recipienter. 

Översvämning 
Förutsättning 
Områdets enda risk för översvämning är i samband med skyfall. Idag är bedömningen att området 
kan klara av ett 100års regn utan större problem. Vattnet rinner till följd av väst västliga sluttningen 
vidare ner mot Kurverödsleden och diken därtill för att sedan rinna vidare ned i kommunens 
dagvattenledningar som skickar det vidare till Kasebukten. 
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Figur 19. Skyfall, avrinningsvägar och ansamlingsområden. 

Planförslag och konsekvenser 
Detaljplanen förväntas inte ha någon avsevärd effekt på områdets förmåga att hantera dagvatten 
eftersom kapaciteten är hög. Andel hårdgjord yta förändras något och därmed påverkas inte heller 
motståndighetskraften vid ett skyfall nämnvärt. Yta för damm planeras längs med avrinningsleder 
enligt simulering. 

Sociala perspektiv  
Barnperspektiv 
Förutsättning 
Idag består området av stora öppna ytor samt varierande lekplatser på innergården för barn i form 
av gungor, träd och bollplan. Dessa är viktiga ur ett lek- och mötesperspektiv för barn. Vidare 
fungerar den stora gräsmattan som en möjlig plats för barn att skapa vilken form av lek som helst 
genom att utnyttja sin kreativitet. 
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Området har vidare en tydlig innergård som skapar ett tryggt rum skyddad från trafik i området, 
vilket är en stor kvalitet som tillkommit genom den funktionalistiska och grannskapsplaneringen från 
1950-60talet. Detta bidrar till goda miljöer för lek och möten samt skuggade partier som bidrar med 
svalare platser vid behov. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte ha en negativ påverkan sätt ur ett barnperspektiv. Friytorna bibehålls i sin 
ordinarie utformning och regleras inte mer än vad befintlig detaljplan gör idag. Detta ger fortsatt 
möjlighet att utveckla kvartersmarken för detta ändamål. Inte heller kommer planen medföra andra 
barriärer inom eller till och från området annat än ökad trafik längs med bilvägarna som inte bör 
korsas normalt. Det finns gångbanor till och från området i alla led, där barnen bedöms ha säkra 
vägar att använda. Andel friyta per barn kommer till följd av förtätningen att minska i området, men 
bedömningen är att det finns så pass mycket mark att tillgå att det inte kommer ha några väsentliga 
effekter på hur barn kan leka och umgås i området då det kommer finnas 1,08m2 per m2 bostadsyta 
om byggrätten används maximalt. 

Figur 20. Bilder över några sociala utemiljöer inom planområdet för att visa på dess karaktär. 
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Jämställdhet  
Förutsättning 
Byggnaderna är idag tre våningar utan hissar, men i övrigt med god tillgänglighet med extra entréer i 
anslutning till asfalterade gångar samt med entréer mot parkeringsplatserna i vissa fall. Till följd av 
de tre våningarna som finns idag kan det vara svårt för personer med funktionsvariation att bosätta 
sig på annan våning än den första. 

Planförslag och konsekvenser  
Den nya detaljplanen medger påbyggnad och innebär att det finns möjlighet att bygga totalt fem 
våningar höga hus. Det medför krav på hissar som kan bidra till jämställdheten i området då hela 
byggnadens tillgänglighet ökar. 

Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
Förutsättning 
I närheten har man i samband med utveckling av Fisketången 3 funnit förorenad mark till följd av en 
gammal oljeavskiljare som fanns på området. Den är borttagen och marken har sanerats kring dess 
tidigare läge. Marken bedöms därmed som sanerad i förhållande till föroreningskällan.  

Planförslag och konsekvenser 
Inga förändringar och konsekvenser till följd av planförslaget. 

Radon 
Förutsättning 
Radonmätningar i området visar att nivåerna är av god nivå och inte är problematiska. Cirka hälften 
av planområdet har låg- eller normalrisknivåer. Det finns dock en större yta som inte har någon 
bedömning som sammanhänger med fyllnadsmassorna som framgår i föregående bild. 
Planområdena för Fisketången 2 och 3 har under senare år exploaterats där man studerat 
radonhalterna och det finns hittills inga indikationer på att massorna skulle medföra farliga mängder 
radon. 

Planförslag och konsekvenser 
Byggnader ska i framtiden uppföras på ett radonsäkert sätt. Påbyggnad bedöms inte påverkas av 
markradon 

Buller 
Förutsättning 
För beräknat nuläge understiger samtliga fasader inom detaljplan ekvivalenta nivåer om 60 dBA 
(riktvärde som ej bör överstigas). Den högsta beräknade ekvivalenta fasadnivån finns på norra sidan 
av B2 (byggnad 2) och är 60 dBA. De maximala nivåerna för nuläget är över 70 dBA på samtliga 
byggnader förutom B1 (se figur nedan).  
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För nollalternativet som antar en generell trafikökning till år 2040 medför att riktvärdena överskrids 
för ekvivalentnivån (60 dBA) på norra fasaden av B2 (Nordanvindsvägen 9), byggnadsreferenser 
framgår av figur nedan. Överskridandet är minimalt där det högsta beräknade ekvivalentnivåerna är 
61 dBA.  

Planförslag och konsekvenser 
För planförslaget medför trafikökningen överskridanden av riktvärdet för ekvivalentnivån (60 dBA) på 
norra fasaden av B2. Överskridandet är litet och de högsta beräknade ekvivalentnivåerna är 61 dBA, 
även våning 4 och 5 som ges möjlighet att bygga i detaljplanen har överskridna värden. Placering av 
uteplats behöver fortsatt vara på innegården för att klara riktvärdena för lugn sida (50 dBA ekvivalent 
ljudnivå. Vidare visar bullerutredningen på att balkonger inte är lämpliga mot Västanvindsvägen och 
bör lokaliseras mot innergården.   

Vid studie av maximala nivåer framgår att byggnaderna B2, B3, B4 och B5´s fasader som ligger mot 
Västanvindsvägen och Nordanvindsvägen och överskrider riktvärdet för uteplats på 70 dBA maximal 
ljudnivå på utsida mot vägarna. Riktvärdena överskrids inte om detta utformas på innergården. 

Figur 21. Orienteringskarta för bullerreferenser till planområdet. Röds byggnad inom planområde. Svarta 
grannfastigheter. 
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Om lägenheterna mot Västanvindsvägen är genomgående och har hälften av bostadsrummen mot 
innergårdssidan så accepteras avsteg från riktvärdet på 60 dBA enligt förordningen 2015:216 § 4. 
Därför regleras detaljplanen på sådant sätt så att minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska 
vara vända mot en tyst sida (innergården) där 55 dBA Leq inte överskrids vid fasaden. 

Gator och Trafik 
Biltrafik 
Förutsättning 
Området ligger strategiskt sätt till gatuinfrastrukturen. Centralt genom Skogslyckan löper 
Västanvindsvägen som fungerar som matargata till samtliga lokalgator, däribland Nordanvindsvägen 
som går till planområdet. Enligt kapacitetsanalyser för befintliga förhållanden enligt 
trafikutredningen tillhörande denna detaljplan uppnår vägarna önskvärda servicenivåer i dagsläget 
och är inte nära att bryta dem. Samtliga vägar klarar alltså av dagens trafikbelastning utan problem. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför 80 lägenheter med tillhörande trafikalstring motsvarande 136 ÅDT enligt 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Kapacitetsresultatet påverkas försumbart av utvecklingen av 
Fisketången 1. Exploateringen bedöms inte leda till en överbelastning av trafikapparaten i enlighet 
med Afrys trafikutredning 15.12.2021. Varken i samband med exploatering inom ett par år eller på 
lång sikt (2040) där trafiken generellt förväntas öka. Servicenivåer, framkomlighet och kapacitet av 
vägarna förväntas vara fortsatt goda efter exploatering. 

Gång- och cykeltrafik 
Förutsättning 
Gång och cykeltrafik till och från området är mycket bra med möjlighet att korsa Västanvindsvägen 
genom gc-tunnel samt övriga möjligheter att ta sig såväl österut som söderut på gång- och cykelbana 
som kopplar an till det kommunala cykelvägnätet.  
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget förväntas inte påverka gång- och cykelvägar mer än att det kan tillföra en del 
trafikanter, en kapacitet de klarar av. 

Kollektivtrafik 
Förutsättningar 
Det finns busshållplats precis i närheten av planområdet. Linjerna 3, 4, 5, 6, 12 och 826 passerar 
området med flera olika möjligheter att åka kollektivt. Närmsta hållplats räknas även som 
högtrafikerad med linje 3, 5 och 12 som passerar Västanvindsvägen som medför god tillgång till 
kollektivtrafiken. 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget förväntas öka underlaget för kollektivtrafiken och kunna bidra till ett hållbarare 
resande då beläggningsgraden på bussarna kan öka med fler invånare i området och även då det kan 
leda till flera avgångar på sikt. 

Parkering 
Förutsättningar 
Idag finns inte tillräckligt med utrymme för att täcka parkeringsbehoven inom kvartersmarken i 
detaljplanen för Fisketången 1, däremot ingår parkeringsytor precis söder om området i fastigheten 
för Fisketången 1 som även utgör parkering för den södra byggnadskroppen inom planområdet som 
delar parkering med Fisketången 2. 

Uddevalla kommun har antagit ny parkeringsnormer 2021 som påverkar detta område. Den fastslår 
att det bör finnas 10,1 parkeringar per 1000 m2 bruttoarea byggnad för bostäder. Detta är en 
sänkning från tidigare vilket medför att befintliga parkeringsplatser kan svälja en del av kravet på de 
nya parkeringarna som bör tillkomma. Kravet på befintliga bostäder blir i och med detta 93 
parkeringsplatser. I dagsläget finns 111 parkeringsplatser till fastigheten. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär en ökad byggrätt som tillåter tillbyggnad om ytterligare 6256m2 bruttoarea. I 
relation till p-normen innebär det att 63 nya parkeringsplatser behöver ges utrymme för, men 
eftersom det finns 111 parkeringsplatser och behovet enligt den nya p-normen som Uddevalla 
kommun beslutade 2021 ska det genom detaljplanen göras utrymme för totalt 155st 

Figur 23. kollektivtrafikkarta. 
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parkeringsplatser. Således krävs att det finns utrymme för ca 44 stycken nya parkeringsplatser som 
inte finns idag.  

Parkeringarna planeras att ges utrymme för att anläggas i västligt läge om kvarteret mellan 
cykelbanan och bebyggelsen i slänten till gården, likt lösningen som gjort för grannfastigheten 
Fisketången 2 och 3. Tanken är att befintlig gata ned till parkeringar för Fisketången 3 kan samordnas 
och användas som angöring till nya parkeringar för Fisketången 1 för att på ett hållbart sätt använda 
marken i området och minimera kostnad för angöring till platsen. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Förutsättning & konsekvenser 
Allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar är utbyggda i området och ingår i det kommunala 
verksamhetsområdet som hanteras av Västvatten. Befintliga anläggningar bedöms av Västvatten 
vara tillräckliga för planförslaget som inte bör medföra några extra investeringskostnader. 

El 
Förutsättning & konsekvenser 
Ledningsnät för el-, fiber och tele är utbyggt i planområdet. Uddevalla energi sköter infrastrukturen 
avseende el i området och bedömer att extra teknisk anläggning inom planområdet ej behövs. 

Uppvärmning 
Förutsättning 
I området finns fjärrvärme samt passerande viktiga fjärrvärmeledningar som skyddas av gatan. 

Planförslag och konsekvenser 
Planen bedöms inte påverka fjärrvärmeledningar och påverkar inte negativt att kunna uppnå 
användningen av fjärrvärme som är ett av kommunens mål för att skapa ett mer hållbart 
samhällsbyggande. 

 

Genomförandebeskrivning 
 

Organisation och Administration  
 
Handläggning  
Handläggningen av planförslaget sker på samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla kommun.  
 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 
fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 
detaljplanen beslutats av kommunen. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad 



40 
 

rätt att efter ansökan om bygglov om det är i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens 
slut garanteras inte längre fastighetsägarens byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens 
slut ändra eller upphäva planen.  

Fastighetsrättsliga frågor  
Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra förändringar av fastighetsindelning eller 
bildande av nya fastigheter. Nödvändiga rättigheter finns redan på plats och byggandet anses ur ett 
genomförandeperspektiv möjlig att göras så fort ett bygglov godkänts.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark i planområdet. Inom kvartersmark ansvarar 
fastighetsägaren för anläggande och underhåll av mark och byggnader. 
 
Kvartersmark 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för genomförande, drift och skötsel av anläggningar inom 
kvartersmark.  
 
Gata, GC-väg 
Gata och gång- och cykelväg är utbyggd i området och driftas av Uddevalla kommun. 
 
Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter  
I planområdet finns inga gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter.  

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal upprättas i granskningsfasen mellan exploatör och kommunen för att reglera vilka 
åtaganden som förläggs på exploatören för att säkerställa genomförande av detaljplanen. 
Iordningställande av parkering i samband med utbyggnation är en sådan reglering hanteras genom 
avtal till följd av kommunala krav på parkeringslösning i samband med utbyggnation för att inte 
påverka annan infrastruktur negativt. 

Tekniska frågor  
Geoteknik  
Marken har analyserats utifrån planens syfte och studerats på kunskapsdjup i enlighet med 
nationella riktlinjer. Marken anses som lämplig ur ett geotekniskt perspektiv. Geoteknik skall uppfylla 
krav från SGI vid utförande av schaktning.  

Ekonomiska frågor  
Exploatör  
Exploatören svarar för kostnaderna för kommunens handläggning av detaljplanen samt de 
utredningar som uppkommer under planarbetet. Exploatören svarar även för andra kostnader som 
tillkommer för exploateringens genomförande av detaljplanen på kvartersmark. 
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Fastighetsägare  
Fastighetsägaren svarar för kostnader för uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och 
markanläggningar inom avstyckade fastigheter. Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att 
tas ut enligt gällande taxa vilket åläggs fastighetsägaren.  

Uddevalla kommun  
Kommunen handlägger detaljplanen och debiterar plansökanden enligt planavtal daterat  
2021-07-06. Kommunen har huvudmannaskap för allmän platsmark och hanterar kostnaderna för 
underhåll av dessa.  

VA-anläggningsavgift  
Allmänna vatten-, spill- och dagvattenledningar är redan utbyggda i området och ingår i det 
kommunala verksamhetsområdet. Eventuella kompletterande anslutningsavgifter tas ut enligt 
gällande taxa, vilket åläggs fastighetsägaren. 

Fortsatt planarbete  
Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 
samrådskretsen sammanställs synpunkter och tas ställning till för hur de kan omforma planförslaget. 
När handlingarna bearbetats och kommunen anser att det är redo ställs planhandlingarna igen ut för 
granskning där det finns möjlighet att yttra sig igen på detaljplanen. 
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