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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-06-03

Handläggare

Arkitekt Cecilia Segerstedt
Telefon 0522-69 73 92
cecilia.segerstedt@uddevalla.se

Elseberg 1:50 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av skola. KS.2019.441
Sammanfattning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i fem år för skollokaler för lågstadiet. Gällande
detaljplan anger att området är allmän plats som ska användas för natur. Ansökan strider
därmed mot detaljplanen. Ansökan uppfyller dock kraven för tidsbegränsat bygglov då
byggnaden ska användas som evakueringsbyggnad under tiden för renovering och
ombyggnad på Ramnerödsskolan. Den redovisade friytan utomhus för eleverna
understiger Boverkets rekommendationer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03
Översiktskarta upprättad 2019-03-21
Situationsplan inkommen 2019-05-05
Markplaneringsritning inkommen 2019-03-19
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2019-05-03
Beskrivning utemiljö inkommen 2019-03-26
Trafikutredning inkommen 2019-05-29
Sökandens svar till trafikutredningen inkomna 2019-06-03
Yttrande räddningstjänsten inkommet 2019-04-04
Yttrande Västvatten inkommet 2019-04-01
Yttrande miljö - tillsyn inkommet 2019-05-29
Grannarnas synpunkter
Jonas Lyvebäck har anmälts som kontrollansvarig
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2024-08-06 med stöd av 9 kap. 33 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL
Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av skolmoduler med fyra
klassrum på ett våningsplan för ca 80 barn F-3 (lågstadiet). Skolbyggnaden ska fungera
som ”evakueringsbyggnad” under ombyggnationer av Ramnerödsskolan. Byggnaden
målas faluröd. Byggnaden placeras på två fastigheter Elseberg 1:50 och Elseberg 1:42
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på en befintlig plan yta. Inga markförändringar kommer göras. Man avser använda
befintliga parkeringsplatser i området. Bygganden är ett komplement till Norrskolan och
man avser använda gemensamma uteytor. Inga nya uteytor anläggs. Som kompensation
för den i anspråkstagna fotbollsplanen anläggs en bollplan 400 m mot NO längs
befintlig GC väg.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, detaljplan nr 98 fastställd 1953-11-13.
Enligt planbestämmelserna är platsen för byggnaden allmän plats som ska användas
som "natur". Flera fastighetsgränser i området är osäkra.
Platsen är utsatt för visst trafikbuller enligt Uddevalla kommuns bullerkarta från 2007.
Låg risk för radon.
Ärendet har remitterats till, Västvatten, Räddningstjänsten och miljö - tillsyn. Västvatten
har påpekat att byggnaden kommer i konflikt med befintliga ledningar. Sökanden har
svarat att man ombesörjer flytt av dessa alternativt garanterar att ersätta eventuella
skador. Räddningstjänsten har inget att erinra. Miljö har haft synpunkter angående
bullernivåer men bedömer att bullernivåerna år så pass nära de riktlinjer som finns att
det vore oskäligt att kräva bullerdämpande åtgärder eftersom byggnaderna ska vara på
plats under en begränsad tid.
Följande grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan; Kattfoten 6
och 7, Resedan 1, 5 och 6 samt Vitsippan 2. Ett flertal grannar har varit mycket negativa
till ansökan. Grannarnas synpunkter är följande:
-

Trafiksituationen kommer förvärras. Redan ohållbar situation.
Man behöver fler parkeringsplatser i området, inte färre.
Tunga transporter med mat kommer påverka området negativt.
Trafiksituationen redan smått kaotisk. Kommer bli värre. Som värst på
eftermiddagen när alla ska hämta sina barn. Inte tillräckligt med p-platser idag.
Antal fordon som belastar området kommer öka markant och ingen plan för hur
detta ska lösas presenteras.
Platsen ska användas som natur.
Avvecklingsplan efterfrågas.
Byggnationen påverkar boende situationen mycket negativt.
Brister i kommunikationen. För lite information.

Namninsamling med 144 namn emot byggnationen har lämnats in till kommunstyrelsen.
Synpunkterna är i huvudsak; förvärrad trafiksituation, planen används idag för spel lek
och cykling, man undrar hur planen kommer återställas.
Sökanden bl.a. har svarat på grannarnas synpunkter att planen kommer att återställas i
befintligt skick. Man har reviderat sin ansökan till att gälla endast fem år.

Dnr KS 2019/00233

Tjänsteskrivelse

3(4)

Kommunledningskontoret

2019-06-03

En trafikutredning har genomförts då flertalet grannar påpekat att det är en undermålig
trafikmiljö i området. Utredningen pekar på ett flertal problempunkter. Den stora
trafikmängden i området, olämplig placering av busshållplats, osammanhängande GCnät och dålig skötsel av gator och omgivningar är några av problemen, Utredningen
föreslår att en ny GC-väg anläggs invid Bleketvägen. Nya och upprustade passager
föreslås, flytt av busshållplats och nya parkeringar är några av de förbättringar som
föreslås.
Sökandens svar angående trafikutredningen är att ”vad beträffar trafikutredningens
innehåll så kommer vi att se över skyltar och underhåll på gatan, ev. kan man titta
på skolans öppettider. Det är svårt att kunna gå allt till mötes då det är en kort tid som
bygglovet avser, vidare behöver Uddevalla kommun säkert ta ett omtag på hela
trafikområdet.”
Bedömning

Av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL), framgår att för en åtgärd som uppfyller
någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30 - 32 a § § får ett tidsbegränsat
bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanen eftersom den tillåtna användningen av
marken är allmän plats ”park eller plantering” varför permanent bygglov inte kan ges.
En grundläggande förutsättning för att tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas är att
den sökta åtgärden avser ett behov som verkligen är tillfälligt. Vid bedömningen av om
behovet av åtgärden är tillfälligt är det inte tillräckligt att ansökan endast avser en
begränsad period. Omständigheterna måste också vara sådana att åtgärdens provisoriska
karaktär, med hänsyn till dess syfte och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att
återgå till ett planenligt användningssätt framstår som reell (se t.ex. RÅ 1994 ref. 13,
RÅ 1998 not. 92 och Mark- och miljööverdom stol ens dom den 17 mars 2016 i mål nr
P9993-15).
Då byggnaderna är avsedda som evakueringsbyggnader under renovering av
närliggande skollokaler bedöms åtgärden vara av tillfällig karaktär. Möjligheten att
återgå till ett planenligt användningssätt av marken bedöms vara reellt.
Byggnaden och omgivande markområde är tillgängligt. Den presenterade lösningen för
det ökade behovet av parkeringsplatser bedöms vara godtagbar.
Friyta utomhus är ca 20 kvm per elev vilket är långt under rekommenderade 30 - 35
kvm. Dock kommer uteytor vid befintliga Norrskolan kunna användas. Då byggnaden är
avsedd att lösa ett tillfälligt behov av skollokaler bedöms det vara godtagbart att friytan
för utevistelse ligger under rekommendationen. Utevistelsen bör schemaläggas för att
elevernas utevistelse ska vara av tillräcklig kvalitet.
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Trafikutredningen pekar på en generellt dålig, osäker och stökig trafikmiljö som bör
förbättras genom föreslagna åtgärder.
Ansökan uppvisar också brister i trafikbullernivåer. Bedömningen är dock att nivåerna
ligger så pass nära riktlinjerna att tidsbegränsat bygglov kan ges.
Ansökan bedöms uppfylla övriga krav i 2 och 8 kap. PBL.
Den dåliga och överbelastade trafikmiljön får uppfattas som grannarnas huvudsakliga
synpunkter och klagomål. Belastningen i närområdet kan förmodas öka vilket även
kommer påverka grannarnas boendemiljö i negativ riktning. De boende kommer även
gå miste om en rekreationsyta under de kommande fem åren. Den planerade
byggnationen bedöms trots grannarnas invändningar inte innebära en sådan betydande
olägenhet för grannarna så som det avses i 2 kap. 9 § PBL. Delvis på grund av att det är
fråga om en begränsad tid.
Ansökan uppfyller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30 - 32 § §, PBL.
Tidsbegränsat bygglov kan därmed ges ned stöd av 9 kap. 33 §, PBL.
Enligt 9 kap. 42 a § PBL framgår det att ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller
marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap. 41 a
§ PBL även om det inte har vunnit laga kraft. Trots första stycket får ett sådant beslut
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.
Kommunstyrelsen bedömer att den ansökta åtgärden inte är av sådan karaktär som anges
i 9 kap. 42 a § andra stycket, PBL.

Peter Larsson
Kommundirektör

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
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Dnr: nr

Uppmätta ytor för utomhusmiljö skolbarn Norrskolan.
På bifogad ritning har jag ritat in de områden i närmiljö som skolbarnen kan ta i anspråk
under sin dag på Norrskolan.
Min bedömning har gjorts genom mätning i Geosecma.
Bef. skolgård Norrskolan bedöms utgöra 6493m2
Ny skolgård Modulbyggnad bedöms utgöra 480m2
Upprustad fotbollsplan i anslutning till Lelången bedöms utgöra 1993m2.
Detta sammantaget ger 8966m2 vilket vid fullt tillsatt modulbyggnad skulle innebära
ca:20m2 per elev.
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Skala 1:6000

Cecilia Segerstedt
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Christian Olsson
den 3 juni 2019 08:03
Cecilia Segerstedt
Christian Olsson
Sv: Trafikutredning Norrskolan

Hej
Vad beträffar trafikutredningens innehåll så kommer vi att se över skyltar och underhåll på gatan, ev kan man titta
på skolans öppettider.
Det är svårt att kunna gå allt till mötes då det är en kort tid som bygglovet avser, vidare behöver Uddevalla kommun
säkert ta ett omtag på hela trafikområdet.
Med vänlig hälsning
Christian Olsson
Fastighetsförvaltare
……………………………………….
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Tel: +46522696492
Från: Cecilia Segerstedt <cecilia.segerstedt@uddevalla.se>
Skickat: den 3 juni 2019 07:10
Till: Christian Olsson <christian.olsson@uddevalla.se>
Ämne: Trafikutredning Norrskolan
Hej!
Hur ställer ni er till de åtgärder som trafikutredningen föreslås?
Med vänlig hälsning
Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
……………………………………….
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Tel: +46 0522-69 73 92
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Cecilia Segerstedt
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Louise Fredriksson <Louise.Fredriksson@vastvatten.se>
den 1 april 2019 08:22
Christian Olsson
Cecilia Segerstedt
SV: Remiss [KS.2019.441]

Hejhej,
Vi är ok med det ni skriver att Samhällsbyggnadsförvaltningen tar kostnaderna som kan uppkomma på Uddevalla
vattens ledningarna under byggtiden.
Med vänlig hälsning
Louise Fredriksson
GIS-ingenjör

Telefon: 0522-63 88 36
E-post: louise.fredriksson@vastvatten.se
Besöksadress: Kaserngården 3B, Uddevalla
Postadress: Västvatten AB, Kaserngården 3B, 451 81 Uddevalla
Hemsida: www.vastvatten.se

Tänk på miljön – undvik onödiga utskrifter!

Från: Christian Olsson [mailto:christian.olsson@uddevalla.se]
Skickat: den 29 mars 2019 20:09
Till: Louise Fredriksson <Louise.Fredriksson@vastvatten.se>
Ämne: Re: Remiss [KS.2019.441]
Hej
Vi har ett stort behov av att kunna använda denna plats för uppsättning av moduler, Samhällsbyggnadsförvaltningen
tekniska kontoret tar fullt kostnadsansvar för de skador som skulle uppstå med anledningen av byggnationen och
under den tiden som vi verkar på platsen.
Detta gäller samtliga ledningar som Västvatten har i området som bygglovet avser.
Vi har för avsikt att demontera modulerna snarast möjligt då Ramnerödskolan står färdig.
Hoppas detta kan underlätta ert beslut.
Med vänlig hälsning
Christian Olsson
Fastighetsförvaltare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
0522‐696492

Från: Cecilia Segerstedt <cecilia.segerstedt@uddevalla.se>
Skickat: fredag, mars 29, 2019 3:44 em
Till: louise.fredriksson@vastvatten.se; Christian Olsson
Ämne: VB: Remiss [KS.2019.441]
Hej!
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Inledning

Grundskolan Norrskolan i Uddevalla kommun ska byggas ut med en modulbyggnad. Den
nya byggnaden kommer att placeras på en grusplan cirka 50 meter nordöst om skolan och
är planerad att stå klar innan skolstart hösten 2019. Projektet har väckt protester bland
närboende eftersom det kan komma att försvåra den redan högt belastade trafikmiljön
ytterligare. Med anledning av detta har ÅF fått i uppdrag att genomföra en trafikutredning
i området med fokus på trafiksäkra skolvägar.

Figur 1. Norrskolans geografiska placering

1.1

Syfte

Utredningen syftar till att ge förslag på åtgärder som kan förbättra trafiksäkerheten för
elever som ska ta sig till och från Norrskolan i Uddevalla.

1.2

Genomförande

Utredningen innehåller en översiktlig nulägesbeskrivning över trafiksituationen kring
Norrskolan i Uddevalla kommun, som har inventerats i samband med skolstart från 07:00
till 11:00 den 7 maj 2019. Inventeringen bestod av observation och kartläggning av
trafikmiljön kring skolan, trafikanternas beteende samt en trafikräkning över antal barn
som ankom till skolan och deras val av transportslag.

Datum: 2019-05-29
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Områdesbeskrivning

2.1

Geografisk placering och målpunkter

Norrskolan är en grundskola belägen på Blekevägen 29 i Uddevalla kommun med 335
elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och ett 50-tal personer i personalstyrkan.
Skolan ligger i Bleket vilket är ett centralt och kuperat villaområde med cirka 1600
invånare (Uddevalla kommun 2019) som ligger cirka två kilometer nordöst om Uddevalla
centrum. I Bleket finns målpunkter som idrottsanläggningar, naturområden, små- och
flerbostadshus samt service som dagligvaruhandel, förskolor och hälsosjukvård. Området
har goda kommunikationer då buss 2,12,14, 679 och 737 stannar på hållplats Norrskolan,
på Blekevägen i direkt anslutning till skolan.
2.2

Övergripande gatunät

Gatunätet i Bleket består av kommunala gator med undantag för ett fåtal mindre enskilda
vägar (Trafikverket 2019). Gatorna är reglerade med hastighetsbegränsningen 50 km/tim
men flera av gatorna ligger inom rekommenderade 30-zoner. Utanför skolan sträcker sig
genomfartsgatan Blekevägen vilken är reglerad som huvudled. Den del av Blekevägen
som löper längs med Norrskolan är dock reglerad med högsta tillåtna hastighet 30
km/tim. Enligt Strada har inga måttliga eller allvarliga olyckor rapporterats in de senaste
10 åren i direkt anslutning till skolan (Transportstyrelsen 2019).

Figur 2. Övergripande gatunät kring skolan

På Blekevägens västra sida ligger Norrskolans huvudentré, som leder in till skolgården.
Norr om huvudentrén ligger ytterligare en ingång till skolgården och framför den finns en
stor asfalterad yta reserverad för varumottagning. Huvudentrén ligger i direkt anslutning
till en gångbana längs med Blekevägen, som leder till ett upphöjt övergångställe och en
hållplats för bussar i linjetrafik. Även längs med Blekevägens östra sida finns en
gångbana som ansluter till övergångstället och busshållplatsen samt till en parkeringsplats

Datum: 2019-05-29
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som ligger öster om gångbanan. Både den östra och västra gångbanan har metallstaket på
delar av sträckan som separerar gående från körbanan.

Figur 3. Skolans huvudentré på Blekevägen

Figur 4. Förhöjt övergångsställe över Blekevägen

Figur 5. Gångbanor längs Blekevägen

Figur 6. Asfalterad yta framför varumottagning

Längs med norra delarna av Blekevägen finns cykelfält på båda sidorna av gatan, vilka
slutar strax innan Norrskolan. Därefter får cyklisterna cykla i blandtrafik. I höjd med
cykelfältens början och slut finns en gång- cykeltunnel under Blekevägen som sträcker
sig i öst-västlig riktning. Gång- och cykelstråket i tunneln ansluter till Blekevägen via
trappor på vägens båda sidor men anslutningar för cyklister är bristfälliga och består
endast av en grusad gångbana över en slänt på Blekevägens östra sida.

Figur 7. Grusad gångbana från tunnel till Blekevägen

Datum: 2019-05-29

Figur 8. Trappa från gångtunnel till Blekevägen
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Figur 9. Cykelfält längs Blekevägen

Figur 10. Cykelfält längs Blekevägen

På Blekevägens östra sida, framför skolan finns två parkeringsplatser med möjlighet för
vårdnadshavare att hämta och lämna samt för personal att parkera på. Den ena
parkeringsplatsen är oreglerad och har cirka 12 markerade platser på en asfalterad yta.
Den andra parkeringsplatsen är en grusad yta ämnad för Norrskolans personal med plats
för cirka 15 bilar. Med bil nås parkeringsplatserna från Blekevägen via två mindre
villagator, Vallmovägen och sedan Resedavägen och för gående finns en mindre
gångbana med räcke från Blekevägen. Vid den grusade parkeringsplatsen och den
bollplan som ligger bakom kommer dock en modulbyggnad att placeras under sommaren
2019 vilket kan komma att begränsa parkeringsmöjligheterna.

Figur 11. Parkeringsplats vid Norrskolan

Figur 13. Gångbanor mellan parkeringsplatserna
och Blekevägen

Figur 12. Parkeringsplats för skolans personal

Figur 14. Gångbanor mellan parkeringsplatserna
och Blekevägen

På Norrskolans södra sida ligger en tredje ingång som leder in till skolgården. Ingången
ligger mot Syrénvägen vilket är en villagata med fem längsgående parkeringsplatser som
är reglerad med parkering tillåten i 15 minuter mellan klockan 7 och 16. Vägen fortsätter
runt kvarteret för att sedan nå ut till Blekevägen igen vilket innebär att de bilister som
stannar till på Syrénvägen vid Norrkolan kan köra runt kvarteret istället för att backa och

Datum: 2019-05-29
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vända. Söder om Syrénvägen finns ett övergångställe för de gångtrafikanter som kommer
på Blekevägen. För att nå ingången till skolgården behöver eleverna därefter korsa
Syrénvägen.

Figur 15. Syrénvägen

Datum: 2019-05-29

Figur 16. Korsning Blekevägen-Syrénvägen
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Observation och trafikräkning

Den 7 maj när observation och trafikräkning av Norrskolan ägde rum var det cirka 7
grader och sol ute. Trafikräkningen pågick från 07:30 till 08:30 och skolan öppnade sina
dörrar för eleverna klockan 08:20 den dagen. Dessförinnan fick de uppehålla sig på
skolgården, med undantag för de elever som skulle på skolans fritidsverksamhet innan
skolstart.
Totalt registrerades 229 elever under trafikräkningen och av dessa valde cirka 70 procent
att gå in till skolgården via huvudentrén på Blekevägen. Resterande 30 procent valde
istället ingången på Syrénvägen. Personalen räknades inte med i trafikräkningen men de
observerades välja ingången vid varumottagningen alternativt via ingången på
Syrénvägen. Under trafikräkningen anlände 42 procent av eleverna med bil, 53 procent
kom gåendes och endast fem procent valde att cykla till skolan trots bra
väderförhållanden.

TRAFIKRÄKNING
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Figur 17. Tid för elevernas ankomst till skolan

Gång

53%

Bil

Cykel

Figur 18. Elevernas val av trafikslag

De flesta trafikanter så som elever, vårdnadshavare, personal och förbipasserande var
uppmärksamma på omgivande trafikmiljö och gällande hastighetsbegränsningar och
andra trafikregleringar respekterades överlag. Eleverna visade till stor del förståelse för
hur de skulle agera för att undvika trafikfarliga situationer.
De biltrafikanter som skulle lämna elever vid Norrskolan valde att parkera på Syrénvägen
alternativt någon av de två parkeringsytorna vid Resedavägen. När det var som högst
tryck på parkeringsplatserna och som mest trafikanter i rörelse observerades bilar även
stanna längs med Blekevägen, på ytan utanför varumottagningen och på busshållplatserna
för att släppa av elever, i brist på andra lediga platser. I och med att dessa platser inte var
menade för hämtning och lämning kunde trafikfarliga situationer uppstå då elever skulle
ta sig från bilen till skolan. Ytterligare en plats där det kunde uppstå en konfliktpunkt
mellan bilisterna och eleverna var vid Syrénvägen. Trots att samtliga parkeringsfickor var
upptagna valde vissa bilister att ändå parkera på Syrénvägen utanför ingången till
skolgården samt direkt efter korsningen med Blekevägen.
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Figur 19. Konfliktpunkt på Syrénvägen

Trafikflödet på Blekevägen var välfungerande trots att det periodvis var ett stort antal
bilar och bussar som trafikerade gatan. Vid hållplatsen kunde det uppstå köbildning när
bussar stannade och bilar därmed inte kunde passera vilket bidrog till att sikten mot
övergångstället och elever som korsade gatan försämrades. Vid ett fåtal tillfällen sträckte
sig kön söderut på Blekevägen och hindrade de bilar som skulle till och från
parkeringsplatserna på Resedavägen. Dock bidrog hållplatsens utformning till låga
hastigheter och förbättrade möjligheter för eleverna att korsa gatan vid övergångstället.
För de elever som tog sig till skolan till fots, var möjligheterna att korsa Blekevägen på
ett trafiksäkert sätt goda, på grund av det förhöjda övergångstället i anslutning till
huvudentrén. Dock fanns det brister avseende kopplingarna mellan befintliga gångbanor
och skolan då det saknades gångpassager över Syrénvägen och Vallmovägen. Vidare var
även bredden på gångbanorna ett problem eftersom det inte fanns utrymme att mötas och
även svårt för gående med barnvagn eller dylikt att få plats.

Figur 20. Brist på gångpassage över Vallmovägen

Figur 21. Brist på gångpassage över Syrénvägen

Trots de goda möjligheterna att på ett trafiksäkert sätt korsa Blekevägen valde vissa
gångtrafikanter att korsa gatan norr om övergångstället istället, i höjd med gångbanan
som anslöt till Blekevägen från parkeringsplatsen. Försök att hindra detta beteende har
gjorts genom att sätta upp staket längs gångbanorna vilket majoriteten av eleverna
respekterade då de valde att korsa gatan vid övergångstället. De som trots detta valde att
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korsa gatan vid denna punkt var främst skolans personal som kom från
parkeringsplatserna och tog den genaste vägen till ingången vid varumottagningen.

Figur 22. Staket längs Blekevägen

Under observationstillfället noterades det hur elever som i väntan på att skolan skulle
öppna uppehöll sig vid busshållplatsen och klättrade och satt på de staket som omgav
hållplatsen samt trappan till huvudingången. Utöver eleverna till Norrskolan var det även
äldre elever som väntade på bussen samt vårdnadshavare som skulle lämna sina barn som
samlades på denna yta.
Möjligheterna för eleverna att cykla till skolan var begränsade då det saknades cykelbana
längs med Blekevägen. De cykelfält som delvis löper längs med gatan användes enbart av
förbipasserande cyklister som inte hade Norrskolan som målpunkt. Majoriteten av de få
elever som anlände till skolan med cykel kom via tunneln under Blekevägen men på
grund av avsaknad av cykelförbindelse upp till Blekevägens västra sida fick eleverna leda
cykeln upp för en slänt upp till den östra sidan av gatan, för att sedan via gångbanan leda
cykeln över övergångstället. Huvudentrén in till skolgården var inte anpassad för cyklister
då eleverna behövde ta sig upp för ett par trappsteg och genom en gångsluss för att ta sig
in.

Figur 23. Slänt från Blekevägen till tunneln

Datum: 2019-05-29

Figur 24. Avsaknad av ramp till huvudentré
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Problembeskrivning och åtgärdsförslag

Vid Norrskolan finns flera potentiella konfliktpunkter, speciellt vid skolans huvudentré
då det är många trafikanter som ska samsas om en liten yta. Elever passerar över
övergångstället på Blekevägen och uppehåller sig utanför skolgårdens gränser,
busshållplatserna trafikeras av linjetrafik i båda riktningar, vårdnadshavare och personal
parkerar och stannar till samt övriga trafikanter som använder Blekevägen som
genomfartsgata passerar platsen. Denna stora mängd aktiviteter på platsen och
förekomsten av element som staket, övergångställe, parkeringsplatser, hållplatser, infarter
och osammanhängande gång- och cykelstråk, kan leda till att trafikanter blir distraherade
av sin omgivning och därmed kan få svårt att registrera och uppfatta trafiksituationen
samt de oskyddade trafikanterna på väg till och från skolan.
Trafikräkningen visar att 42 procent av eleverna anländer med bil medan endast fem
procent cyklar till Norrskolan. Den höga skjutsningsgraden har troligtvis att göra med
bristen på trygga och trafiksäkra gång- och cykelbanor. För att göra trafikmiljön mer
överskådlig och lättorienterad och därmed trafiksäkrare och tryggare kan ett antal fysiska
åtgärder vidtas, i kombination med beteendepåverkade åtgärder. Kommunen tillsammans
med skolan kan till exempel informera och inspirera elever och vårdnadshavare till att
välja alternativa resesätt. För att förespråka cykel som trafikslag kan det anordnas bilfria
veckor och cykeldagar med aktiviteter som cykelservice och dylikt, där elever och
vårdnadshavare får delta.
För ökad trafiksäkerhet och trygghet är det av stor betydelse att det befintliga gång- och
cykelnätet kring Norrskolan byggs ut och förbättras. Möjligheten att anlägga en
cykelbana längs Blekevägen bör därför utredas. Förslagsvis kan de befintliga cykelfälten
tas bort och ersättas med en kombinerad gång- och cykelbana på Blekevägens östra sida.
Den nya gång- och cykelbanan bör ansluta till det stråk som går i östvästlig riktning
genom tunneln, vars betydelse förväntas öka i och med att det leder till den plats där den
nya modulen kommer att stå. Vid den nya skolmodulen, i anslutning till gång- och
cykelstråket bör även cykelparkeringar byggas. För att förbättra kopplingen mellan
stråket i tunneln och Blekevägen kan den befintliga slänten från tunneln asfalteras och
anslutas till den nya gång- och cykelbanan som därefter leds bakom busshållplatsen fram
till det förhöjda övergångstället. Vid övergångstället föreslås att en cykelpassage anläggs
och att det byggs en ramp vid huvudentrén som möjliggör för eleverna att cykla hela
vägen fram till skolan. Önskvärt hade även varit att förlänga cykelbanan söderut på
Blekevägen men på grund av platsbrist kan det vara svårt. Dock kan de befintliga
gångbanorna förbättras. I och med den planerade utbyggnaden av skolan kan gångflödena
över Blekevägen komma att öka och med anledning av det bör de redan befintliga
gångbanorna markeras tydligare och beläggas med ny asfalt då de är föråldrade idag. I
anslutning till de befintliga gångbanorna bör även förhöjda passager anläggas över
Syrénvägen och Vallmovägen för att synliggöra och prioritera gångtrafikanterna.
Ytterligare en åtgärd som kan leda till ökad trygghet och trafiksäkerhet kring skolan är att
se över skolans öppettider. Under observationstillfället noterades hur grupper av elever
och vårdnadshavare, i väntan på att skolan skulle öppna sina lokaler, uppehöll sig utanför
skolgårdens gränser och använde trafikmiljön som en mötesplats. Detta bidrog till en
stundtals stökig och farlig trafiksituation för elever och förbipasserande trafikanter. En
potentiell lösning för att få bort eleverna från trafikmiljön kan vara att ge eleverna
möjlighet att vistas inne i skolan innan skolstart. En ytterligare fördel med detta kan vara
att parkeringssituationen i och med lämning blir effektivare och mindre belastad då
vårdnadshavare som i nuläget väntar kvar på skolområdet med eleverna tills skolan
öppnar, uppehåller sig kortare tid vid skolan och parkeringsplatserna. En annan åtgärd
som kan bidra till förbättrad trafiksituation kring skolan är att den befintliga
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parkeringsplatsen mellan Blekevägen och Resedavägen och den angränsade gräsytan
byggs om till en längsgående korttidsparkering för hämtning och lämning.
För att öka tydligheten och orienterbarheten i trafikmiljön kring Norrskolan är det även av
stor vikt att drift och underhåll av vägnätet sköts regelbundet. Befintliga vägmärken,
vägmarkeringar och beläggning på vägnätet behöver ses över och staketen längs
Blekevägen behöver underhållas och ställas i ordning då de i dagsläget bidrar till skymd
sikt. Även busshållplatsens nuvarande placering på Blekevägens västra sida kan vara
problematisk avseende sikt då bussar som står på hållplatsen kan skymma de
gångtrafikanter som ska korsa övergångstället. Möjligheten att flytta hållplatsen norr om
det befintliga läget, mellan varumottagningen och uppgången från tunneln, bör därför
utredas vidare. En flytt av hållplatsen hade dessutom skapat ett bättre flöde kring den idag
högt belastade huvudentrén.

Figur 25. Åtgärdsförslag
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Cecilia Segerstedt
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Henrik Söderberg
den 29 maj 2019 13:08
Cecilia Segerstedt
Eva Gieryluk; Mathias Blixt
Sv: Bullerutredning skolgård Norrskolan

Hej,
Vill du ha våra synpunkter i ett yttrande (när i så fall) eller räcker det så här?
Hälsoskydd har följande synpunkter efter att ha granskat trafikbullerutredningen i ärendet:
Trafikbuller
Enligt bullerutredningen uppfyller större delen av skolgården Naturvårdsverkets
riktvärden för ny skolgård på 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. De överskrids dock på en mindre del
av skolgården närmast Bleketvägen.
Miljötillsyn anser det inte att det är skäligt att kräva bullerskyddande åtgärder på den tänkta skolgården vid ett
tidsbegränsat bygglov. Om bygglov ges kommer tillsynsmyndigheten att ha
tillsyn över utemiljön. Enligt uppgift ska verksamheten ej vara längre än tre år. Om verksamheten permanentas eller
förlängs bör bullersituationen tas upp på nytt.
Med vänlig hälsning
Henrik Söderberg
Miljöinspektör
……………………………………….
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Tel: +46522697315

Från: Cecilia Segerstedt <cecilia.segerstedt@uddevalla.se>
Skickat: den 27 maj 2019 09:02
Till: Henrik Söderberg <henrik.soderberg@uddevalla.se>
Ämne: VB: Bullerutredning skolgård Norrskolan
Hej!
Har ni möjlighet att kolla på denna så snart du hinner, det är ganska brådis om du har möjlighet!
Med vänlig hälsning
Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
……………………………………….
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Tel: +46 0522-69 73 92
1

1(4)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-06-03

Handläggare

Arkitekt Cecilia Segerstedt
Telefon 0522-69 73 92
cecilia.segerstedt@uddevalla.se

Simmersröd 1:43. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av skola.
KS.2019.442
Sammanfattning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år bygglov för skollokaler för högstadiet för
att tillgodose behovet under pågående byggnation av ny skola i Ljungskile. Ansökan
avviker från detaljplanen då den tillåtna användningen av området är ”internatskola”.
Bedömning är att tidsbegränsat bygglov kan ges.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-03
Översiktskarta upprättad 2019-03-21
Situationsplan inkommen 2019-05-15
Beskrivning och ritning utemiljö inkommen 2019-03-26
Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2019-05-17
Yttrande räddningstjänsten inkommet 2019-04-29
Yttrande Västvatten inkommet 2019-06-03
Trafikutredning inkommen 2019-05-24
Sökandens kommentarer till trafikutredningen inkomna 2019-05-29
Grannarnas synpunkter inkl. sökandens svar
Jonas Lyväbäck har anmälts som kontrollansvarig
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 20129-08-06 med stöd av 9 kap. 33 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL
Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år för bygglov för nybyggnad av skolmoduler
för högstadiet med sex klassrum på två våningsplan. Byggnaden målas vit. Byggnaden
placeras inom befintligt skolområde. I ansökan ingår även anpassning av närområdet
och angöringen till byggnaden med nya parkeringar.
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Byggnaden placeras på befintlig parkering och bollplan. Både bollplan och parkering
ersätts på andra platser. 12 parkeringsplatser tillkommer på annan plats.
Enligt ansökan uppgår friytan för utevistelse idag till ca 18 kvm/elev. Den nybyggnad
skollokalen innebär att den tillgängliga friytan utomhus minskar till ca 15 kvm/elev.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, detaljplan nr LJ18 fastställd 1973-1207. Enligt planbestämmelserna har området beteckningen CII och får användas för
internatskola, max två våningar. Tillåten byggnadshöjd är max 10 meter.
Platsen är utsatt för låga nivåer av trafikbuller enligt Uddevalla kommuns bullerkarta
från 2007. Normal risk för radon.
Ärendet har remitterats till, Västvatten och Räddningstjänsten. Samråd har skett med
miljö - tillsyn. Remissinstanserna har inget att erinra. Räddningstjänsten önskar ta del av
upprättad brandskyddsbeskrivning.
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Grannar har haft
synpunkter angående trafikmiljön i området. Området är inte anpassat för ökad
belastning av människor och fordon. Brant backe där man kör fort, otrygg trafikmiljö
för barnen. Skolan är för nära bostadshusen. Man upplever kaos i trafiken och att det
inte går att mötas på Syrenvägen. Grannar har haft synpunkter angående egna infarter
och en väg. Ansökan har anpassats efter dessa önskemål
En trafikutredning har genomförts där man bl.a. föreslår en ny sträckning/komplettering
av en GC väg för att göra skolvägen säker. Samt röjning av växtlighet kring
Syrenvägen. Sökanden har svarat att man ser möjligheter att genomföra dessa åtgärder.
Bedömning

Av 9 kap. 33 § PBL framgår att för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte
alla förutsättningar enligt 30 - 32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden
begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Av 9 kap. 30 - 32 a §§, PBL framgår vidare att en ansökan ska uppfylla de krav på
byggnader och tomter som ställs i 2 och 8 kap. PBL för att bygglov ska kunna ges.
Det framgår av 2 kap. 6 § att vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn bl.a. till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan.
Enligt 8 kap. 9 §, PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas ordnas på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena
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på platsen… Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera
bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet,
ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för
lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och
parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.
Ansökan avviker från detaljplanen då användningen av den nya byggnaden inte kommer
vara internatskola, vilket är det tillåtna användningssättet av området enligt
detaljplanen. Att använda byggnaden för ”vanlig skola” bedöms dock innebära en sådan
liten avvikelse för vilken ett permanent bygglov skulle kunna ges, vilket framgår av 9
kap. 31b §, PBL.
Boverket rekommenderar en friyta utomhus för elever om 30 - 35 kvm per elev. I
ansökan redovisas en friyta utomhus om endast ca 15 kvm per elev. Därmed strider
ansökan mot kraven i 8 kap. 9 §, PBL.
Ansökan bedöms även strida mot kraven att bebyggelsen ska anpassas till stadsbilden
och kulturvärdena på platsen. Byggnaden bedöms på grund av sin enkla karaktär inte
vara tillräckligt anpassad till bebyggelsen i området.
Eftersom ansökan strider mot utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL kan något
permanent bygglov inte ges. Bristerna är dock inte så allvarliga att de utgör något hinder
för ett tidsbegränsat bygglov.
Byggnaden och omgivande markområde är tillgängligt. Den presenterade lösningen för
det ökade behovet av parkeringsplatser bedöms vara godtagbar.
Trafikutredningen pekar på problem med en svårorienterad trafikmiljö där de olika
trafikslagen blandas och gångtrafikanter måste passera parkeringsplatser mm.
Trafikutredningen ger att antal åtgärdsförslag bl.a. med GC vägar och cykelparkeringar,
ökad kollektivtrafik mm. Sökanden kan tänka sig att genomföra vissa av dessa åtgärder.
Sammantaget visar trafikutredningen på ganska stora strukturella problem när det gäller
trafiken i hela området. Dock bedöms trafikmiljön som acceptabel eftersom ansökan
gäller tidsbegränsat bygglov men under förutsättning att de överenskomna
förbättringsåtgärderna genomförs.
En grundläggande förutsättning för att tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas är att
den sökta åtgärden avser ett behov som verkligen är tillfälligt. Vid bedömningen av om
behovet av åtgärden är tillfälligt är det inte tillräckligt att ansökan endast avser en
begränsad period.

Dnr KS 2019/00234

Tjänsteskrivelse

4(4)

Kommunledningskontoret

2019-06-03

Behovet bedöms vara tillfälligt då arbete med arbetet med utbyggnad av
Ljungskileskolan pågår. Att eleverna kommer flytta till den nya skolan när den är klar
bedöms vara ett realistisk plan för avveckling av verksamheten i denna byggnaden.
Den sammantagna bedömningen är därmed att tidsbegränsat bygglov kan ges enligt 9
kap. 33 §, PBL.
Enligt 9 kap. 42 a § PBL framgår det att ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller
marklov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 9 kap. 41 a
§ PBL även om det inte har vunnit laga kraft. Trots första stycket får ett sådant beslut
verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det.
Kommunstyrelsen bedömer att den ansökta åtgärden inte är av sådan karaktär som anges
i 9 kap. 42 a § andra stycket, PBL.

Peter Larsson
Kommundirektör

Cecilia Segerstedt
Bygglovsarkitekt
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Inledning

Grundskolan Linnéaskolan i Ljungskile, Uddevalla kommun ska byggas ut med en
modulbyggnad med plats för ytterligare 125 elever, vilken är planerad att stå klar inför
skolstart hösten 2019. Byggnaden kommer placeras på den del av skolans område som
idag utgörs av en parkeringsplats och en bollplan. ÅF har därför med anledning av den
nya utbyggnaden fått i uppdrag att genomföra en trafikutredning kring skolan med fokus
på trafiksäkra skolvägar.

Figur 1. Linnéaskolans geografiska placering

1.1

Syfte

Utredningen syftar till att ge förslag på åtgärder som kan förbättra trafiksäkerheten för
elever som ska ta sig till och från Linnéaskolan i Ljungskile.

1.2

Genomförande

Utredningen innehåller en översiktlig nulägesbeskrivning över trafiksituationen kring
Linnéaskolan i Uddevalla kommun, som inventerades den 7 maj. Inventeringen bestod av
en kartläggning och observationer av trafikmiljön kring skolan.
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Områdesbeskrivning

2.1

Fakta om skolan

Linnéaskolan är en grundskola som ligger på Kursgårdsvägen 6 i Ljungskile. På skolan
går cirka 230 elever från årskurs 7-9 och personalstyrkan består av ett 30-tal personer.
Skolan använder även Ljungskile folkhögskolas lokaler för vissa lektioner samt lunch,
vilka ligger på Valdemar Svenssons väg 11, cirka 100 meter sydväst om Linnéaskolan
(Uddevalla kommun 2019).

Figur 2. Linnéaskolan

2.2

Målpunkter i närområdet

Linnéaskolan är högt beläget i ett område som klassas som tätbebyggt och omges av
villabebyggelse, rekreation- och idrottsanläggningar. På skolområdet finns även
målpunkter som Ljungskile folkhögskola med biograf, vandrarhem, kurs- och
konferensanläggning. Möjligheterna att åka kollektivt till skolan är dock begränsad, då
närmsta hållplats ligger cirka 700 meter västerut vid Ljungskile station.

Figur 3.Verksamheter i skolområdet
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Övergripande gatunät och alternativa skolvägar

Uddevalla kommun är väghållare för gatunätet i området (Trafikverket 2019) och enligt
STRADA har inga måttliga eller allvarliga olyckor inträffat de senaste 10 åren i skolans
närområde (Transportstyrelsen 2019).

Figur 4. Övergripande gatunät

Till skolan finns flera alternativa vägar för biltrafikanter. Den genaste vägen för de som
kommer från Ljungskile centrum är att köra via Pilvägen och Övre Allén. Gatan leder upp
till Ljungskile folkhögskolas parkeringsanläggningar som består av flertalet
parkeringsplatser med ett 150-tal platser.
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Figur 5. Parkeringsplatser framför folkhögskolan

För de elever som väljer att gå eller cykla denna väg finns en kombinerad gång- och
cykelbana längs med hela Övre Allén. Gång- och cykelbanan leder dock inte hela vägen
fram till skolområdet utan den sista biten behöver eleverna gå i blandtrafik, en sträcka på
cirka 60 meter. Därefter behöver de korsa folkhögskolans parkeringsplatser och flertalet
utfarter, för att sedan gå cirka 140 meter genom skolområdet till Linnéaskolans
huvudbyggnad.

Figur 6. Gång- och cykelbanans slut på Övre Allén

Figur 7. Parkeringsplatser framför folkhögskolan

Ett annat alternativ för att nå skolan är att ta sig via Syrénvägen, en återvändsgata som
leder upp till Linnéaskolans framsida. Syrénvägen är en smal och brant villagata som
omges av buskage som skymmer sikten. Den saknar gång- och cykelbana så oskyddade
trafikanter får gå i blandtrafik. Vid gatans slut finns en bollplan, vändplats och en
parkeringsplats med 25 platser för skolans personal samt platser för mopeder och cyklar.
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Figur 8. Syrénvägen

Figur 9. Linnéaskolans nuvarande parkeringsplats

Figur 10. Bollplan och mopedparkering

3

Trafiksituationen kring Linnéaskolan

3.1

Utbyggnad av skolan

Inför hösten 2019 kommer Linnéaskolan byggas ut vilket innebär ett ökat antal elever och
personal. För att göra plats för de nya eleverna kommer en modulbyggnad placeras på
skolans område där det idag finns en parkeringsplats och en bollplan. För att ersätta
denna yta kommer en ny parkeringsplats att anläggas vid en lekplats cirka 250 meter
nordöst om skolan, intill Fjällvägen. Detta kan komma att innebära en förändrad
trafiksituation och rörelsemönster då personal och elever kommer att hänvisas till denna
plats för att parkera sin bil, cykel eller moped, för att därifrån nå skolan via anslutande
gång- och cykelbanor. Det kommer dock finnas möjlighet att hämta och lämna elever på
Linnéaskolan vid Syrénvägen eftersom det vid den nya modulbyggnaden kommer att
byggas en parkeringsficka.
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Problembeskrivning

Ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv samt trygghet- och trafiksäkerhetsperspektiv bör
hållbara trafikslag så som gång, cykel och kollektivtrafikresor prioriteras i trafikmiljön.
Det vill säga att det finns ett attraktivt och heltäckande gång- och cykelnät vad gäller yta
och framkomlighet och att det sträcker sig mellan målpunkter och hållplatser. Vid
Linnéaskolan har dock bilen som trafikslag prioriterats i gatunätet, sett till antalet bilvägar
och utbudet av parkeringsplatser i relation till gång- och cykelnät och
cykelparkeringsplatser. Det kan delvis bero på topografin i Ljungskile och det faktum att
Linnéaskolan är högt beläget vilket kan bidra till att färre väljer gång eller cykel som
trafikslag.
Utbudet av parkeringsplatser kring skolan är påtagligt och utgör en stor del av skolans
omgivning. Parkeringsplatserna ligger utspridda över en stor yta och på olika nivåer, med
flera in- och utfarter vilket medför en svårorienterad trafikmiljö för samtliga trafikanter.
Kombinationen av att bilen tar stor plats och att det saknas genomgående gång- och
cykelbanor kan få till följd att det uppstår konfliktpunkter mellan bilister och oskyddade
trafikanter vilka därmed kan uppleva trafikmiljön som otrygg.

3.3

Åtgärdsförslag

I dagsläget saknas ett väl underhållet och heltäckande gång- och cykelnät till
Linnéaskolan. Dels behöver gång- och cykelbanan på Övre Allén knytas ihop med
Kursgårdsvägen (se figur 12) med en gång- och cykelpassage samt en gång- och
cykelbana då de oskyddade trafikanterna idag måste gå i blandtrafik och därefter korsa
parkeringsplatsområdet för att nå skolan. Ytterligare en länk som kan förbättras är
korsningen Pilvägen/Poppelvägen vars gångpassage kan markeras ytterligare för att
tydligare synliggöra korsande gångtrafikanter. Vidare behöver drift och underhåll av de
befintliga gång- och cykelbanorna ses över för att öka attraktiviteten för dessa trafikslag,
som de vid Fjällvägen och dess tvärgator som leder till skolan norrifrån. Även utbyggnad
av cykelparkeringar behöver utökas och placeras i anslutning till Linnéaskolans olika
byggnader för att höja cykelns status.
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Figur 11. Avsaknad av gång- och cykelbana mellan Kursgårdsvägen och Övre Allén

För att uppnå en trafiksäker och trygg trafikmiljö behöver biltrafiken kring skolan
minska. Ett alternativ för att uppnå det kan vara att utöka kollektivtrafiken i kommunen
och anlägga en hållplats på Övre Allén. För att utreda denna möjlighet krävs en dialog
mellan Uddevalla kommun och Västtrafik.
Ytterligare dialog som bör föras är mellan markägare längs Syrénvägen och kommunen,
då det finns behov av röjning av växtlighet längs gatan för förbättrad sikt och därmed
ökad trafiksäkerhet och trygghet. Syrénvägen kan uppfattas som otrygg av oskyddade
trafikanter då den är högt trafikerad, smal, brant och har dålig sikt på grund av växtlighet.
I och med ombyggnationerna av skolan, kommer den del av trafiken som utgörs av
Linnéaskolans personal som kör bil samt de elever som åker moped, flyttas till den nya
parkeringsplatsen nordost om skolan, men för de elever som fortfarande kommer använda
denna väg är det av stor vikt att vägen görs säkrare och tryggare. Växtligheten bör inte
överstiga 80 cm över körbanan.
Kommunen behöver även föra en dialog med Ljungskiles folkhögskola angående åtgärder
för att förbättra trafiksituationen för gående och cyklister i området samt samnyttjande av
parkeringsplatser. Detta behövs för att möjliggöra en sammanhängande länk mellan Övre
Allén då parkeringsrutor behöver förflyttas eller tas bort. För att möjliggöra en sådan
åtgärd och effektivisera användandet av de befintliga parkeringsplatserna kan reglering i
form av tidsbegränsningar, avgifter och tillstånd användas som verktyg för att
tillgängliggöra bilparkering för prioriterade grupper.
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Figur 12. Åtgärdsförslag
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2019-03-17 - 2019-05-17

Fastighet
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Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

KURVERÖD 1:2
KS.2019.1549
Installation av värmepumpsanläggning, bergvärme
Beslut värmepump Miljöinspektör, KS § 44: DB
Miljöinspektör

Beslutsdatum

2019-04-30

Antal ärenden 1

2019-05-17
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FORSHÄLLA-SUND 1:267
KS.2018.1496
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola, sex avdelningar
Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 41: SB
Byggnadsingenjör

Beslutsdatum

2019-04-11

2019-05-07
DALABERGSSKOLAN 3
KS.2015.36
Nybyggnad av modulbyggnad för förskola med mottagningskök samt förråd, tidsbegränsat bygglov t o m 2022-01-30
Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 46: SLUTB
Byggnadsingenjör

Antal ärenden 2
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