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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 25 mars 

2020  
  
Ordförande Christer Hasslebäck 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

Förslag: Rolf Jonsson (L)  

 

2.  Information om controllerrapport februari 2020 för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00011  

Magnus Södergren  

Kl. 11:05-11:20 

3.  Information om framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun 
Dnr KS 304668  

Företrädare för 

Uddevalla Vatten 

AB 

11:20-11:50 

4.  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr KS 2020/00084  

 

5.  Årsredovisning 2019 Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00194  

 

6.  Underlag till budgetdialog 2021-2023 för kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 
Dnr KS 2020/00132  

 

7.  Besvarande av revisionsrapport gällande löpande granskning 2019 
Dnr KS 2019/00942  

 

8.  Naturminnesmärkande av ek på fastigheten Gustafsberg 1:24 
Dnr KS 2020/00096  

 

9.  Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 

28 februari 2020 
Dnr KS 2020/00013  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Framtida råvattenförsörjning för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00227  

Handlingar kommer senare. 

 

11.  Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 
Dnr KS 2020/00154  

 

12.  Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata 

utförare- svar på återremiss 
Dnr KS 2020/00049  

 

13.  Revidering av grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering 
Dnr KS 2020/00196  

 

14.  Förslag på nytt namn vid fastigheten Halla-Stenbacken 1:89, nya 

brandstationen, söder om Kurödsmotet och väster om Västgötavägen    
Dnr KS 2020/00190  

 

15.  Detaljplan för besöksanläggning, bostäder, centrumändamål, Kv. 

Windingsborg 1 m.fl. 
Dnr KS 2020/00209  

 

16.  Antagande av handledning för enskilda avlopp  
Dnr KS 2020/00171  

 

17.  Avsiktsförklaring om transportkorridor Skagerack 
Dnr KS 2020/00191  

 

18.  Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande att 

direktupphandlingar i första hand ska göra med företag som har 

tecknat kollektivavtal  
Dnr KS 2020/00094  

 

19.  Utökad budget för säkerställande av funktion för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift 
Dnr KS 2020/00173  

 

20.  Kommunstyrelsens begäran om ökat kommunbidrag för 2020 till 

åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd 
Dnr KS 2020/00192  

 

21.  Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög om att stoppa 

mottagandet av flyktingar i kommunen 
Dnr KS 2019/00674  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Begäran om medgivande av stadgeändring, HSB:s i Uddevalla Stiftelse 

Jacobsberg 
Dnr KS 2020/00149  

 

23.  Uppföljning av nämndernas arbete med internkontroll 2019 

Dnr KS 2018/00914  
 

24.  Nämndernas internkontrollplaner 2020 
Dnr KS 2019/00859  

 

25.  Underlag till budgetdialog 2021-2023 för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020/00176  

 

26.  Revidering av försäkringsbestämmelser 
Dnr KS 2020/00158  

 

27.  Samrådsyttrande rörande detaljplaneförslag för fastigheten Utby 2:7  
Dnr KS 2020/00181  

 

28.  Samrådsyttrande rörande detaljplaneförslag för del av Fröland 3:25, 

Herrestad 4:5 mfl.  
Dnr KS 2020/00210  

 

29.  Avveckling av mötesplats Tureborg 
Dnr KS 2019/00817  

 

30.  Justering av kommunbidrag 2020 
Dnr KS 2019/00807  

 

31.  Bokslut för donationsfonder 2019 
Dnr KS 2020/00193  

 

32.  Revidering av samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla samt val 

av representanter till stadstrafikforum 
Dnr KS 2020/00146  

 

33.  Fråga från Fyrbodals kommunalförbund om regional plan samt 

precisering av brister avseende statligt regionala vägar 
Dnr KS 2020/00165  

 

34.  Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12  
Dnr KS 2020/00115  

 

35.  Begäran om planbesked berörande Thorild 12 
Dnr KS 2020/00071  
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Föredragningslista Föredragande 

36.  Begäran om planbesked berörande Uddevalla Ljung 1:12, 1:45 och 

1:46 
Dnr KS 2020/00064  

 

37.  Avsägelse från Jonas Sandwall (KD) från uppdraget som ledamot i 

Coompanion kooperativ utveckling Fyrbodal samt nominering av ny 

ledamot 
Dnr KS 2020/00204  

 

38.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2020 
Dnr KS 2020/00005  

 

39.  Information från kommundirektören 2020 
Dnr KS 2020/00004  

 

40.  Redovisning av delegationsbeslut 2020 
Dnr KS 2020/00002  

 

41.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 
Dnr KS 2020/00003  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

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

hygienartiklar. 
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Här följer några fakta ur budget 2020 och 
nyckeltal som har koppling till de finansiella 
målen med jämförelse några år tillbaka. 
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BUDGET 2020

Förutsättningarna för 2020 års resultat styrs framförallt 
av de marginaler som finns i budget 2020. Diagrammen 
nedan speglar årets budget. Det kan konstateras att inget 
av de tre finansiella målen uppnås i budget. 

Resultatet av denna första bedömning är ett överskott 
på 11,4 mkr. Även om prognosen måste tas med viss för-
siktighet eftersom så kort tid har gått av året, ger det ändå 
en indikation om möjligheten att klara årets budget. 

Nämnderna beräknas sammantaget redovisa ett under-
skott samtidigt som även centrala reserver ger underskott. 
Skatter och generella bidrag beräknas ge ett överskott. En 
ny bedömning kommer att ske i delårsrapporten per april.

Den pågående coronapandemin kommer att sätta tyd-
liga avtryck i ekonomin, men i vilken omfattning är näst 
intill omöjligt att avgöra i dagsläget. Ingen hänsyn har 
tagits i kommunens nuvarande prognos för dessa effekter.

Konjunkturen stabiliseras
Globalt har det senaste året präglats av många handels-
förhandlingar med risk och osäkerhet kring eventuella 
effekter i form av handelskrig. Tecken på en inbromsning 
i privat konsumtion har också synts till.  

Den svenska BNP-tillväxten har saktat in under föregå-
ende år, men kan ändå betraktas som hygglig. Under 2019 
försvagades kronan, vilket ledde till en ökad export av 
varor och tjänster. Det innebar att BNP-tillväxten upp-
rätthålldes samtidigt som försvagningen av den inhemska 
ekonomin dolts.  

UPPFÖLJNING PER SISTA 
FEBRUARI 2020
Denna rapport är ett komplement till de övriga fasta ekonomiska rapporterna. Den är inte 
heltäckande utan innehåller väsentlig ekonomisk information av betydelse för ekonomin. 
Målgruppen är både politiken och förvaltningarna med syfte att ytterligare förbättra kon-
trollen över ekonomin och inspirera till fördjupade analyser hos förvaltningarna om resulta-
ten ger anledning till detta. 
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Källa: Sveriges kommuner och regioner 

SKR räknar med att Sverige går in i en mild lågkon-
junktur under 2020, som kommer att fortsätta in i 2021.

Sysselsättningstillväxten har stagnerat under 2019 och 
arbetslösheten är på en nivå runt 7 % vid årsskiftet. En 
nedgång i sysselsättningen innebär att skatteintäkterna 
minskar. 

Riksbanken fattade i december beslut om att höja 
reporäntan till 0,0 %, vilket är andra höjningen under det 
senaste året. Höjningen beror bland annat på att KPIF-
inflationen har varit i nivå med målet på 2 %.  Inflationen 
bedöms ligga under målet det närmaste året, vilket medför 

att ränteläget bedöms förbli lågt under de kommande åren. 
Den tillväxt som nu förväntas i Europa är relativt 

måttlig och det finns flera osäkerhetsmoment kring vilken 
draghjälp den svenska konjunkturen kan få från utlandet 
framöver. Den pågående coronapandemin kommer att 
sätta tydliga avtryck i ekonomin för åtminstone första 
kvartalet, i minst i de värst drabbade regionerna i Asien.

Några fakta ur budget 2020 och nyckeltal 
som har koppling till de finansiella målen 
med jämförelse några år tillbaka. 

BUDGET 2020 forts
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Arbetslöshet i Uddevalla
Arbetsförmedlingens statistik för februari 2020 visar att 

arbetslösheten i riket totalt fortsätter att öka och att takten 
tilltar för åttonde månaden i rad. Jobbtillväxten har avtagit 
samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa som har svårt 
att få fäste på arbetsmarknaden, och därmed riskerar att gå 
in i en långtidsarbetslöshet, fortsätter att öka i riket. Det 
handlar framför allt om personer som saknar gymnasial 
utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa 
som är 55 år eller äldre. 

Följande diagram visar arbetslösheten i relation mot 
den registerbaserade arbetskraften för Uddevalla och riket 
fr.o.m. februari 2016 t.o.m. februari 2020. Sedan 2017 har 
Uddevallas totala arbetslöshet minskat till 8,3 % i februari 
2020, men ligger fortfarande högre än riket (7,4%). Ung-
domsarbetslösheten har minskat sedan 2016 och Udde-
valla (8,8 %) ligger lägre än riket (9,4 %). Dock ses ett 
trendbrott då ungdomsarbetslösheten ökat det senaste året, 
i Uddevalla såväl som i riket. 

Källa: Arbetsförmedlingen

  

Befolkningsförändringar 2019

Folkmängd 2018-12-31 56 259

Födda 654

Döda 574

Födelseöverskott 80

Total inflyttning 2 794

-varav inflyttning från Sverige 2 406

-varav inflyttning från utlandet 388

Total utflyttning 2 461

-varav utflyttning till Sverige 2 315

-varav utflyttning till utlandet 146

Justering 8

Befolkningsökning 2019 444

Befolkningsutveckling 
31 december 2019 hade kommunen 56 703 invånare, 
vilket innebär en ökning under året med 444 personer.  
Detta är ca 50 färre än vad som prognosticerats, vilket till 
största delen beror på högre utflyttning än förväntat. 
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 2016-02  2017-02  2018-02  2019-02  2020-02

Arbetslöshet i procent av arbetskraften
Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd

Uddevalla Total 16-64 Uddevalla Ungdom 18-24 Riket Total 16-64 Riket Ungdom 18-24
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Uppföljning av helårsprognosen
Årsprognosen 11,4 mkr är 1,3 mkr bättre än budgeterat 
resultat. Förvaltningarnas samlade bedömning ger ett 
prognosticerat underskott på -8,4 mkr. 

Av barn och utbildningsnämndens underskott är -8 mkr 
hänförligt till gymnasieskolan, -3,7 mkr till grundskolan 
och -3,8 mkr till särskolan. Kapacitetsbrister leder till 
kostnadsdrivande lösningar. Etableringselever är på en 
fortsatt hög nivå. Därutöver har de interkommunala er-
sättningarna minskat till följd av färre elever än beräknat. 
Pågående effektiviseringar tar också längre tid att genom-
föra än beräknat.

Socialnämnden har fortsatt flera utmaningar, framför-
allt vad gäller placeringar för barn och unga där behoven 
fortsätter att öka. Överskott inom andra verksamheter gör 
att det i dagsläget ser ut som att nämnden totalt kommer 
att vara i balans vid årets slut. 

Samhällsbyggnadsnämndens överskott är hänförligt till 
intäkter från försäljning av mark från exploateringspro-
jekt.

Kultur- och fritidsnämndens överskott beror på att 
verksamheten på Källdalsskolans inte ger full ekonomisk 
effekt för året.

Skatter och generella bidrag ser ut att ge ett överskott 
på 12,0 mkr. Övriga ofördelade poster består bl.a. av un-
derskott för försörjningsstöd -32 mkr, öronmärkta medel 
för nytt badhus +20 mkr, pris-och lönereserv +10 mkr 
samt kapitalkostnadsreserv +3 mkr .

mkr Bedömning Febr

Kommunfullmäktige och revision -0,1

Kommunstyrelsen 1,2

Barn och utbildningsnämnden -14,0

Socialnämnden 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden 3,0

Kultur och fritidsnämnden 1,5

Valnämnden 0,0

Summa nämnder och styrelse -8,4

Övrigt ofördelat -2,3

Skatt o generella bidrag 12,0

Finansnetto 0,0

Delsumma 9,7

Budgeterat resultat 10,1

Årsprognos 11,4

Avgår reavinster/reaförluster -1,3

Årsprognos exkl. jämförelsestörande 10,0

Uppföljning av investeringar
Årets investeringar är budgeterade till 697 mkr. En första 
prognos pekar mot ett utfall på 477 mkr, vilket ger en av-
vikelse på 219 mkr. Det lägre utfallet beror i huvudsak på 
förseningar och senarelagda tidplaner. 
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Kostnader för övertid
Kommunens övertidskostnader har ökat stadigt under en 
lång tid tillbaka. För årets första månader 2020 har kostna-
derna minskat och är nu på samma nivå som 2018.  

Merparten av kommunens övertidskostnader är hänförlig 
till socialtjänsten. Det är också socialtjänsten som svarar 
för kostnadsförändringarna och avdelningen för vård och 
omsorg (hemtjänst och vård och omsorgsboenden) svarar 
för den största minskningen.
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Löneutbetalningar 
Procentuell ökning för jan-feb jämfört med 

jan- feb föregående år

Löneutbetalningar
Diagrammet till höger speglar de faktiska utbetalningarna 
under året mätt som ett helårsperspektiv och förändrings-
takten i utbetalningarna. Varje stapel representerar en 
12-månadersperiod tillbaka i tiden och linjen visar den 
procentuella ökningen från föregående 12-månaderspe-
riod.

Förändringstakten för den gångna 12-månadersperio-
den byggs upp av 2019-års avtalsökningar. En bedömning 
är att ökningstakten på grund av avtalsutfallet för senaste 
12-månadersperioden borde vara 3 % om inte några 
förändringar i personalvolymen sker i verksamheterna. 
Ökningstaktens trend uppåt har mattats av markant och  
ligger nu klart under ökningstakten från löneavtalen.

I diagrammet ”Löneutbetalningar” visas perioden 
januari-februari med utfall per förvaltning. Ökningstak-
ten om 0,5 % för hela kommunen indikerar en minskad 
personalvolym. 

Den största ökningen finns hos barn och utbildning och 
samhällsbyggnad medan kommunledningskontorets och 
socialtjänstens kostnader har minskat. 

Barn och utbildning har öppnat en ny enhet inom 
förskolan. De har också erhållit statsbidrag för att minska 
barngrupper vilket ger ökade personalkostnader.

Socialtjänsten har under en längre tid arbetat med 
att komma tillrätta med underskott inom hemtjänsten. 
Därutöver är det en fortsatt minskning av personal riktade 
mot flyktingmottagande.  

För kommunledningskontoret och kultur och fritid 
beror minskningen på periodvis vakanta tjänster.

Köp av varor och tjänster  
och entreprenader
För köp av varor och tjänster och konsultjänster är kost-
naderna för januari-februari lägre än föregående år. Den 
restriktivitet som råder kring inköp ger effekt på utfallet.
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Uppföljning av hemtjänsttimmar 
Följande diagram visar antalet beviljade hemtjänsttimmar 
för åren 2010-2020. Antalet timmar har ökat stadigt från 
2010 fram till hösten 2017. Därefter har timmarna mins-
kat kontinuerligt, förutom de senaste månaderna. Jämfört 
med februari 2019 har antalet timmar ökat med 5 % vilket 
motsvarar drygt 2 000 timmar per månad.

Skillnaden i årstakten för antal timmar mellan 2010 och 
februari 2020 är drygt 160 000 (+47 %) vilket motsvarar 
ca 95 heltidstjänster. 
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Årstakt - antal timmar hemtjänst och boendestöd, 
inkl delegerad hemsjukvård

KONTAKT

Frågor och synpunkter om rapporten ställs till  
controller Helena Olsson, ekonomiavdelningen,  
tel 0522 - 69 60 36 eller e-post  
helena.olsson@uddevalla.se

Uppföljning av försörjningsstöd
Följande diagram visar årstakten för försörjningsstödet 
från 1995 och framåt. Under flera år stabiliserades årstak-
ten vid 48 mkr, vilket motsvarar den budget som finns 
inklusive extra tillskott från kommunfullmäktige. 

Från hösten 2017 och framåt har kostnaderna ökat och 
årstakten är nu 67 mkr. Årsprognosen är att vi når 80 mkr 
vid årets slut. Arbetsmarknadens utveckling är avgörande 
för utvecklingen framöver. 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunernas fullmäktigeförsamlingar anta en 

arbetsordning. Uddevalla kommuns arbetsordning antogs 1993 och har sedan reviderats 

flera gånger. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning som bygger på diskussioner från de överläggningar 

som kommunfullmäktiges presidium har hållit med gruppledarna för partierna samt 

Sveriges kommuners och regioners (SKR) underlag för lokala bedömningar. I 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-24 redovisas de föreslagna 

ändringarna.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-24 

Förslag till reviderad arbetsordning      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.  

 

att arbetsordningen träder i kraft den 1 maj 2020.    

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges nu gällande arbetsordning antogs av kommunfullmäktige 1993 

och har därefter reviderats ett antal gånger, senast 2018. Enligt kommunallagen kap. 5 § 

71–72 ska en arbetsordning innehålla följande. 

 

 Antalet ledamöter i fullmäktige,  

 när sammanträden ska hållas,  

 anmälan av hinder att delta i sammanträden,  

 inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,  

 vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts,  

 rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,  

 förfarandet vid omröstningar,  

 handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,  

 formerna för justeringen av protokollet, och 
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 fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 

 

I övrigt har kommunfullmäktige en viss frihet att själv bestämma arbetsordningens 

utformning och innehåll så länge det finns stöd i kommunallagen. 

 

I de fall kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslag ska väckas så ska 

formerna för detta regleras i arbetsordningen. Uddevalla kommuns bestämmelser för 

medborgarförslag finns reglerade i nu gällande arbetsordning § 40. 

 

Kommunledningskontorets förslag till förändringar bygger på vad som har framkommit 

under kommunfullmäktiges gruppledarträffar, omvärldsbevakning samt Sveriges 

kommuners och regioners (SKR) underlag för lokala bedömningar avseende 

arbetsordningar. 

 

Förslag till revideringar 

Följande revideringar föreslås. 

 

§ 5, Ordförande och vice ordförande. Bland presidiets uppgifter tillkommer att 

regelbundet bjuda in gruppledarna i kommunfullmäktige för överläggningar om 

kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 

Ny § 6, Upphörande av uppdraget. En ny paragraf läggs till som reglerar förfarandet i 

det fall som en förtroendevald upphör att vara valbar och ansöker om att få behålla sitt 

uppdrag under återstoden av mandattiden. 

 

§ 14, Ärenden och handlingar till sammanträdena. En skrivning tillkommer som 

tydliggör att kallelsen till kommunfullmäktige skickas digitalt. Ordförande ges rätt att 

besluta om undantag om särskilda skäl föreligger. 

 

En skrivning om att handlingarna för varje ärende bör finnas tillgängliga i 

sammanträdeslokalen föreslås att strykas eftersom samtliga handlingar publiceras 

tillsammans med kallelsen på kommunens hemsida samt i kommunens öppna diarium. 

Allmänheten är därutöver genom tryckfrihetsförordningen garanterad rätten att 

skyndsamt få ta del av kopior av allmänna handlingar.  

 

§ 23, Yttranderätt vid sammanträdena. Kommunens revisorer föreslås att även få lov 

att yttra sig över de granskningar som de har genomfört. 

 

§ 25. Talarordning och ordning vid sammanträdena. Talarordningen föreslås 

revideras så att endast den som själv har haft ett anförande får begära replik på vad en 

talare har anfört eller efter att en talare har riktat sig direkt till ledamoten/ersättaren. 
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§ 30. Motioner. Motioner kopieras inte längre och delas ut. De skickas däremot 

elektroniskt via ärendehanteringssystemet och publiceras även på Uddevalla kommuns 

hemsida. 

 

§ 33. Interpellationer. Interpellationer kopieras inte längre och delas ut. De skickas 

däremot elektroniskt via ärendehanteringssystemet och publiceras även på Uddevalla 

kommuns hemsida. 

 

Tiden för att besvarande av interpellationer föreslås att minska.  Nya bestämmelser 

föreslås som innebär att en interpellation bör besvaras på nästkommande sammanträde i 

det fall en interpellation har ställts senast två veckor innan sammanträdet. Idag besvaras 

en interpellation sammanträdet efter det sammanträde vid vilket den ställdes.  

 

Det föreslås även regleras att interpellanten ska inleda interpellationsdebatten genom att 

redovisa interpellationen. Därefter sker besvarande och interpellanten ges också 

möjlighet till en replik innan ordet är fritt. 

 

§ 34. Frågor. Det förtydligas att svar på frågor som huvudregel endast ska ges muntligt 

samt att endast frågeställaren och den som frågan är ställd till har rätt yttra sig i ärendet. 

 

§ 39 Reservation. En skrivning läggs till som förtydligar kravet att en reservation ska 

anmälas innan sammanträdet avslutas. 

 

§ 40. Protokollsanteckning. Rätten att lämna en anteckning till protokollet regleras för 

första gången i arbetsordningen. Förslaget ger ledamöter och tjänstgörande ersättare rätt 

att lämna en anteckning till protokollet. Den ska lämnas till sekreteraren senast före 

tidpunkten som har fastställts för justering av protokollet.  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 

Kommunsekreteraren för införande i författningssamlingen 
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ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Antagen av kommunfullmäktige den 14 april 1993, § 75 med ändring den 11 

mars 1997, § 41, den 10 november 1998, § 135, den 14 maj 2003, § 59, den 8 

november 2006, § 313, den 10 oktober 2007, § 265 att gälla från den 1 december 

2007, den 11 mars 2009 § 82 att gälla från den 1 april 2009, den 9 december 

2009 § 284, reviderad den 12 september 2012 § 168, den 14 januari 2015 § 4, den 

11 februari 2015 § 33, den 9 september 2015 § 205, den 14 oktober 2015 § 258, 

den 11 november 2015 § 280, den 9 november 2016 § 267, den 14 december 2016, 

§ 291, den 14 februari 2018 § 34, den 12 december 2018, § 299, den XX april 

2020 § XX 

 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 
§ 1 Antalet ledamöter 

 
Fullmäktige har 61 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

 
§ 2 Ordförande och vice ordförande 

 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande vilka 

tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Presidievalen skall förrättas på det första 

sammanträdet med nyvalda fullmäktige. 

 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

 
§ 3 

 
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot 

i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 

vara ålderspresident. 

 
§ 4 

 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 
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Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten 

ordförandens uppgifter till dess fullmäktige utsett tillfällig ordförande. 

 
§ 5 

 
Presidiets uppdrag är att godkänna kommunfullmäktiges kallelse inför 

kungörelseföreslå beredningsinsatser och fördelning av nya medborgarförslag för 

beslut, föreslå beredningsinsatser för motioner, bereda revisorernas budget, bereda 

ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning, bestämma placeringsordningen för 

fullmäktiges ledamöter, representera kommunen vid representation och värdskap inom 

ramen för kommunfullmäktiges uppdrag samt kalla gruppledarna till regelbundna 

överläggningar om kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 

§ 6 Upphörande av uppdraget 

 

Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör 

uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter 

ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 

återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla 

skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den 

hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till 

kommunledningskontoret. 

 
§ 7 Tid och plats för sammanträdena 

 
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. För 

varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. 

 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 

fullmäktige första gången senast i november. Ålderspresidenten bestämmer dagen 

och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens 

presidium. 

 
§ 8 

 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 

vice ordförandena. 

 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet. 

 
§ 9 

 
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 

och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och om möjligt minst en 

vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 
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§ 10 

 
Fullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige bestämmer. 

 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett 

visst sammanträde. 

 
§ 11 

 
Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 

anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

Av tillkännagivandet ska framgå uppgift om tid och plats för sammanträdet 

och om de ärenden som ska behandlas.  

 
§ 12 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

 
Kommunfullmäktiges sammanträden bör avslutas senast klockan 22:00. 

 

Ordförande skall före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet skall 

slutföras samma dag eller om återstående ärenden skall behandlas vid nästa 

sammanträde eller på ett extra sammanträde. Sammanträde kan också ajourneras.  

 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

 
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 

tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 

det fortsatta sammanträdet. 

 
 

§ 13 Ärenden och handlingar till sammanträdena 

 
Ordföranden bestämmer själv, eller när så behövs, efter samråd med vice 

ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
§ 14 

 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de 

ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare 

före sammanträdet. 

 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 

tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 
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Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Ordförande kan i 

särskilda fall besluta om undantag 

 
Handlingarna i varje ärende ska bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet samt på kommunens webbplats. 

 
Interpellationer och frågor bör om möjligt tillställas samtliga ledamöter och ersättare 

före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

 
§ 15 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
 

En ledamot, som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller 

sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

 
Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt. 

 

 
§ 16 

 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 

ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 

tjänstgöring. 

 
§ 17 

 
Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 

tjänstgöring. 

 
§ 18 

 
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör 

dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 
§ 19 Upprop 

 
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

Upprop förrättas också vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det 

behövs. 

 
§ 20 Protokolljusterare 

 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 
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Sedan uppropet har förrättats enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 

förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 
 
 

§ 21 Turordning för handläggning av ärendena 

 
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet. 

 Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i tillkännagivandet. 

 
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

 
§ 22 Yttranderätt vid sammanträdena 

 
Utöver fullmäktiges ledamöter och ersättare har nedanstående rätt att yttra 

sig. 

 

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende 

berör får delta i överläggningen i ärendet. 

 
Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i 

överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har 

handlagt. 

 
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 

besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med 

anledning av svaret. 

 
Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-7 §§ kommunallagen 

får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärenden som berör 

förhållandena i företaget. 

 
Ersättare som inte är i tjänst får delta i överläggningarna i kommunfullmäktige. 

 

Kommunalråd som inte är ledamot i fullmäktige får delta i överläggningarna och 

framställa förslag i kommunfullmäktige men inte delta i besluten.  

 
 

§ 23 

 
Kommunens revisorer och deras sakkunniga ska ges tillfälle att yttra sig vid 

fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. Revisorerna har därutöver 

yttranderätt i ärende om årsredovisning.  

 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 
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som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

 
§ 24 

 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar 

på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 

§ 25 

 
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 

 
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena. 

 
§ 26 Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

 
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 

vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.  

 

Den som enligt har rätt att yttra sig och som redan hållit ett anförande har 

rätt att få ordet för replik på högst två minuter med anledning av en 

efterföljande talares anförande. 

 

Den som har rätt att yttra sig men som inte har hållit ett anförande under 

en överläggning har rätt att få ordet för replik om någon talare riktar sig 

direkt till denne. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har 

också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning 

av vad en talare anfört. Sådant kort inlägg (replik) Repliker begränsas till 2 

repliker vardera för varje talare och vid varje tillfälle då replik begärts. Replik 

på replik är inte tillåtet utan endast replik på huvudanförande. Inlägget görs 

omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 

framställs. 

 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta 

en talare under hans anförande. 

 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordförande ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 
§ 27 Yrkanden 

 
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de 
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har uppfattats rätt. 

 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

 
Om ordföranden anser att det behövs, skall den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta det skriftligt. 
 
 

§ 28 Deltagande i beslut 

 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattar det med acklamation. 

 

 
§ 29 Omröstningar 

 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

 
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 
§ 30 

 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 

valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 
En valsedel är ogiltig. 

 
1 om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 

 
2 om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

 
3 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 
§ 31 Motioner 
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En motion ska vara skriftlig och kan antingen lämnas in på papper egenhändigt 

undertecknad av en eller flera ledamöter, eller skickas digitalt av ledamoten från den 

av kommunen tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 

 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

 
För att en motion ska kopieras och delas ut på sammanträdet skickas till 

ledamöterna ska den ha inkommit till kommunledningskontoret senast kl. 

12.00 dagen före det sammanträde den avses behandlas. 

 
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar om remittering av motion. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 

färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 

och oktober. 

 
 

§ 32 Företagens initiativrätt 

 
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-7 §§ kommunallagen får väcka 

ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 

fullmäktige får ta ställning till. 

 
§ 33 Interpellationer 

 
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot eller 

inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen tillhandahållna e-postadressen 

@uddevalla.se. 

 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

 
En interpellation bör besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det då 

interpellationen ställdes. 

 

Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret senast 

14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. Interpellationen bör 

besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. Inkommer interpellationen 

senare än 14 dagar kommer interpellationen anmälas hos kommunfullmäktige 

och bör som huvudregel besvaras på nästkommande sammanträde. 

 
För att en interpellation ska kopieras och delas ut på sammanträdet ska den ges 

skickas till ledamöterna ska den ha inkommit till kommunledningskontoret senast 

kl. 12.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet. 

 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
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Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-7 

§§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 

överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 

interpellationen. 
 

Interpellationer och enkla frågor besvaras i början av fullmäktiges sammanträden. 

Interpellanten inleder ärendet genom att redovisa den ställda 

interpellationen. Därefter besvaras interpellationen av den som 

interpellationen har ställts till. Interpellanten får därefter möjlighet till replik 

innan ordet är fritt. 

 

För detta ändamål får i regel avsättas högst en timme. 

 
§ 34 Frågor 

 
En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot eller 

inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen tillhandahållna e-postadressen 

@uddevalla.se. 

 
För att en fråga skall kopieras och delas ut på sammanträdet ska den ges in till 

stadskansliet senast kl 12.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser 

att ställa den. 

 
Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver  

dock inte vara skriftligt. Svar lämnas som huvudregel endast muntligt. 

 

När fråga besvaras får bara den ledamot som ställt frågan och som svarar delta 

i överläggningen. 

 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 
 

§ 35 Beredning av ärenden 

 
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla ska beredas: dock att fullmäktige ska fatta beslut om 

beredningsinstans för motioner och medborgarförslag. 

 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta 

om remiss av sådana ärenden. 

 
§ 36 Återredovisning från nämnderna 

 
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning 

av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i 

reglementen för nämnder i Uddevalla kommun. 

 
 

§ 37 Valberedning 

 
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 
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Valberedningen består av en från vart och ett av de i kommunfullmäktige 

representerade partierna som väljer att ingå i valberedningen. 

 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall 

behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 

fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 

beredning. 

 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 
Vid avsägelse ska respektive parti skriftligen anmäla nominerad kandidat. I anmälan 

ska anges namn, adress, telefonnummer, personnummer och eventuell e-mailadress. 

Samtidigt bör anges om kandidaten medger att personuppgifterna publiceras på 

Internet. 

 
§ 38 Justering av protokollet 

 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som ordföranden har lett. 

 
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

 

§ 39 Reservation 

 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Reservationen ska anmälas innan 

sammanträdet avslutas och motivering ska lämnas till sekreteraren före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

§ 40 Protokollsanteckning 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare har rätt att lämna en 

protokollsanteckning. Anteckningen ska anmälas innan sammanträdet avslutas 

och lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

 

 
§ 41 Expediering och publicering 

 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs 

av besluten i protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 

och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige 
beslutar annat. 
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Protokollet ska utöver de i 8 kap 12 § kommunallagen uppställda kraven på 

tillkännagivande även publiceras på kommunens webbplats. 
 
 
 

§ 42 Medborgarförslag 

 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, ha beteckningen 

”medborgarförslag” samt innehålla uppgift om namn, adress och telefonnummer på 

en eller flera personer. 

 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

 
Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelsens kansli 

senast fredagen veckan före sammanträdet. 

 
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde. 

 
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 

fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet 

till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i 

fullmäktige. 

 
Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

förslaget väcktes. 

 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut, ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas och inbjudas att närvara. 

 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 

beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i 

april och oktober. 

 

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i 

överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. 

 
Medborgare som anser sig behöva språklig hjälp för att formulera ett 

medborgarförslag ska i god tid meddela kommunledningskontoret så att relevanta 

resurser kan förberedas. 

 
I övrigt omfattas medborgarförslag av samma regler som gäller för behandling av 

motioner. 

 
§ 43 Allmänhetens frågestund/ språkligt stöd. 

 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid sammanträden med fullmäktige. 

 

I tillkännagivandet av sammanträdet ska anges att allmänhetens frågestund kan 

förekomma. Den som anser sig behöva språkligt stöd för att kunna ställa frågor, 

ska i god tid meddela kommunledningskontoret så att relevanta resurser kan 

förberedas. 
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Ordföranden bestämmer hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de 

förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna 

upplysningar under den. 

 
§ 43 Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den 

löpande mandatperioden en demokratiberedning. Valen förrättas på det sammanträde 

vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder. 

 
Beredningen ska bestå av sju ledamöter. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en 

ordförande och en vice ordförande för den tid de valts till ledamöter. 

 
Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och 

samordning av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande 

samrådsorganens genomförande och utveckling, att ansvara för och utgöra jury för 

Uddevalla kommuns demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. Beredningens 

ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana projekt. I övrigt bereder 

beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 

Beredningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess 

uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner 
påkallade. 

 
Beredningen får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar 

och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
Beredningen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

 

För beredningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet 

om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Årsredovisning 2019 Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2019. 

Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning. 

Yrkesrevisionens (EY) utkast till granskningsrapport bifogas. 

 

Som bilaga redovisas ”Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2019” vad gäller 

prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån flerårsplan och styrande doku-

ment samt de uppdrag som avslutats under året. Bilagan samt nämndernas egna verk-

samhetsberättelser kommer att publiceras på kommunens hemsida Uddevalla.se under 

rubriken Kommun och Politik/Kommunfakta/Ekonomi och budget/Årsredovisning.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-18 

Förslag till årsredovisning 2019 

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2019 

Utkast till yrkesrevisionens granskningsrapport för 2019.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa resultat- och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen och i 

övrigt godkänna årsredovisningen för 2019 samt 

 

att godkänna uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort för 2019   

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
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UDDEVALLA KOMMUN I SIFFROR
Största branscher i kommunen 
2018

Bransch Kvinnor Män Totalt

Vård & omsorg 4 311 1 174 5 485

Handel 1 744 2 008 3 752

Utbildning 2 279 799 3 078

Byggverksamhet 172 2 385 2 557

Företagstjänster 1 121 1 373 2 494

Befolkningsförändring 
2019

Antal

181231 56 259

Födda 654

Döda 574

Flyttningsnetto 333

Justering 31

191231 56 703

Befolkningsökning 2019 444

Partier och mandat-
fördelning 2018–2022

Parti
Mandat-

fördelning

Socialdemokraterna 16

Moderaterna 9

Sverigedemokraterna 9

Uddevallapartiet 8

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 4

Centerpartiet 4

Liberalerna 4

Miljöpartiet 3

Totalt 61

UDDEVALLA

GÖTEBORG

VÄSTRA GÖTALAND

BOKENÄS

UDDEVALLA

LJUNGSKILE

UDDEVALLA 
KOMMUN



Förvaltningarna har under verksamhetsåret lyckats 
med att skapa den plattform som är nödvändig inför de 
kommande åren. 

Kommunen drabbades dock av engångskostna-
der sista kvartalet 2019, som kan hänföras till vår 
pensionsskuld. Denna engångskostnad har belastat 
resultatet i sin helhet verksamhetsåret 2019. Trots 
detta hamnade resultatet på + 9 mkr som gemensamt 
resultat för nämnderna. Jag vill rikta ett stort tack till 
personalen för deras gedigna arbete.

Efter en lång period med låga investeringar i våra 
samhällsfastigheter har utvecklingen nu startat i syfte 
att bygga ikapp de skriande behov vi har i kommunen. 
Vår egen personal kan inte hinna med att färdigställa 
allt själva. Samarbeten har därför sökts med externa 
företag som kan ta projekt från ”ax till limpa” - det 

vill säga starta, driva och färdigställa specifika projekt. 
Gensvaret har varit väldigt positivt och vi för nu dia-
log med flera aktörer.

Politiskt har vi nu en situation där vi behöver 
bromsa kostnadsökningarna samtidigt som vi måste gå 
framåt och investera i en utvecklingsprocess till gagn 
för våra kommuninvånare. 

Denna process fordrar att vi i många stycken behö-
ver samsyn i våra investeringar och 
förmåga att våga fatta beslut. 

Christer Hasslebäck
Kommunstyrelsens ordförande

Trots att Uddevalla, liksom andra kommuner, står inför en kommande treårspe-
riod med stora demografiska kostnadsökningar har vi en ekonomi i balans.

”Vi har startat en utvecklingsresa”
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Konjunkturen stabiliseras
Året inleddes optimistiskt, delvis som en följd av en 
svag avslutning på 2018. Globalt har året präglats av 
många handelsförhandlingar med risk och osäkerhet 
kring eventuella effekter i form av handelskrig. Tecken 
på en inbromsning i privat konsumtion har också synts 
till.  

Den svenska BNP-tillväxten har saktat in under året 
men kan ändå betraktas som hygglig. Under året har 
kronan försvagats, vilket har lett till en ökad export av 
varor och tjänster. Det har inneburit att BNP-tillväxten 
har upprätthållits samtidigt som det dolt försvagningen 
av den inhemska ekonomin. Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) räknar med att Sverige går in i 
en mild lågkonjunktur under 2020, som kommer att 
fortsätta in i 2021. 

 Sysselsättningstillväxten har stagnerat under året 
och arbetslösheten är på en nivå runt 7 % vid årets 
slut. En nedgång i sysselsättningen innebär att skat-
teintäkterna minskar. 

Riksbanken fattade i december beslut om att höja 
reporäntan till 0,0%, vilket är andra höjningen under 
det senaste året. Höjningen beror bland annat på att 
KPIF-inflationen har varit i nivå med målet på 2%.  
Inflationen bedöms ligga under målet det närmaste 
året, vilket medför att ränteläget bedöms förbli lågt 
under de kommande åren.

Viktiga händelser i Uddevalla under året
Ett omfattande arbete med effektiviseringsåtgärder har 
pågått under året. Viktiga steg har också tagits för att 
öka digitaliserings- och automatiseringsgraden i flera 
olika delar av verksamheten. 

En intensiv process kring transportinfrastrukturen 
har pågått i samverkansplattformen “Samverkan för 
Bohusbanan”. Prioriterade arbeten under året har 
varit- Interreg projektet Sverige-Norge ”Större region 
på riktigt” med fokus på transportkorridor för gods 
och hamnar.  

I takt med starkt ökande volymer av barn och elever 
har lokal- och kompetensförsörjning varit prioriterat. 
Kommunens satsning på mindre barngrupper har sla-
git väl ut. Två förskolebussar startade i januari vilket 
har varit pedagogiskt positivt.  

Under året har flera nya verksamheter startat såsom 
Brattgatans gruppboende, Norrtulls äldreboende, Lilla 
Norrgatans gruppboende och Lilla Norrgatans servi-
ceboende. Planarbetet för en ny brandstation är i sitt 
slutskede. Exploateringsprojekt Sundstrand etapp 2 
har börjat bebyggas och ombyggnaden av Kungstorget 
samt kaj och översvämningsskydd vid Teaterplantaget 
har färdigställts.  

Arrangerade lovaktiviteter och den nyöppnade ak-
tivitetsparken har lockat många barn och unga. Flera 
välbesökta arrangemang har gynnat ett mer levande 
centrum.

Uddevalla når god ekonomisk hushåll-
ning 2019
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För att 
bestämma vad som ska anses vara god ekonomisk 
hushållning i kommunen ska finansiella och verksam-
hetsmässiga mål tas fram. Uppfyllandet av dessa mål 
ska då anses utgöra definitionen av god ekonomisk 
hushållning. De slutliga finansiella och verksamhets-
mässiga resultaten för året ska därefter bedömas i för-
hållande till målen för att avgöra om kommunen lever 
upp till sin definition av god ekonomisk hushållning. 

För ekonomin är miniminivån kommunallagens 
balanskrav, vilket innebär att intäkterna ska över-
stiga kostnaderna. För att leva upp till kravet på god 
ekonomisk hushållning krävs dock mer än detta. De 
tre finansiella målen är satta utifrån hur Uddevalla 
kommun definierar god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. För verksamheten är de 22 
målsättningarna, enligt kommunfullmäktiges styrkort, 
definitionen av god ekonomisk hushållning i denna 
del. Totalt omfattar kommunens definition av god 
ekonomisk hushållning 25 mål och mäts utifrån fem 
riktningar.

Det finansiella perspektivet
Samtliga tre finansiella målen uppfylls, vilket inne-
bär att god ekonomisk hushållning nås inom detta 
perspektiv. 

Det verksamhetsmässiga perspektivet
Av kommunens 22 målsättningar i detta perspektiv 
har tre inte kunnat bedömas under året. 10 av de 22 
verksamhetsmålen har förbättrats. Av de 19 målsätt-
ningar med mätvärden för 2019 uppnås 53 %. Inom 
detta perspektiv bedöms att Uddevalla kommun i allt 
väsentligt når god ekonomisk hushållning. 

Sammanfattande perspektiv
Sammantaget nås 13 av under året 22 mätta mål, dvs 
en uppfyllnadsgrad av 59 %. Den samlade bedöm-
ningen är att Uddevalla kommun under 2019 uppfyllt 
målen för god ekonomisk hushållning.
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Samhällsutvecklingen i Uddevalla
Uddevalla kommun är en kommun på frammarsch. 
Här finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa 
framtidsplaner, ihop med ett utmärkt geografiskt läge, 
precis vid havet och mittemellan viktiga storstäder.  
Kommunen jobbar målmedvetet för att ta tillvara och 
utveckla kommunens utmärkta logistiska läge och 
förutsättningar. Det geografiska läget kombinerat med 
väg, järnväg och hamn erbjuder väldigt goda förutsätt-
ningar för etablering av nya verksamheter. 

Uddevalla kommun tillsammans med Uddevalla 
Hamnterminal AB arbetar för att kunna skapa nya 
företagsetableringar genom förberedelser för ett nytt 
industriområde på Västra Fröland till förmån för att 
öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 
mötesplatser. 

Kommunen har en stadig tillväxt av nya kommun-
invånare såväl som nettotillväxt på företagssidan, 
förhoppningen är att denna utveckling kommer att 
fortsätta i en möjligt ännu högre tillväxttakt. Udde-
valla har de senaste åren kraftigt ökat bostadsbyg-
gandet och kan i framtiden erbjuda ännu fler attraktiva 
bo- och levnadsmiljöer. Enligt Stadsbarometern 2019 
WSP är Uddevalla Sveriges snabbast växande stad – 
befolkningen i stadskärnan har ökat med 30 procent 
mellan 2013-2018. Kommunen arbetar just nu med att 
lyfta Uddevalla centrum och skapa nya mötesplatser 
i syfte att ytterligare öka attraktionskraften i centrum-
kärnan. 

Uddevalla kommun kommer under de närmaste 
åren att offensivt satsa på stora investeringar i sam-
hällsfastigheter vilket kommer att ha positiv påverkan 
på tillväxten och levnadsmiljön. 

Besvärligt ekonomiskt framtidsperspektiv
Utsikterna för svensk ekonomi har efter många år med 
hög tillväxt skruvats ned och bedömningen är att Sve-
rige når lågkonjunktur mot slutet av 2020. Men någon 
djupare svacka tycks ännu avlägsen och den förut-
sedda lågkonjunkturen kan beskrivas som ”mild”. Den 
svagare konjunkturen förväntas addera till de struktu-
rella utmaningar som underliggande präglar ekonomin 
för kommuner och regioner, inte minst kommande år. 
Samtidigt är de starka svenska offentliga finanserna 
betryggande. Flera konjunkturbedömare tror att den 
svensk BNP växer med runt 2 % de närmaste åren.  

Den tillväxt som nu förväntas i Europa är relativt 
måttlig och det finns flera osäkerhetsmoment kring 
vilken draghjälp den svenska konjunkturen kan få från 
utlandet framöver. 

Utsikterna för världsekonomin tycks vara tämligen 
svaga. Några riskfaktorer, som präglat makrorappor-
teringen 2019, kan möjligen ses som mindre ”akut 
osäkra” i ett kort perspektiv. Exempelvis kan ”fas-
1-avtalet” medge en viss förbättring av handelsrela-

tionen mellan USA och Kina. Och ”Brexit” ledde ju 
under 2019 heller inte till några stora konvulsioner för 
vare sig finansmarknaden eller den europeiska eko-
nomin. Sådana ”goda nyheter” kan möjligen ingjuta 
viss optimism bland företag och hushåll världen över. 
Nya bakslag har också tillkommit i början av året. Ett 
sådant är de störningar som nu rapporteras i samband 
med Corona-viruset. Sannolikt kommer smittan sätta 
tydliga avtryck i statistik för årets första kvartal, inte 
minst i de värst drabbade regionerna i Asien, men 
sannolikt också på global nivå då Kina och Asien är så 
tongivande för världshandeln. 

Sveriges Kommuners och Regioners skatteunder-
lagsprognos för 2020 bygger på ett antagande om ett 
ett svagare konjunkturläge. Det innebär en markant 
uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt de 
närmaste åren. Oavsett hur snabbt det går så står 
kommuner och regioner inom kort inför en mycket 
besvärlig obalans mellan snabbt växande demogra-
fiskt betingade behov och ett för långsamt växande 
skatteunderlag. SKR räknar med att BNP växer med 
cirka 1 % till 2 % de kommande åren.  Konjunkturlä-
get innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag 
utvecklas svagare än normalt. 

Mot bakgrund av detta står Uddevalla, liksom de 
flesta andra kommuner i landet, inför stora utmaningar 
de kommande åren. Det är framför allt de demogra-
fiska behoven som ökar, men behov av omfattande 
investeringar bidrar. Glappet mellan behov och 
resurser kommer att innebära ett betydande behov 
av att minska kostnader vilket inletts under 2020 och 
fortsätter de kommande åren. Sammantaget motsvarar 
volymen på dessa cirka 2 skattekronor. 

Peter Larsson och Kungen  
Foto: Maria Rasmusson
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☹
Elever i årskurs 9 som är behöriga 
till yrkesprogram, ska öka
Källa: Skolverket

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymna-
sieskolans yrkesprogram har minskat sedan föregåen-
de år och resultatet ligger runt rikssnittet. Drygt 81 % 
av eleverna nådde behörighet till gymnasieskolan. En 
högre andel pojkar än flickor nådde gymnasiebehörig-
het. Pojkarna har presterat bättre och flickorna sämre 
under 2019 men trenden har för kort historik för att 
kunna ses som varaktig. Skillnaderna fortsätter även 
att vara stora mellan skolor i kommunen. Matematik 
och svenska som andra språk är fortsatt de ämnen som 
särskilt orsakar att elever inte når gymnasiebehörighet. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017 2018 2019( % )
Resultat kvinna Resultat man Resultat totalt

Måluppfyllelse

🙂 Resultatet når målsättningen 1 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 9

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 1

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 2

Verksamhetsredovisning
Kommunens invånare ska ha tillgång till service och 
stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Män-
niskor, föreningar och näringsliv ska ha goda förut-
sättningar att etablera sig, bo och verka i kommunen. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 25 målsätt-
ningar bidrar till att tydliggöra de förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla.

 Även SCBs medborgarunderökning, vilken mäter 
invånarnas uppfattning om de kommunala verksamhe-
terna och SKRs Kommunens Kvalitet i Korthet, som 
mäter kommunens prestationer, bidrar till att tydlig-
göra bilden av  Uddevalla.  Ovanstående är exempel 
på verktyg som kan vara till hjälp för att prioritera 
det fortsatta arbetet för att utveckla Uddevalla som 
en plats att leva och verka i samt kommunen som 
organisation. 

I årets uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 
visar resultatet att 13 mått når målsättningen och 9 
mått visar ett resultat som inte når målsättningen. Re-

sultatet för 2 mått har inte gått att bedöma bland annat 
på grund av nya mätmetoder.

Uddevalla kommun har stadigt förbättrat service 
och bemötande via telefon och e-post jämfört med ti-
digare mätningar. De senaste åren har samarbetet med 
näringslivet varit prioriterat. Detta har fått positivt 
genomslag och samtliga mått som rör näringslivet och 
företagande har förbättrats. Både andel elever som 
tar gymnasieexamen inom tre år samt andel elever 
i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram har 
försämrats jämfört med föregående år. Detta gäller för 
Uddevalla kommun såväl som riket. Andelen inköpta 
ekologiska livsmedel har ökat för femte året i rad från 
13 % till 32 %. Kommunens 3 övergripande ekonomi-
mått når målsättningen.
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☹
Gymnasieelever med examen inom 
4 år, kommunala skolor, ska öka
Källa: Skolverket

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning 
läsåret 2015/2016 hade 74 % en gymnasieexamen 
innan läsårets slut 2018/2019, vilket är en minskning 
med drygt 2 % sedan föregående år. Sett ur ett längre 
perspektiv har resultatet legat relativt konstant och 
över rikssnittet. Det är första gången som yrkespro-
grammen har en högre andel elever än de högskole-
förberedande programmen som når gymnasieexamen. 
Yrkesprogrammens resultat har ökat över tid och de 
högskoleförberande har minskat något. Det är också 
första gången som en högre andel pojkar än flickor når 
gymnasieexamen på totalen.

☹
Brukarbedömning i hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades 
under senhösten. Brukarnas helhetsbedömning har 
samma nivå 2019 som 2018 med 91 %. Skillnaderna 
mellan män och kvinnor är små. Kvinnorna är något 
mer nöjda än männen.

Det sammanlagda resultatet och de förbättrings-
områden som har identifierats i hela undersökningen 
utgör grund i verksamhetsutvecklingen. 
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🙂
Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka
Källa: Socialstyrelsen

Den nationella brukarundersökningen pågick under 
våren. Resultatet av undersökningen presenterades un-
der senhösten. Brukarnas helhetsbedömning visar ett 
bra resultat med ett tydligt trendbrott i positiv riktning. 
Brukarnöjdheten har ökat 2019 till 85 % jämfört med 
81 % 2018. Skillnaderna mellan kvinnor och män har 
jämnats ut. Männen är dock generellt sett mer nöjda 
än kvinnorna.

Det sammanlagda resultatet och de förbättrings-
områden som har identifierats i hela undersökningen 
utgör grund i verksamhetsutvecklingen. 
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☹
Nyregistrerade företag i kommunen, 
ska öka
Källa: Kolada

Under 2019 registrerades cirka 5,5 nya företag per 
1000 invånare. Siffran har försämrats jämfört med 
2018.

🙂
Antal företag i kommunen, ska 
öka
Källa: UC

Statistik visar en nettoföretagsökning på 322 företag i 
Uddevalla. Ökningen 2019 var större än föregående år.

🙂
Antal resor med kollektivtrafiken i 
Uddevalla tätort, ska öka
Källa: Västtrafik/Kommuninvånarregistret

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 re-
sor/invånare, vilket är fler än 2018. Hänsyn har tagits 
till den befolkningsökning som skett. 

Västtrafik övergick från och med 2018 till ett auto-
matisk resanderäkningssystem vilket innebär att det 
inte går att jämföra resultatet med åren före 2018.
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☹
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka
Källa: Egen undersökning kommunen

Kommunen arbetar med att rusta och stärka personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden genom kart-
läggning/introduktion, arbetsträning och subventio-
nerad anställning. Vissa av dessa i kombination med 
utbildningsinsatser samt motivationshöjande aktivite-
ter. Andelen av de avslutade deltagarna i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder som gått vidare till arbete el-
ler studier efter avslutad insats har minskat till knappt 
30 %. 

Att en mindre andel gått vidare till arbete/studier 
beror framför allt på att vissa av deltagarna stått 
mycket långt ifrån arbetsmarknaden.

😶
Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska 
öka
Källa: Kommunens egen statistik

Antalet torskfiskar i Byfjorden har mätts för första 
gången 2019 men då det inte finns några tidigare 
resultat att jämföra med går det inte att avgöra om 
antalet har ökat. Mätningar har skett under dagar i 
november och december genom fem undersöknings-
stationer utrustade med stereokameror. Måttet mäter 
antalet uppskattade torskfiskar per station och under 
en timme. Medelvärdet av samtliga mättimmar var 
1,67 torskfiskar/timme. Mätvärdet visar att det finns en 
aktivitet i Byfjorden, dock är mängden fiskar alldeles 
för liten vilket kräver medvetna fortsatta aktiviteter 
och stimulans för att skapa återväxt.

🙂
Antalet medlemmar i 
föreningarna, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Kommunen har under perioden infört ett nytt verk-
samhetsprogram med ny rutin som innebär en förbätt-
rad kontroll av medlemsredovisningen. Tidigare har 
föreningarna själva redovisat sina medlemsantal utan 
uppföljning från kommunen. Resultat som redovisas 
för 2019 är därför betydligt högre än tidigare men 
också mer tillförlitligt.
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😑
Antalet aktiviteter i föreningarna, 
ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Resultat för 2019 års aktiviteter presenteras under 
våren 2020 och redovisas därför inte i kommunens 
årsredovisning. Antalet aktiviteter för 2019 förväntas 
dock vara i ungefär samma nivå som tidigare. 

😑
Minskad tid för genomförande/översyn 
av nya och äldre detaljplaner
Källa: Kommunens egen statistik

Tiden för genomförande/översyn av detaljplaner har 
inte mätts under 2019.
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☹
Minskad sjukfrånvaro

Källa: Kommunens egen statistik

Sjukfrånvaron för anställda i Uddevalla kommun mäts 
genom korttidssjukfrånvaro som avser frånvaro från 
dag 1 till och med dag 14. Återkommande korttids-
sjukfrånvaro kan ha en naturlig förklaring men det kan 
också vara ett uttryck för att något är fel på arbets-
platsen. Kortidssjukfrånvaron var 2019 2,77 % totalt. 
Kvinnor hade en högre sjukfrånvaro än män, men 
båda har ökat något under året. 

Sättet att räkna ut sjukfrånvaro i Uddevalla kom-
mun har förändrats och siffrorna är endast jämförbara 
med 2018.
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🙂
Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka
Källa: Kolada

Genom löpande servicemätningar under året följs 
utvecklingen inom kommunal service. Resultatet av 
servicemätningen för året avseende ”Gott bemötande” 
är 88 %, vilket är en förbättring jämfört med förra året. 

Kommunen arbetar utifrån värdegrunden om öp-
penhet, respekt, och professionalitet. För att förbättra 
bemötandet har bland annat personal utbildats i kom-
munikation och bemötande, hemsidor har reviderats 
och telefontider har utökats.

🙂
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka
Källa: Kolada

Resultatet enligt servicemätningen för 2019 är 73 %, 
vilket placerar Uddevalla bland de bästa i Sverige. 
Kommunens kontaktcenter har arbetat aktivt för att 
förbättra resultatet under flera år och har lyckats vända 
ett resultat som 2016 låg under snittet för riket till att 
nu ligga långt över. Detta har skett bland annat genom 
satsning på personalens kompetens och bättre process 
för kontakt via digitala kanaler.

🙂
Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka
Källa: Kolada

Resultatet enligt servicemätningen för 2019 visar att 
99 % av all e-post besvarades inom ett dygn. Med 
det resultatet är Uddevalla bland de bästa i landet och 
klart över snittet för likvärdiga kommuner. Kommu-
nen har arbetat mycket med förbättringar vad gäller 
servicen till medborgarna bland annat genom tydliga 
rutiner för hur e-post ska hanteras och kontaktcentrets 
service.
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🙂
Förbättrat resultat i 
Svenskt Näringslivs enkät
Källa: Svenskt Näringsliv

Under året har ett trendbrott skett med Svenskt 
Näringslivs enkät. För första gången sedan 2010 har 
en sjunkande ranking vänts till en något mer positiv 
upplevelse från företagen inom Svenskt Näringsliv. 

Ett fördjupat arbete kommer att starta under 2020. 
Kommunen arbetar direkt eller indirekt med att skapa 
förutsättningar för företagande i kommunen.

☹
Öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i kommunala byggnader
Källa: Kommunens egen statistik
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Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i 
kommunala byggnader. Drygt 60 % av energianvänd-
ningen går till uppvärmning som till största delen är 
fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både förnybart och 
återvunnet material och en stor del av materialet som 
bränns är sopor som innehåller plast och som räknas 
som fossilt. 

Resultatet för 2019 är preliminärt, då Naturvårds-
verket ännu inte beslutat om 2019 års schablon för 
andelen fossilt när man bränner hushållssopor i fjärr-
värme. Utfallet verkar dock vara oförändrat jämfört 
med 2018. 

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt 
naturskyddsföreningens märkning ”bra miljöval” som 
innebär att den el som används är förnybar. Kommu-
nen har idag 688 m2 solceller. Vid ny- och ombyggna-
tion installeras solenergi. 
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🙂
Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka
Källa: Kommunens egen statistik

Utvecklingen går åt rätt håll och andelen ekologiska 
livsmedel har ökat från 29,5 % till 32 % för hela kom-
munens verksamhet. Trots en ökad andel ekologiska 
livsmedel har det inte skett någon kostnadsökning 
under året vilket till viss del beror på ett nytt livsmed-
elsavtal som innehåller fler ekologiska produkter.

☹
Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon
Källa: Kommunens egen statistik
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Andelen fossilbränsle till kommunala fordon står på 
samma nivå som förra året, 92 % fossila bränslen så-
som diesel och bensin. Det klart dominerade fordons-
bränsle är diesel (71%). 

Kommunen byter successivt till fordon som drivs 
på förnyelsebart bränsle. Totala antalet personbilar har 
minskat under året. Antalet rena elbilar är nu tretton 
jämfört med förra året då det fanns nio. Antalet diesel 
och bensinbilar har minskat något. Etanolbilarna fasas 
ut successivt.

Det finns stora utmaningar i att minska fossilbräns-
leanvändningen för kommunala fordon. Bland annat 
när det gäller möjligheten till att ladda elbilar, då det 
saknas infrastruktur för kommunens verksamhet. Det 
är också väldigt lång väntetid på att få elbilar och det 
har inte gått att beställa gasfordon under en längre 
period. 
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🙂
Företagsklimat, ska bli bättre

Källa: Kolada

Under 2019 har Uddevalla kommun förbättrat sitt in-
dex och ligger nu på 73. Anledning til detta är att både 
intern och extern samverkan har utvecklats samt att 
kommunens företagslotsar och Kontaktcenter hjälper 
företag att hitta rätt i den kommunala verksamheten. 
Företagarna har även bjudits in till dialog i olika frå-
gor under 2019.

☹
Antalet markanvisningar, ska öka

Källa: Kommunens egen statistik

Inga markanvisningar gjordes under 2019.
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Elcykel  
Foto: Maria Rasmusson
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🙂
Soliditeten ska förbättras

Källa: Egen statistik

Solditeten uppgår till 11,9 % mätt som ett genomsnitt 
under 4 år.

Målet nås då investeringarna i hög grad finansierats 
med egna medel åren tillbaka i tiden. 

För 2019 är soliditeten 12,2 %. 

🙂
Egenfinansiering av investeringar 
minst 30 %
Källa: Egen statistik

Egenfinansieringen  uppgår till 84 % mätt som ett 
genomsnitt under 4 år. 

Målet nås tack vare hög grad av egenfinansiering 
tillbaka i tiden. För 2019 är resultatet betydligt lägre 
och landar på 23 %.

🙂
Nettokostnadsandelen inklusive finans-
netto högst 99 % av skatter och bidrag
Källa: Egen statistik

Nettokostnadsandelen uppgår till 97,8 % mätt som ett 
genomsnitt under 4 år. 

Målet nås tack vare goda resultat tillbaka i tiden 
medan 2019 års resultat uppgår till 99,7 %.
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Personalöversikt
Arbetsgivarindex – AVI 
Under 2019 bestämde Uddevalla kommun att mäta 
Arbetsgivarindex (AVI) som visar hur attraktiv or-
ganisationen är som arbetsgivare genom att beskriva 
arbetsvillkoren i organisationen ur ett medarbetarper-
spektiv. Nio nyckeltal räknas samman till ett index och 
omfattar följande områden:
• andel tillsvidareanställda 
• medianlön 
• lika karriärmöjligheter 
• utbildningstid 
• övertid 
• korttidssjukfrånvaro 
• långtidssjukfrånvaro 
• personalansvar (antal anställda per chef) 
• avgångar (andel som slutat)
Årets poäng var 94 av 180 möjliga och vi ligger på 
medianvärdet för deltagande kommuner (medianvärde 
94). 

Lönepolitik 
Uddevalla kommun gör framsteg mot lika lön för män 
och kvinnor. Årets lönekartläggning visar att löneskill-
naden mellan kvinnor och män har minskat till 5,3 
%.  Varje år görs en lönekartläggning där kvinnornas 
och männens löner jämförs inom grupper med lika 
arbeten samt mellan grupper med likvärdiga arbeten. 
Löneöversynen för 2019 har haft extrasatsningar för 
särskilt prioriterade grupper, framförallt utifrån mark-
nadsaspekter och behålla och utveckla perspektivet. 
Dessa prioriterade grupper var yrken inom hemtjäns-
ten såsom undersköterskor, socialsekreterare, barn och 
unga. De andra prioriterade grupper var bibliotekarier, 
planarkitekter. bygglovhandläggare, svårrekryterade 
grupper inom förskola och grundskola samt yrkes-
lärare på gymnasieskolans följande program: El och 
energi, VVS och fordonsprogrammet. 
Resultatet från lönekartläggning visar att antal yrkes-
grupper där män tjänar mer än kvinnor har minskat 
och antal kvinnodominerade arbeten har minskat.

ANSTÄLLDA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Antal tillsvidareanställda 4 081 4 026 4 029 4 286 4 486 4 645 4 796 4 880

- varav kvinnor (%) 77,9 79,4 79,1 80,0 79,1 79,6 79,1 78,0

- varav män (%) 22,1 20,6 20,9 20,0 20,1 20,4 20,9 22,0

Antal tidsbegränsat anställda (med månadslön) 442 523 581 696 807 814 774 574

Totalt antal anställda 4 523 4 549 4 610 4 982 5 282 5 459 5 570 5 454

Årsarbetare (antal arbetade timmar/1 700 tim) 4 253 4 145 4 134 4 282 4 625 4 798 4 875 4 739

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 66,4 64,4 66,4 65,5 65,9 70,4 73,2 72,0

Heltidsanställda män i % av samtliga män 84,8 86,1 84,5 80,3 80,1 81,5 85,9 83,0

SJUKFRÅNVARO

Andel friska, noll sjukdagar under året 44,2 42,4 43,0 41,1 39,5 38,7 36,1 34,6

Total sjukfrånvaro (dagar) 21,2 23,4 26,3 27,7 28,3 27,3 27,6 30,4

Total sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid (%) 5,8 6,4 7,2 7,6 7,8 7,5 7,6 8,3

- varav korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7

- varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2,8 3,3 4,0 4,3 4,3 3,9 3,8 4,6

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (%) 47,9 50,8 55,4 56,1 55,2 52,3 50,9 55,1

- varav kvinnor (%) 6,5 7,1 8,1 8,3 8,6 8,3 8,3 9,3

- varav män (%) 3,7 4,2 4,2 5,2 5,1 4,9 5,2 5,2

- varav anställda 29 år och yngre (%) 4,8 5,7 6,5 7,0 7,4 7,3 7,0 7,5

- varav anställda mellan 30 och 49 år (%) 5,4 6,1 6,8 6,8 6,9 6,6 6,7 7,7

- varav anställda 50 år och äldre (%) 6,5 7,0 7,7 8,5 8,7 8,4 8,5 9,2
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Personalkostnader
De totala personalkostnaderna är 2 872 mkr för 2019, 
en ökning med 3,1 % jämfört med 2018. Kostnaden 
för löner och arvoden (exkl. sociala avgifter) ökade 
med 0,9 % till 1 979 mkr. Årets genomsnittliga nivå-
ökning för löneavtalen är 2,9 %. Antalet arbetade tim-
mar har minskat med 1 %, vilket förklaras av minskad 
verksamhet. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Uddevalla kommun har löpande under 2019 genom-
fört interna grundutbildningar i arbetsmiljö som vän-
der sig till nya chefer och skyddsombud. Utbildningen 
utgår från Sunt arbetslivs modell och utbildningsledar-
na är representerade av både HR och fackliga parter. 
Även fördjupningsutbildning i arbetsmiljö med tema 
organisatorisk och social arbetsmiljö har hållits. 
2019 genomfördes en omfattande kartläggning av 
samtliga förvaltningars systematiska arbetsmiljöarbete 
vilket mynnade ut i ett kommunövergripande gemen-
samt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hälsofrämjande aktiviteter
Uddevalla kommun har fortsatt jobbat med hälsa 
och friskvårdsaktiviteter för att öka medarbetarnas 
kunskap om betydelsen av en hälsosam livsstil och 
vad som påverkar vår hälsa både fysiskt och psykiskt. 
Långsiktigt ska det hälsofrämjande arbetet leda till att 
stärka individens hälsa och förebygga ohälsa nu och i 
framtiden.

Sjukfrånvaro 
Under 2019 ökar sjukfrånvaron bland Uddevalla 
kommuns medarbetare till 8,33 % en ökning med 
0,78 procentenheter från förgående år. Av den totala 
sjukfrånvaron i kommunen står långtidsfrånvaron för 
5,57 % och korttidsjukfrånvaro för 2,76 %. Generellt 
så ser vi att långtidsjukfrånvaro står för den största 
ökning av sjukfrånvaro för 2019. Fortsatt jämförelse 
med föregående år har kvinnornas totala sjukfrånvaro 
har ökat till 9,34 % och samma trend ser vi bland 
männen, där en ökning till 5,22 % har skett. 

För att motverka sjukskrivningar har Uddevalla 
kommun lagt stort fokus på tidiga insatser samt 
rehabiliteringsutbildningar för chefer. Även stress och 
sömnskolor genomförs för anställda.

Landbadet  
Foto: Jenny Martinsson

20  ÅRSREDOVISNING 2019 UDDEVALLA KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  PERSONALÖVERSIKT



MILJÖ
Miljö och klimat är ett prioriterat område för Uddeval-
la kommun. Fullmäktige beslutade 2013 om sex över-
gripande miljömål, som är kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen och som gäller över mandatpe-
rioderna. Miljömålen genomsyrar hela organisationen 
och alla nämnder har tagit fram uppdrag och åtgärder 
för att minska miljöpåverkan Dessa miljömål har även 
koppling till de Globala målen för hållbar utveckling 
som FN lanserade 2015. En separat miljöredovisning 
för miljömålen och alla nämnders miljöarbete under 
2019, kommer under våren 2020.

Klimatarbetet under 2019
För Uddevalla kommun är minskad klimatpåverkan en 
stor utmaning och transporter är den största utsläpp-
skällan här i kommunen. Vi har antagit utmaningen att 
bli en fossilfri kommun 2030. 

Koldioxidutsläppen för Uddevalla kommun (enligt 
senaste statistik från 2017) är 3,7 ton/invånare, en 
minskning sedan 2010, då motsvarande siffra var 4,7 
ton/invånare. Till 2020 ska utsläpp vara på 2,3 ton 
per invånare enligt nationella etappmålet. De stora 
klimatpåverkande områdena är transporter, byggnader 
och livsmedel.

Samtliga 39 kommuner i Fyrbodal, Östfold och Fol-
lo har åtagit sig att bli fossilfria avseende transporter 
senast år 2030. Projektet Fossilfri gränsregion 2030, 
som Uddevalla kommun ingår i, kommer tillsammans 
med övriga kommuner och näringsliv arbeta för att 
accelerera och slutföra omställningen. 

Uddevalla kommuns verksamheter byter succes-
sivt ut sina verksamhetsfordon till fordon som går på 
alternativa bränslen, såsom el och gas. 

För kommunen geografiskt (de som bor och verkar 
här) är andelen fossiloberoende personbilar 6,3 % av 
totala antalet personbilar, medelvärdet i Sverige är 
6,6 %  (2017 års siffror).

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 
resor/invånare, vilket är fler än 2018 (77,8 resor/inv). 

Hänsyn har tagits till den befolkningsökning som 
skett. Stadsbussarna använder idag HVO till sina 
dieselbussar som är ett biodieselbränsle framställt 
av vegetabiliska oljor och animaliska fetter och som 
bidrar till minskad klimatpåverkan.  Fyra nya elbussar 
för stadstrafik lanserades i Uddevalla under 2019. De 
är tystare och miljövänligare, de drivs av 100 procent 
förnybar el.

Under året har antalet laddplatser för elbilar på 
publika platser i kommunen ökat och fler laddstolpar 
kommer att sättas upp under kommande år.

Vid all om- och nybyggnation av byggnader som 
kommunen äger, installeras solenergi. På kommunala 
byggnader finns nu 688 m2 solceller.

Andelen ekologiska livsmedel inom kommunens 
verksamhet har ökat under året från 25 % till 32 % 
utan att kostnaden för livsmedel har ökat. Orsaken är 
en ny livsmedelsupphandling med ett ökat utbud av 
livsmedel. Menyplaneringen utgår i huvudsak utifrån 
de ekologiska produkterna. Det har också bestämts 
att vissa produkter vid inköp måste vara ekologiska. 
Denna lista utökas löpande när nya ekologiska pro-
dukter finns tillgängliga.

 

Måltidservice som förser skolor och äldreomsorgen 
med måltider, arbetar med att minska klimatpåverkan 
genom att servera mer bönor, rotfrukter och grönsaker 
samt byta ut ris till matvete eller motsvarande.

 Som inspiration och tips till medborgarna att 
minska sin klimatpåverkan har fyra korta filmer tagits 
fram. Det är tips om cykling, spara energi, biologisk 
mångfald och klimatsmart mat. Filmerna finns på 
kommunens hemsida.

I december beslutade kommunfullmäktige att Udde-
valla kommun ska ta fram en energi och klimatplan 
med syftet att bli fossilfritt Uddevalla 2030. Arbetet 
kommer att pågå under kommande år.
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ka slag. Dessa engångsposter benämns jämförelsestö-
rande poster och kan vara exempelvis realisationsvin-
ster. Årets resultat exklusive dessa jämförelsestörande 
poster uppgår till 78 mkr (23 mkr). Genomsnittligt för 
perioden 2015 – 2019 uppgår detta resultat till 73 mkr. 

Nämndernas samlade resultat för den löpande 
verksamheten uppvisar ett överskott med 61 mkr. 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
visar underskott med -1 mkr. Andra större poster som 
påverkat resultatet i övrigt är bl a engångskostnader 
för pensioner som belastat resultatet med -45 mkr. 
Ökade kostnader för försörjningsstöd har belastat den 
centrala budgeten med -18 mkr. Ett bättre utfall av 
finansnettot med 7 mkr är en annan orsak till det totala 
överskottet. 

Resultatet motsvarar 0,3 % (1,2 %) av skatteintäk-
ter, generella bidrag och utjämning och ligger därmed 
under en inom kommunsektorn hittills vedertagen nivå 
på minst 2,0 %. Däremot uppgår resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster till 2,2 % vilket är en ac-
ceptabel nivå. 

FINANSIELL ANALYS
Sammanfattning
Uddevalla kommun redovisar för 2019 ett resultat som 
uppgår till 10 mkr (2018: 37 mkr). Jämförelsestörande 
poster i form av realisationsförluster vid utrangeringar 
-42 mkr, retroaktiva pensionspremier från KPA -41 
mkr, rättelse av schablonbidrag flyktingar 14 mkr och 
realisationsvinster 1 mkr påverkar resultatet. Årets 
resultat exklusive jämförelsestörande poster är 78 mkr 
vilket är 55 mkr högre än föregående år och 5 mkr 
högre än genomsnittet för de senaste fem åren.  

Nettokostnadsandelen uppgår till 99,7 % (98,9 %). 
Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,5 % (4,9 %). 
Verksamheterna ökar i omfattning inom några områ-
den bland annat försörjningsstöd, förskola och insatser 
enligt LSS.  

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
ökar med 4,8 % (3,0 %), dvs 0,7 % lägre än nettokost-
nadssökningen på 5,5 %. 

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sioner intjänade före 1998 uppgår till 12,2 % (12,1 %) 
och har då marginellt förstärkts mellan åren.  

Investeringarna uppgår till 526 mkr (332 mkr) och 
är en ökning jämfört med snittet på 254 mkr under 
femårsperioden. Investeringarnas andel av skattein-
täkter, utjämning och generella statsbidrag är 15,1 % 
(10,0 %). Egenfinansieringen av investeringarna upp-
går till 22,8 % (44,3 %) och utfallet har bidragit till att 
lån har behövt tas upp under året.  Investeringsutfallet 
på 526 mkr ska jämföras med budgeten på 795 mkr.  

Låneskulden har ökat med 300 mkr (200 mkr) och 
uppgår till 3 450 mkr (3 150 mkr). Största delen är via 
internbanken vidareutlånad till kommunens bolag och 
stiftelser men kommunens egen låneskuld har ökat 
från 7 mkr till 220 mkr under året. Finansnettot är 
positivt och beror bland annat på att kommunen har en 
relativt låg egen låneskuld. 

Balanskravsresultatet uppgår till 9,1 mkr (22,5 mkr) 
och uppfyller därmed lagstiftningens minimikrav. 
De ekonomiska marginalerna har minskat genom det 
försämrade resultatet, framförallt med hänsyn till de 
kommande årens utmaningar. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 99 mkr 
(125 mkr). Resultatet är 34 mkr lägre än genomsnittet 
för senaste femårsperiod. Verksamhetens nettokostna-
der ökar med 5,8 % (2,2 %).  

Investeringarna uppgår till 968 mkr (917 mkr) där 
bolagens och stiftelsernas andel är 442 mkr (585) eller 
46 % (63 %).

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 10 mkr (37 mkr) och är 7 
mkr högre än det budgeterade resultatet på 3 mkr. Det 
genomsnittliga resultatet för perioden 2015 – 2019 är 
73 mkr. 

För att bättre kunna analysera vad resultatet innebär 
i ett längre perspektiv elimineras engångsposter av oli-
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Kommunkoncernens resultat uppgår till 99 mkr 
(125 mkr). Förutom kommunens andel med 10 mkr 
(37 mkr) bidrar Uddevallahem med 34 mkr (33 mkr) 
medan koncernen Uddevalla Utvecklings AB bidrar 
med 53 mkr (60 mkr). Det genomsnittliga resultatet 
för perioden 2015 – 2019 är 133 mkr. Kommunens 
bidrag till resultatet är i genomsnitt 72 % (60 %) under 
perioden.
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Kostnader och intäkter
Verksamhetens kostnader ökar med 1,8 % (3,9 %) och 
verksamhetens intäkter minskar med -2,6 % (-2,3 %). 
Avskrivningarna ligger på samma nivå som för 2018. 
Under perioden 2015 – 2019 är den genomsnittliga 
ökningen av kostnaderna 5,0 % medan intäkterna ökat 
med 3,9 % och avskrivningarna har ökat med 3,7 %.  

Det kan konstateras att kostnadsutvecklingen 
reduceras kraftigt under 2019 och ännu mer om de 
jämförelsestörande posterna räknas bort här. Då har 
kostnaderna minskat mot föregående år. 

Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,5 % 
(4,9 %) eller med 183 mkr. Nettokostnaderna har 
ökat med i genomsnitt 5,5 % under perioden 2015 – 
2019. 

Bland kostnaderna ökar personalkostnaderna mest, 
3,1 % eller 86,5 mkr. Kostnaden för löner och arvo-
den (exklusive sociala avgifter) ökade med 0,9 % till 
1 979 mkr. Årets genomsnittliga nivåökning för löne-
avtalen är 2,9 %. Antalet arbetade timmar har minskat 
med 1 %, vilket förklaras av minskad verksamhet.  
Inköp av material har ökat med 7,3 % eller 11 mkr 
efter att det minskat föregående år i samband med att 
inköpsstopp infördes. Lokal- och fastighetskostnader 
har ökat med 3,3 % eller 8 mkr. Stor del av ökningen 
kan relateras till en ökad lokalyta allt eftersom behovet 
av lokaler tillgodoses. 

Bland intäkterna minskar de specialdestinerade 
statsbidragen med 11,8 % eller -46 mkr. Det är tredje 
året i rad som statsbidragen minskar med ungefär 
samma belopp. De jämförelsestörande posterna 
avser förluster vid försäljning/utrangering av anlägg-
ningstillgångar på 42 mkr. Retroaktiva kostnader för 
pensioner från KPA inklusive löneskatt uppgår till 41 
mkr Därutöver finns intäkter i form av upplösning av 
tidigare felaktigt skuldbokförda flyktingsstatsbidrag 
med 14 mkr samt reavinster på 1 mkr.

2015 – 2019 är 4,9 % medan intäkterna ökar med 
4,3 %.  

Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,8 % 
(2,2 %) eller med 181 mkr. Kommunkoncernens net-
tokostnader har ökat med i genomsnitt 5,7 % under 
perioden 2015 – 2019.

Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandelen är ett av de tre finansiella målen 
och visar hur stor del av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning som används för verksamhetens 
nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska 
planen 2019 - 2022 är max 99,0 %, vilket innebär att 
resterande del på 1,0 % avser minsta nödvändiga över-
skott för bl.a. egenfinansiering av investeringar. Varje 
tiondels % - enhet motsvarar 2019 ca 3 mkr. Målet är 
satt som genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden. 

Nettokostnadsandelen är 99,7 % (98,9 %) att 
jämföra med den budgeterade nivån på 99,9 %. Det 
genomsnittliga utfallet för perioden 2015 – 2019 är 
97,6 %. Jämförelsestörande poster har positivt bidragit 
till utfallet med i genomsnitt 0,1 % under femårsperio-
den, som annars skulle varit 97,7 %. 

Resultatet, inklusive jämförelsestörande poster, har 
därmed varit sämre än det långsiktiga målet men något 
bättre än den årliga budgeterade nivån. Nivån exklu-
sive jämförelsestörande poster ligger bättre än den 
budgeterade nivån.
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Skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag
Kommunens skattesats är 22,16 kronor och är oför-
ändrad jämfört med 2018. Skattesatsen i kommunen är 
0,54 kronor högre än den vägda genomsnittliga skatte-
satsen i riket respektive 0,45 kronor högre än genom-
snittet av Västra Götalands kommuner. Skatteintäkter 
och generella bidrag uppgår till 3 484 mkr (3 325), 
vilket är 2 mkr lägre än budget. Jämfört med 2018 är 
det en ökning med 4,8 %. De egna skatteintäkterna 
från kommunmedborgarna utgör 77 % (77 %) av de 
totala skatteintäkterna. Resterande delar är inkomst- 
och kostnadsutjämning, generella statsbidrag, LSS-
utjämning samt kommunal fastighetsavgift.

Kommunkoncernens verksamhetskostnader ökar 
med 2,1 % (4,7 %) och verksamhetsintäkterna med 
1,0 % (4,3 %). Avskrivningarna ökar med 3,1 % 
(-14,2 %) och uppgår till 332 mkr (322 mkr). Den ge-
nomsnittliga ökningen av kostnaderna under perioden 
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Investeringar
Årets investeringsutgifter uppgår till 526 mkr (332 
mkr) mot en budgeterad nivå på 795 mkr. Den genom-
snittliga investeringsnivån för perioden 2015 – 2019 
har varit 272 mkr.  

Av årets investeringsutgifter har maskiner och in-
ventarier köpts in med 27 mkr (45 mkr). Mark, bygg-
nader och tekniska anläggningar har anskaffats för 
499mkr (286 mkr), varav 492 mkr (271 mkr) betraktas 
som pågående arbete som ännu ej tagits i bruk.  

Flera nybyggnationer är igång, såsom Källdalssko-
lan och nya förskolor på Kurveröd och Sundstrand. Ny 
aktivitetspark på Oljeberget är klar. Kajförstärkningar 
samt komponentutbyten i befintliga fastigheter är 
andra större utgifter under året.

Kommunens skattekraft, som procent av medelskat-
tekraften i riket, uppgick i taxering 2019 till 94 %, 
vilket är 1 % högre än genomsnittet den senaste fem-
årsperioden. Skattekraften speglar den genomsnittliga 
inkomsten per invånare i jämförelse med riket och har 
under många år tillbaka pendlat runt 93 %. 
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Finansnetto
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är 
att långsiktigt optimera kommunkoncernens finans-
netto med beaktande av risk och med en god intern 
kontroll. Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för 
finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internban-
ken samt tak för utlåning till koncernföretagen. 

Finansnettot uppgår till 16 mkr (20 mkr), vilket 
är 4 mkr lägre än föregående år och i nivå med de 
senaste fem årens genomsnitt. Sedan 2016 bokför 
kommunen aktieutdelningen från Kommuninvest på 
6 mkr (8 mkr) som finansiell intäkt. Kommuninvest 
har under året kunnat sänka marginalen vid utlåning, 
vilket innebär lägre räntekostnader och samtidigt lägre 
avkastning. Utfallet av återbäringen för 2019 är 4 mkr 
högre än budget. Förlagslånet till Kommuninvest med-
för en ränteintäkt på 1 mkr (1 mkr), vilket förbättrar 
finansnettot. Det något lägre finansnettot jämfört med 
tidigare år beror bland annat på att kommunens egen 
upplåning har ökat under året och uppgår till 220 mkr.  

Kommunens finansnetto består i huvudsak av ränte-
intäkter från kommunkoncernen 62 mkr (57 mkr) och 
räntekostnader för extern upplåning 51 mkr (45 mkr). 

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 968 
mkr (917 mkr) där bolagens och stiftelsernas andel 
är 442 mkr (585 mkr) eller 46 % (63 %). De enskilt 
största investeringsutgifterna har Uddevalla Vatten 
med 138 mkr, Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 
83 mkr, Uddevalla Energi investerat för 79 mkr och 
Uddevalla Hamnterminal 77 mkr.

24  ÅRSREDOVISNING 2019 UDDEVALLA KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |  FINANSIELL ANALYS



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2015 2016 2017 2018 2019

Soliditet Soliditet inkl pensionsskuld

Soliditet kommunen

Likviditet
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap 
motsvarande utbetalningar under en månad, i form av 
likvida medel samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöf-
ten. Betalningsberedskapen ska uppgå till minst 300 
mkr. Kommunen har som mål att hålla likviditeten 
så låg som möjligt och använda överlikviditet till att 
amortera lån. För att ha egen likviditet ska kommunen 
ha avtalade kreditlöften med banker. 

Kommunens likviditet uppgår vid årsskiftet till 
25 mkr (101 mkr), vilket är en låg nivå jämfört med 
genomsnittet för de senaste fem åren. Den beviljade 
checkkrediten uppgår vid årsskiftet till 300 mkr (300 
mkr). Likviditeten och beviljade kreditlöften tillsam-
mans innebär att kommunens betalningsberedskap är 
god.

Kommunkoncernens likviditet uppgick till 37 mkr 
(118 mkr).

Soliditet
Soliditeten är ett av de tre finansiella målen och 

visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som 
är finansierade med egna medel. 

Målet i strategiska planen 2019 – 2022 är att 
soliditeten ska förbättras. Soliditeten mäts inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 
som än så länge redovisas utanför balansräkningen. 
Soliditeten med denna beräkningsgrund uppgår till 
12,2 % (12,1 %). Soliditeten kan därutöver mätas på 
ytterligare två sätt. Den ena av dessa är den tekniskt 
korrekta beräkningsprincipen, där soliditeten uppgår 

Självfinansieringsgrad av investeringar
Självfinansieringsgraden är ett av de tre finansiella 
målen och som visar hur stor del av investeringarna 
som finansieras med egna medel, främst i form av 
avskrivningar och resultat. 

Målet för 2019 i strategiska planen 2019 – 2022 är 
minst 30,0 %. Målet är satt som genomsnitt under 4 år 
tillbaka i tiden. 

Avskrivningar och resultat måste därmed uppgå till 
minst 161 mkr för 2019. Resterande del ska därmed 
lånefinansieras. Budgeten för 2019 beslutades på 
nivån 17,5 %.  

Utfallet uppgår till 22,8 % vilket överstiger årets 
budget men ligger under jämfört med den strategiska 
planen. Att resultatet ligger över budgeten beror 
framförallt på lägre investeringar än planerat. Under 
femårsperioden 2015 – 2019 uppgår den genomsnitt-
liga egenfinansieringen till 90,4 %.  

Självfinansieringsgraden har inte räckt till och del-
vis bidragit till att kommunens egen låneskuld, utöver 
vidareutlåningen till bolag och stiftelser, har ökat med 
213 mkr och nu uppgår till 220 mkr.  
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Budgetföljsamhet
En budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader 
som ligger inom intervallet +/-1 % får betraktas som 
mycket god budgetföljsamhet. Det innebär att avvi-
kelsen 2019 i så fall ska ligga mellan +/- 35 mkr. För 
2019 är budgetavvikelsen 2 mkr (22 mkr) eller 0,1 
% (0,7 %), vilket därmed ligger inom intervallet för 
mycket god budgetföljsamhet, samtidigt som det är en 
positiv avvikelse.  

Exklusive jämförelsestörande poster är avvikelsen 
70 mkr (10 mkr) eller 2,0 % (0,3 %). Motsvarande 
siffror för nämndernas ordinarie verksamhet är 61 mkr 
(-18 mkr) eller -1,8 % (-0,5 %) vilket är en mycket po-
sitiv utveckling efter två år med budgetunderskott för 
nämndernas verksamhet. Samtliga nämnder redovisar 
budgetöverskott.
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till 27,9 % (29,5 %). 
Det andra sättet att mäta soliditeten på är att intern-

bankens utlåning till de kommunala företagen elimine-
ras från balansräkningens omslutning. Soliditeten med 
denna beräkningsgrund uppgår till 59,9 % (66,0 %). 

Kommunkoncernens soliditet är 30,6 % (31,5 
%) vilket är en liten minskning från föregående år. 
Soliditeten inkl. kommunens ansvarsförbindelse för 
pensioner är 18,9 % (18,4 %). 

Borgensförbindelser
Kommunfullmäktige har möjlighet att godkänna att 
borgen tecknas för bolag i kommunkoncernen, fören-
ingar och andra externa parter när andra lösningar för 
finansiering saknas. All kommunal borgen är belopps- 
och tidsbegränsad. 

Borgensförbindelserna uppgår till 370 mkr (405 
mkr). Under året har inga nya förbindelser tillkom-
mit och de befintliga har minskat med 35 mkr.  Av 
förbindelserna avser till 363 mkr (397 mkr) kommun-
ägda bolag. Den största enskilda förbindelsen avser 
Uddevalla Energi AB för Lillesjö kraftvärmeverk och 
uppgår till 280 mkr (302 mkr). 

Borgensförbindelserna till externa parter avseende 
egnahem uppgår till 0,1 mkr. 

Riskexponeringen för kommunens borgensåtagande 
bedöms sammantaget som låg. 

Kommunen har också ingått en solidarisk borgen, 
såsom för egen skuld i Kommuninvest i Sverige AB. 
Denna redovisas i separat not. 

För året har ramen varit 4 018 mkr (3 685 mkr). 
Kommunens externa låneskuld uppgår vid årsskiftet 
till 3 450 mkr (3 150 mkr). Låneskuldens ökning 
under året uppgår till 9,5 %. De senaste fem åren 
genomsnittsökning uppgår till 8,0 %. Förändringen av 
låneskulden beror på något ökad utlåning till de bolag 
och stiftelser som ingår i kommunkoncernen. Den 
största delen av ökningen beror på att kommunens 
egen låneskuld ökat och var vid årets slut 220 mkr (7 
mkr). 
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Skulder och räntor
Kommunens internbank ska tillgodose kommunkon-
cernens samlade behov av kapital. Syftet är att få 
en effektiv hantering och att kunna nyttja kommun-
koncernens totala lånevolym vid låneupphandlingar. 
Målet med skuldförvaltningen är att säkra betalnings-
förmågan och att få så låg total räntekostnad för kom-
munkoncernen som möjligt, inom givna risklimiter. 
Sammantaget bedöms kommunens riskexponering 
uppfylla kravet på låg risk. 

All upplåning sker inom de ramar kommunfullmäk-
tige fastställer i flerårsplanen för kommunkoncernens 
totala externa upplåning.

Räntekostnaden på låneskulden uppgår till 51,4 mkr 
(45,4 mkr). Den genomsnittliga räntan på de långfris-
tiga lånen uppgår till 1,57 % (1,52 %) inklusive ränte-
säkringar. De senaste fem åren har snitträntan uppgått 
till 1,65 %. Medelutlåningen till koncernföretagen 
uppgick under året till 3 183 mkr (3 026 mkr).  Räntan 
för helåret inklusive låneavgift blev 1,91 % (1,86 %) 
inklusive låneavgift på ett vägt snitt på 0,30 % (0,34 
%), dvs lägre nivå jämfört med föregående år. 

Pensionsförpliktelser
Den lagstadgade blandmodellen för redovisning av 
pensionsförpliktelserna innebär att pensioner intjänade 
före 1998 inte redovisas som skuld i balansräkningen 
utan som en ansvarsförbindelse. Förbindelsen uppgår 
till 957 mkr (996 mkr) inklusive särskild löneskatt. 
Minskningen från 2019 beror, liksom föregående år, 
framför allt på att de löpande utbetalningarna av pen-
sioner numera överstiger indexuppräkningen. 

Pensionsavsättningen i balansräkningen uppgår 
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till 45 mkr (47 mkr) inklusive särskild löneskatt och 
avser de pensionsförpliktelser som inarbetas fr.o.m. 
1998. De förmånsbestämda pensionsdelarna över 7,5 
inkomstbasbelopp är försäkrade och ingår inte i pen-
sionsavsättningen. Årets kostnad för pensionerna, dvs. 
samtliga delar som påverkar resultatet, uppgår till 222 
mkr (196 mkr) inklusive särskild löneskatt. Dessutom 
har en retroaktiv pensionskostnad på 41 mkr belastat 
resultatet. Årets ökning med 26 mkr (13,3 %) beror, 
förutom ökade lönekostnader genom avtalsökningar, 
på att aktualisering av försäkringspremier gjorts av 
KPA. Förutom den retroaktiva pensionskostnaden 
har nivån för de löpande försäkringspremierna höjts 
betydligt. Ett bredare underlag för att betala särskild 
löneskatt har också ökat kostnaderna genom att uttag 
från överskottsfonder ska beskattas.   

I kommunens riktlinjer för pensionsåtaganden anges 
att kommunen i förskott ska betala delar av de fram-
tida pensionskostnaderna som avser pensioner intjä-
nade tom 1998. Målsättningen i denna del är numera 
slutförd. Under året har därför inga ytterligare extra 
inbetalningar för framtida pensioner gjorts. Pensions-
förpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring uppgår 
till 290 mkr (248 mkr). Denna summa har minskat 
ansvarsförbindelsen med samma belopp. 

Hela den resterande förpliktelsen är ofinansierad 
och kommande kostnader måste löpande täckas av 
respektive års skatteintäkter.

Mkr 2019 2018 
Pensionsförpliktelser i balans-
räkningen 45 47
Pensionsförpliktelser som ansvars-
förbindelse 957 996
Summa pensionsförpliktelser 1 002 1 043
Avgår finansiella placeringar 0 0
Ej finansierade pensionsförpliktelser 1 002 1 043
Överskottsfonder hos KPA och Skandia 2,6 11,7

Ställda säkerheter
De ställda säkerheterna avseende äganderättsförbehåll 
för bussar inom Uddevalla Omnibus AB har i sin hel-
het upphört under året.  

Analys
Det ekonomiska utfallet i form av årets resultat är bra 
vid en jämförelse med det finansiella målet och årets 
budget, men är på en låg nivå i det längre perspekti-
vet. En bidragande positiv orsak till årets resultat är 
att verksamheterna har arbetat aktivt med att hålla sig 
inom tilldelade ramar, samtidigt som engångskost-
nader har påverkat resultatet negativt. Det underlig-
gande resultatet exklusive dessa engångskostnader 
får betraktas som gott och trendbrottet med en klart 
minskad kostnadsutveckling är en indikation om att 
ansträngningarna att hålla ramarna bidrar till att klara 
kommande utmaningar.  

Kommunens investeringstakt har tagit fart under 

året och närmar sig nivån i investeringsplanen, vilket 
har medfört att kommunen har en egen del av den 
totala låneskulden, dock bedöms ingen finansiell risk 
föreligga i denna del. Finansnetto minskar som en 
följd av detta, tillsammans med en låg räntenivå. Det 
innebär i sin tur att finansnettots bidrag till att finan-
siera den löpande verksamheten minskat, jämfört med 
de senaste åren. I takt med kommunens planerade 
ökning av egen upplåning, minskar successivt denna 
möjlighet.

Kommunkoncernens resultat ligger lägre än snittet 
för perioden 2015-2019. Resultatet har försämrats 
jämfört med 2018. För 2019 har kommunens andel av 
koncernresultatet minskat med 27 mkr jämfört med 
2018.

Balanskravsutredning
Kommunallagens balanskrav innebär att intäkterna 
ska överstiga kostnaderna för varje år. Kravet gäller 
enbart för kommunen, inte koncernen. Vid avstämning 
ska som huvudregel realisationsvinster räknas bort. 
Avstämningen nedan visar att kommunen uppfyller 
balanskravet för 2019.

Årets resultat  +9,6 mkr
Reducering av samtliga
realisationsvinster -0,5 mkr
Balanskravsresultat +9,1 mkr

Balanskravsresultat 5 år
2015 2016 2017 2018 2019

+62,6 +131,4 +90,1 +24,9 +9,1

Balanskravet är ett minimikrav. Kommunallagen 
innehåller därutöver krav på att kommunen ska ha god 
ekonomisk hushållning utifrån både finansiella och 
verksamhetsmässiga utgångspunkter. Målen för dessa 
är satta utifrån detta och är Uddevallas definition av 
lagstiftningens krav.

Finansiell profil (KFI)
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning 
i Västsveriges (KFi) finansiella profil för Uddevalla 
för 2016–2018.  Denna jämför hur Uddevalla ligger 
till jämnfört med Västra Götalands och Hallands 55 
kommuner för åtta finansiella nyckeltal. Mätningen 
visas med en rankingplacering där 1 är det starkaste 
resultatet och 55 är det svagaste. 

Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 
2018 med två steg jämfört med 2017, från plats 30 till 
32. Årets mål enligt strategiska planen är minst plats 
27, dvs. Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet för 
2018 är därmed inte uppnått. 

I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla 
försämrat resultatet för fem nyckeltal, förbättrat två, 
medan ett är oförändrat. De nyckeltal som försämrats 
mest är ”Kassalikviditet”. Ett gott resultat för skattefi-
nansieringsgrad av investeringarna förklaras av en låg 
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investeringsnivå vilket har andra negativa effekter än 
det strikt ekonomiska perspektivet. 

För tre av åtta nyckeltal är resultatet lite bättre än 
medel för kommunerna men skattesatsen, soliditeten 
och kassalikviditet är sämre. Skattesatsen och soli-
diteten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som 
kräver långsiktiga åtgärder för att påtagligt förändra. 
Kassalikviditetens resultat tillskrivs inte samma tyngd 
då det är en följd av kommunens strategi om att kunna 
använda kommunkoncernen för att ha så låg egen 
likviditet som möjligt. 

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger strax 
under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. 
I den övergripande bilden hamnar Uddevalla i den 
grupp av kommuner som har ett ”Starkt resultat” 
(genomsnitt 2016 – 2018) och ”Varken stark eller svag 
finansiell ställning” (soliditet 2018 inklusive pensions-
skulden mellan 0 – 20 %). 

Kommunforskning i Väst sammanfattar att Udde-
valla har ett lite ansträngt ekonomiskt läge. Resul-
tatnivån bör förbättras till runt 2 % i förhållande till 
verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. Detta kommer också stärka 
kommunens balansräkning och ge utrymme för att 
skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt 
slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av största 
vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller 

sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren 
förväntas bli tuffa. 

Nytt från förra året är att denna profil även görs för 
hela kommunkoncernen. För Uddevallas del neu-
traliseras effekten av vår koncernbank och blir mer 
rättvisande. Resultatet är att koncernen är närmare 
genomsnittet för gruppen jämfört med kommunens 
och koncernens resultat är något försämrad jämfört 
med föregående år.  

Nyckeltal Plats (#1 - #55) Trend

2015 2016 2017 2018 17–18

Resultat före 
extraordinära poster #22 #21 #33 #33 🡲
Skattefinansieringsgrad 
av investeringar #26 #10 #11 #9 🡵
Soliditet #38 #39 #40 #43 🡶
Kassalikviditet #47 #46 #40 #49 🡶
Finansiella 
nettotillgångar #23 #21 #22 #23 🡶
Skattesats #44 #44 #44 #43 🡵
Budgetföljsamhet #18 #19 #27 #29 🡶
Resultat före extraord-
inära poster, snitt 3 år #26 #19 #23 #24 🡶
Genomsnitt totalt #31 #27 #30 #32 🡶

Gustav B Thordéns park
Foto: Maria Rasmusson
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RESULTATRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 2 107 2 080 900 923

Verksamhetens kostnader 2 -5 044 -4 929 -4 212 -4 136

Avskrivningar 9,10 -332 -322 -110 -110

Jämförelsestörande poster 3 -69 10 -68 15

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 338 -3 161 -3 490 -3 308

Skatteintäkter 4 2 675 2 562 2 675 2 562

Generella statsbidrag och utjämning 5 809 763 809 763

VERKSAMHETENS RESULTAT 146 164 -6 17

Finansiella intäkter 6 8 11 69 67

Finansiella kostnader 7 -55 -50 -53 -47

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 99 125 10 37

Extraordinära poster - - - -

ÅRETS  RESULTAT 99 125 10 37
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BALANSRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 6 3 1 2

Materiella anläggningstillgångar 10

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 434 5 891 1 828 1 715

Maskiner och inventarier 392 312 131 123

Pågående  arbete 656 687 497 239

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 11 32 33 71 71

Långfristiga fordringar 12 9 9 3 238 3 152

Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 13 14 - -

Summa anläggningstillgångar 7 542 6 949 5 766 5 302

Bidrag till infrastruktur 9 0 9 0

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och Exploateringsområden 13 94 97 49 64

Kortfristiga fordringar 14 473 445 212 225

Kassa och bank 15 37 118 26 101

Summa omsättningstillgångar 604 660 287 390

SUMMA TILLGÅNGAR 8 155 7 609 6 062 5 692

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER
Eget kapital 16

Balanserat eget kapital 2 397 2 272 1 684 1 647

Årets resultat 99 125 10 37

Summa eget kapital 2 496 2 397 1 694 1 684

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 17 54 54 45 47

Uppskjuten skatteskuld 165 142 - -

Övriga avsättningar  18 59 58 52 49

Summa avsättningar 276 254 97 96

Skulder

Långfristiga skulder 19 4 296 3 955 3 504 3 198

Kortfristiga skulder 20 1 085 1 003 767 714

Summa skulder 5 383 4 958 4 271 3 912

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 8 155 7 609 6 062 5 692

Ställda säkerheter 21 0 0 - -

Ansvarsförbindelser 22 965 1 006 1 328 1 402

ÅRSREDOVISNING 2019 UDDEVALLA KOMMUN  31

EKONOMISK REDOVISNING  |  BALANSRÄKNING



KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2019 2018 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 99 125 10 37

Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 395 329 150 93

Verksamhetsnetto före förändring av rörelsekapital 494 454 160 130

Justering för rörelsekapitalets förändring

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 0 0 0

Förändring av förråd/lager 3 4 15 -1

Förändring av kortfristiga fordringar -28 -38 12 -1

Förändring av kortfristiga skulder 82 21 53 23

Kassaflöde från den löpande verksamheten 551 441 240 151

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar -4 0 0 0

Inköp av materiella tillgångar -963 -917 -526 -332

Avyttrade materiella tillgångar 2 17 1 15

Inköp av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Avyttrade finansiella tillgångar 1 19 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -964 -881 -525 -317

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning

Långfristig utlåning 1 0 -86 -237

Upplåning

Minskning pga utbetalningar avsättningar -5 -6 -5 -6

Långfristig upplåning 1 200 550 1 200 550

Amortering -900 -350 -900 -350

Förändrad skuld finansiell leasing -23 -21

Förändrad skuld anslutningsavgifter 49 35

Förändring av övriga långfristiga skulder 11 17 2 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 333 225 211 -42

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 0 -1 0

ÅRETS KASSAFLÖDE -81 -215 -75 -208

Likvida medel vid årets början 118 333 101 309

Likvida medel vid årets slut 37 118 26 101

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
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tas som korttidsinventarier utifrån gränsvärdet 
för väsentligt värde och den tolkning som gjorts 
av RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. 

• Utgifter för detaljplaner ska, enligt RKR R3 
Immateriella anläggningstillgångar, inte längre 
bokföras som anskaffningsvärde för anlägg-
ningstillgångar utan ska alltid redovisas som 
kostnad. Redovisningsförändringen är införd 
från och med räkenskapsåret 2019. Ett pågå-
ende exploateringsprojekt med enbart utgifter 
för detaljplaner har återförts med 1 mkr. Någon 
återföring av tidigare års aktiverade utgifter för 
detaljplaner har inte gjorts då arbetsinsatsen 
för att ta fram korrekta värden inte bedöms 
motsvara värdet av justeringen. 

• Återföring av tidigare skuldbokförda investe-
ringsbidrag från privat aktör har gjorts. Enligt 
rekommendation RKR R2 Intäkter får endast 
offentliga bidrag initialt skuldredovisas för att 
sedan successivt intäktsredovisas över tillgång-
ens nyttjandeperiod. Bidrag från privat aktör 
har återförts med 5 mkr.

• Utifrån LKBR och kraven i RKR R 5 Leasing 
ska redovisning av finansiell leasing ske om 
leasingen uppfyller kraven härför. Kommunens 
leasingavtal omfattar för närvarande ett antal 
fordon vars värde är att betrakta som väsent-
ligt. Införandet av finansiell leasing påverkar 
balansräkningen men har för närvarande ingen 
resultatpåverkan. Införs successivt från 2019, 
se not 10.

För samtliga redovisningsförändringar, undantaget 
utgifter för detaljplaner, och finansiell leasing har 
omräkning av jämförelsetal skett för räkenskapsåret 
2018. För tiden innan 2018 har ingen omräkning 
skett och påverkar endast femårsårsjämförelser i 
den finansiella analysen och under femårsöversik-
ten. Påverkan bedöms inte som väsentlig. 

I övrigt har ingen förändring av redovisningsprin-
ciper skett under räkenskapsåret.

Förändrad redovisning utifrån reviderad LKBR

Belopp i mkr Tillgångar Avsättn./
skulder Eget kapital

Påverkan på BR 
+=Debet, -=Kredit

Immateriella 
anl.tillgångar

Materiella 
anl.tillgångar

Finansiella 
anl.tillgångar

Omsättnings-
tillgångar

Långfr. 
skulder Övrigt EK

Årets 
resultat

UB 2018 enligt BR 10 2 097 3 250 391 -3 203 -1 695 -39

Återföring av uppskrivning 
andelar i kommuninvest -26 26

Egentillverkade tillgångar -8 9 -1

Korttidsinventarier, kostn.
bokföring datorer m.m. -19 17 2

Exploateringsredovisning, 
detaljplaner -1 1

Återföring 
investeringsbidrag 5 -5

Avrundningseffekt -1 -1  

Justerat IB 2019 2 2 077 3 223 390 -3 198 -1 647 -37

REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Den kommunala redovisningen regleras fr o m räken-
skapsåret 2019 av Lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), vilken ersätter tidigare 
Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). Som 
normgivare för den kommunala redovisningen fungerar 
de rekommendationer och anvisningar som Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) ger ut. 

De kommunägda bolagen och stiftelserna följer 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning K3. Undantaget är Gustafsbergs-
stiftelsen som tillämpar Bokföringsnämndens allmän-
na råd BFNAR 2016:10 (K2).

Förändrade redovisningsprinciper
Kommunen har under året anpassat redovisningen till 
ny LKBR och upprättat bokslutet i enlighet med detta. 
Följande redovisningsförändringar har behövt göras:
• Återföring har gjorts av tidigare uppskrivningar 

av finansiella anläggningstillgångar. Tidigare år 
har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i 
Kommuninvest ekonomisk förening om 26 mkr. 
Med anledning av att LKBR inte medger upp-
skrivning av finansiella anläggningstillgångar har 
dessa nu återförts.

• Återföring av bokförda immateriella anlägg-
ningstillgångar för IT-system i form av andra 
utgifter än för licensavgifter. En tydligare 
rekommendation om vad som kan betraktas som 
anskaffningsutgift för egentillverkade tillgångar 
har föranlett återföringen om 8 mkr. 

• Återföring av materiella anläggningstillgångar i   
form av datorer, läsplattor och mobiler. Tidigare 
bokförda datorer, läsplattor och mobiler med ett 
värde på 18 mkr har återförts. Dessa ska betrak-
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Tillämpade Redovisningsprinciper
Kommunen
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR) och rekommendationer utgivna av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med vissa 
nedan redovisade undantag. Här kommenteras 
också vissa andra tillämpade redovisningsprinciper 
som kan vara intressanta utifrån den kommunala 
särarten.

Undantag
Rekommendation R14 Drift och investeringsre-
dovisning och R15 Förvaltningsberättelse har inte 
tillämpats fullt ut. Rekommendationerna gäller först 
från och med räkenskapsåret 2020.

Avskrivningar
Avskrivningar görs planenligt fr.o.m. den månad som 
tillgången tas i bruk. Anläggningstillgångar skrivs av 
utifrån linjär nominell metod, dvs. lika stora nominella 
belopp per år. Komponentavskrivning tillämpas fr. o m 
2017. På tillgångar i form av mark, konst och pågå-
ende arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstiderna har fastställts med en egen 
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I 
huvudsak används följande avskrivningstider:

År  Anläggningstyp
3–15  System/programvara
5–20  Maskiner
5–20  Övriga inventarier
10–50  Byggnader

Principer för periodisering
Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering 
av inkomster och utgifter uppgår till 0,5 prisbasbelopp 
(23 250 kr). Undantag görs för vissa poster, ex. hyror, 
arrenden och koncerninterna poster som periodiseras 
oavsett belopp.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas som en egen 
rad i resultaträkningen om de är sällan förekom-
mande, har betydelse för en jämförelse och uppgår till 
väsentligt belopp. Riktpunkt för väsentligt belopp är 
10 mkr för aktuellt år eller jämförelseår. Uppkomna 
realisationsvinster/-förluster vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar redovisas alltid som jämförelsestö-
rande poster.
Poster med naturligt samband till tidigare redovisade 
jämförelsestörande poster under riktpunktsvärdet (10 
mkr), kan ingå för en korrekt jämförelse.

Immateriella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-

rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om an-
skaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 250 
kr). För egenutvecklade tillgångar såsom exempelvis 
IT-system är det endast licensavgift som betraktas som 
anskaffningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadig-
varande bruk och med en nyttjandeperiod översti-
gande 3 år klassificeras som anläggningstillgång om 
anskaffningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 
250 kr). Gränsvärde för aktivering av tillgång vid 
komponentutbyte (planerat underhåll) är 350 tkr och 
gränsvärde för utrangering av komponent är 250 tkr i 
restvärde. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. 

Anläggningstillgångar såsom större anläggningar, 
verksamhetsfastigheter samt gator och vägar är kom-
ponentindelade. För gator och vägar sker komponent-
indelningen successivt från 2017 i samband med att 
nya komponenter byts ut allt eftersom.

Samtliga lånekostnader belastar resultatet för den 
period de hänför sig till. 

Exploateringsredovisning
Exploateringar som är avsedda för försäljning bokförs 
som en omsättningstillgång på balansräkningen. De 
exploateringsområden som kommunen ska behålla 
aktiveras som en anläggningstillgång. 

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens finansiella anläggningstillgångar består 
av aktier i kommunala bolag, andelar i föreningar, 
grundfondskapital i bostadsstiftelser samt bostadsrät-
ter. Andelen i Kommuninvest ekonomisk förening 
består av ursprungligt insatskapital, särskild insats 
inklusive insatsemission.

Leasing
De vanligast förekommande leasingavtalen som 
kommunen har är leasing av maskiner och inventarier 
och en stor del av dessa avser fordon. Huvuddelen 
av de avtal som avser fordon är att klassificeras som 
finansiella leasingavtal då de ekonomiska fördelar och 
risker i allt väsentligt övergår till kommunen. Udde-
valla kommun kommer för avtal som tecknats från och 
med 2019 och framåt att klassificera sina leasingavtal 
enligtriktlinjerna i RKR R5. Antalet nytecknade avtal 
under 2019 som avser fordon och klassificeras som 
finansiell leasing är 16 avtal och dessa ingår i kom-
munens materiella anläggningstillgångar och följer 
kommunens nyttjandetid på 5 år.

Resultatpåverkan har schablonberäknats då belop-
pets påverkan på resultaträkning bedöms som icke 
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väsentlig. I övrigt har kommunen inga avtal  avseende 
maskiner och inventarier eller för hyra av fastighet, 
som har startats upp under 2019,  som enligt RKRs 
riktlinjeruppfyller kriterierna för att klassificeras som 
finansiell leasing.

 Leasingavgiften för operationella leasingavtalen 
kostnadsförs linjärt över tiden. I not 2 redovisas upp-
lysningar om framtida hyra/minimileaseavgifter för 
operationella leasingavtal.

Bidrag till infrastruktur
Bidrag som ges till staten och uppfyller kraven enligt 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter re-
dovisas som tillgång i balansräkningen. Upplösningen 
av bidraget sker utifrån jämförbar nyttjandetid för 
egna anläggningstillgångar, dock max på 25 år.

Pensionsskuld
Redovisning av pensionsskuld har sedan 1998 skett 
enligt den lagstadgade ”blandmodellen”. Pensio-
ner intjänade före 1998 redovisas inklusive särskild 
löneskatt som en ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Utbetalningar för pensioner intjänade före 
1998 bokförs därmed som årets kostnad tillsammans 
med årets intjänade pensioner. Enligt kommunens rikt-
linjer för pensionsåtagande görs också s.k. inlösen av 
pensionsskuld via försäkringslösning. Denna kostnad 
minskar också ansvarsförbindelsen. 

Det samlade pensionsåtagandet framgår i den fi-
nansiella analysen. Pensionsförpliktelserna är beräk-
nade utifrån beräkningsmodellen RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld).

Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning)
Kommunens redovisningsprinciper ska så långt som 
möjligt tillämpas även av dotterföretagen. Genom 
att olikartade verksamheter ingår måste i vissa fall 
avsteg göras från enhetliga redovisningsprinciper. 
Bland annat tillämpas inte samma värderings- och 
avskrivningsprinciper i dotterföretagen som i kommu-
nen. Principer för pensionsredovisning är annorlunda. 
Komponentindelning är inte fullt ut genomförd i dot-
terföretagen (ej Gustafsbergsstiftelsen).

Olikheter i redovisningen gällande uppskrivningar 
har justerats. Dock har inga justeringar för olikheter i 
pensionsredovisningen och avseende komponentindel-
ning gjorts i den sammanställda redovisningen.

Metod
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, 
dvs. förvärvat eget kapital i respektive dotterföretag 
elimineras och enbart ägda andelar av dotterbolagens 
tillgångar och skulder respektive intäkter och kost-
nader tas med i koncernredovisningen. Civilrättsliga 
underkoncerner konsolideras (alternativ metod enligt 

R16). Koncerninterna tillgångar och skulder respek-
tive intäkter och kostnader elimineras i sin helhet.

Den sammanställda redovisningen omfattar kom-
munkoncernens samtliga företag där kommunen har 
minst 20 % ägarandel. De företag som därmed undan-
tas är av obetydlig omfattning enligt R 16 Samman-
ställda räkenskaper. Underkoncerner tas in i sin helhet 
för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB), Bostadsstif-
telsen Uddevallahem och för HSB Norra Bohusläns 
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av organisations-
schema på sid 72.

Leasingavtal
I den sammanställda redovisningen redovisas väsent-
liga finansiella leasingavtal som materiella anlägg-
ningstillgångar respektive långfristig skuld. I not 10 
redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida 
leasingavgifter för de finansiella leasingavtalen.

Finansverksamheten inom 
Uddevalla kommunkoncern

All väsentlig upplåning och all finansiell riskhan-
tering inom kommunkoncernen - finansiell leasing 
utgör ett undantag - är koncentrerad till den s.k. 
internbanken. Utlåningen från internbanken till 
koncernföretagen sker genom kommunens koncern-
kontosystem. Koncernföretagen lånar av internbanken 
genom utnyttjande av checkkrediter, där villkoren 
utgår från internbankens självkostnad jämte låneav-
gifter. Avgifterna syftar till att göra lånekostnaden 
för koncernföretagen marknadsmässig. Den modell 
som tillämpas är den modell som rekommenderas 
av SABO och SKR. För de koncernföretag som inte 
verkar på en konkurrensutsatt marknad utgår endast en 
administrativ avgift. Utlåningen till koncernföretagen 
via koncernkontosystemet redovisas som långfristig 
fordran i kommunen.

Kommunen och koncernföretagen använder räntes-
wappar som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens ränteswappar används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt, se not 7 och not 19.  

Särredovisning
Följande särredovisningar har upprättats inom 
kommunkoncernen:
• Särredovisning har upprättats enligt ellagen 

(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263). 
Dessa finns tillgängliga hos Uddevalla Energi tel: 
0522-58 08 00 kundservice@uddevallaenergi.se

• Särredovisning har upprättats enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) och finns 
tillgänglig hos Västvatten AB tel: 0522-63 88 00 
info@vastvatten.se 
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Notförklaringar
Belopp i mkr

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Försäljningsintäkter 761 757 21 21

Taxor och avgifter 222 207 152 142

Hyror och arrenden 446 430 106 108

Bidrag från staten 343 390 343 389

Eu bidrag 1 4 1 4

Övriga bidrag 58 45 35 33

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 214 209 198 208

Försäljning av exploateringsfastigheter 35 8 35 8

Övriga verksamhetsintäkter 27 30 9 10

Summa verksamhetens intäkter 2 107 2 080 900 923

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Personalkostnader -3 203 -3 138 -2 831 -2 785

Lokal- och fastighetskostnader -271 -279 -251 -243

Bidrag och transfereringar -150 -133 -150 -130

Köp av verksamhet -542 -599 -557 -575

Inköp av material m.m. -387 -347 -161 -150

Övriga verksamhetskostnader -465 -417 -262 -253

Årets skatt -4 -1 - -

Årets uppskjutna skatt -22 -15 - -

Summa verksamhetens kostnader -5 044 -4 929 -4 212 -4 136

Operationella leasingavtal, framtida minimeleaseavg. Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 17 18 10 15

Senare än ett år men inom fem år 24 18 7 14

Senare än fem år 0 0 0 0

Summa operat. leasingavtal, framtida minimeleaseavg. 41 36 17 29

Operationella leasingavtal, framtida hyror Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Framtida hyror förfaller enligt följande:

Inom ett år 61 68 91 88

Senare än ett år men inom fem år 93 111 177 151

Senare än fem år 22 28 334 61

Summa operationella leasingavtal, framtida hyror 176 207 602 300

Revisionskostnader

Den totala revisionskostnaden 2019 för kommunen är 270 tkr (270 tkr) varav kostnad för de sakkunnigas granskning av 
räkenskaperna uppgår till 120 tkr (120 tkr). 

För kommunkoncernen uppgår kostnaden 2019 för de sakkunnigas arvode till 1 178 tkr (815 tkr).
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Not 3 Jämförelsestörande poster Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Jämförelsestörande intäkter:

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2 15 1 15

Jämförelsestörande kostnader:

Reaförlust och utrangeringar av anläggningstillgångar -44 -5 -42 0

Rättelser:

Rättelse av fel retroaktiva premier KPA -41 - -41 -

Rättelse av fel schablonbidrag flyktingar 14 14

Summa jämförelsestörande poster -69 10 -68 15

Not 4 Skatteintäkter Kommun 2019 Kommun 2018

Preliminär kommunalskatt 2 698 2 573

Preliminär slutavräkning innevarande år -24 -8

Slutavräkningsdifferens föregående år 1 -3

Summa skatteintäkter 2 675 2 562

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Kommun 2019 Kommun 2018

Inkomstutjämningsbidrag 530 527

Kommunal fastighetsavgift 110 107

Bidrag för LSS-utjämning 87 61

Kostnadsutjämningsbidrag 17 15

Regleringsbidrag 39 9

Övriga bidrag 26 44

Summa generella statsbidrag och utjämning 809 763

Varav tillfälligt stöd under 2015-2019 med anledning av ökat flyktingmottagande 26 36

Varav tillfälligt stöd under 2016-2018 för ökat bostadsbyggande - 5

Varav tillfälligt stöd under 2018 för långtidsarbetslösa - 3

Not 6 Finansiella intäkter Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Utdelningar på aktier och andelar 6 8 6 8

Ränteintäkter 2 3 63 59

Summa finansiella intäkter 8 11 69 67
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Not 7 Finansiella kostnader Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Räntekostnader -52 -47 -52 -46

Ränta på pensionsavsättning -1 -1 -1 -1

Övriga finansiella kostnader -2 -2 0 0

Summa finansiella kostnader -55 -50 -53 -47

Genomsnittlig ränta extern skuldportfölj (%) Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

inklusive derivat 1,57 1,52 1,57 1,52

exklusive derivat 0,57 0,54 0,57 0,54

Genomsnittlig räntebindningstid extern skuldportfölj (%) Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

inklusive derivat (år) 3,2 2,8 3,2 2,8

exklusive derivat (år) 1,0 1,0 2,0 1,0

Not 8 Justering för ej likviditetspåverkande 
poster   Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Av- och nedskrivningar 332 322 110 110

Reavinster -1 -15 -1 -15

Reaförluster och utrangeringar 44 5 42 0

Gjorda/återförda avsättningar 30 17 9 -2

Rättelse upplösning skuld schablonbidrag flyktingar -14 0 -14 0

Upplösning av investeringsbidrag enligt LKBR 4 0 4 0

Summa justering för ej likviditetspåverkande poster 395 329 150 93

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser, servitut Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående anskaffningsvärde 17 30 14 28

Inköp 4 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 1 0

Förändrade redovisningsprinciper* 0 -14 0 -14

Utgående anskaffningsvärde 21 16 15 14

Ingående av- och nedskrivningar 13 16 12 15

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Förändrade redovisningsprinciper* 0 -5 0 -5

Årets av- och nedskrivningar 2 2 2 2

Utgående av- och nedskrivningar 15 13 14 12

Utgående restvärde 6 3 1 2

Genomsnittlig nyttjandeperiod 9 år 9 år 7 år 7 år

Linjär avskrivning tillämpas för programvarulicenser. För servitut görs ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte 
in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar. Kommunens immateriella tillgångar avser 
endast förvärvade tillgångar.

* Förändrade redovisningsprinciper enligt ny LKBR, se under avsnittet Redovisningsprinciper sida 35.
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående anskaffningsvärde 9 754 9 042 3 245 3 106

Inköp 56 233 7 15

Försäljningar/utrangeringar -27 -12 -2 0

Återförd nedskrivning 0 0 0 0

Överföringar 755 491 190 124

Utgående anskaffningsvärde 10 538 9 754 3 440 3 245

Ingående av- och nedskrivningar 3 863 3 617 1 530 1 448

Försäljningar/utrangeringar -22 -9 0 0

Återförd nedskrivning 0 0 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 263 255 82 82

Utgående av- och nedskrivningar 4 104 3 863 1 612 1 530

Utgående restvärde 6 434 5 891 1 828 1 715

Genomsnittlig nyttjandeperiod 37 år 36 år 35 år 35 år

Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i värde, t.ex. mark, görs 
ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för byggnader och 
tekniska anläggningar.

Maskiner och inventarier Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående anskaffningsvärde 832 844 362 373

Inköp 129 106 27 58

Försäljningar/utrangeringar -14 -55 0 -1

Överföringar 13 6 3 1

Förändrade redovisningsprinciper* 0 -69 0 -69

Utgående anskaffningsvärde 960 832 392 362

Ingående av- och nedskrivningar 520 546 239 253

Försäljningar/utrangeringar -16 -50 -1 0

Överföringar 0 0 0 0

Förändrade redovisningsprinciper* 0 -51 0 -51

Årets av- och nedskrivningar 68 75 27 37

Utgående av- och nedskrivningar 572 520 265 239

Utgåeende restvärde 388 312 127 123

Genomsnittlig nyttjandeperiod 13 år 11 år 9 år 9 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

* Förändrade redovisningsprinciper enligt ny LKBR, se under avsnittet Redovisningsprinciper sida 35.
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning
Fiansiell leasing Kommun 2019 Kommun 2018

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 4 0

Framtida finansiella kostnader 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 4 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom ett år 1 0

Senare än ett år men inom fem år 3 0

Senare än fem år 0 0

Summa finansiella leasingavtal 4 0

Utöver kommunens finansiella leasingavtal på 16 bilar så finns det i kommunkoncernen finansiella leasingavtal på Kraftvärmever-
ket Lillesjö och 2 fordon hos Räddningstjänsförbundet Mitt Bohuslän.

Pågående arbete Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående anskaffningsvärde 688 597 239 94

Inköp 601 590 492 270

Försäljning/utrangeringar -41 -3 -40 0

Överföringar -592 -497 -194 -125

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 656 687 497 239

Pågående investeringar avskrivs ej.

Specifikation av mark, byggnader och tekniska anläggningar, utgående restvärde Kommun 2019 Kommun 2018

Markreserv 70 66

Verksamhetsfastigheter 1 210 1 159

Fastigheter för affärsverksamhet 29 30

Publika fastigheter (gator, vägar o parker) 431 372

Fastigheter för annan verksamhet (tomträttsmark, kommersiella fastigheter) 88 88

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 828 1 715
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Not 11 Värdepapper, andelar och 
bostadsrätter Bokfört värde

Aktier Org.nr Antal Koncern Kommun

Uddevalla Utvecklings AB (100 %) 556046-3506 26 000 - 20,000

Uddevalla Vatten AB (100 %) 556901-9655 10 000 - 10,000

Fyrstads Flygplats AB (16 %) 556234-4373 960 1,211 1,211

Mediapoolen VG AB (16,7 %) 556601-4741 500 0,250 0,250

Regionteater Väst AB (9 %) 556609-7837 405 0,405 0,405

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (2 %) 516406-0294 1 336 2,005 2,005

Inera AB 556559-4230 5 0,043 0,043

Bivab (tidigare Buss i Väst AB) (17,5 %) 556446-9343 345 1,954 -

SABO Försäkrings AB 516401-8441 10 0,010 -

Summa aktier 5,878 33,914

Andelar Antal Koncern Kommun

Kommuninvest ekonomisk förening* - 21,743 21,743

Föreningen Sportstugan 1 700 0,015 0,015

Föreningen Folkets hus 500 0,005 0,005

Summa andelar 21,763 21,763

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser ursprungligt insatskapital, särskild insats inklusive insatsemission.

Övrigt Antal Koncern Kommun

Husbyggnadsvaror HVB-förening - 0,080 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav (Uddevalla Energi AB) - 0,167 -

Bostadsrätter - 4,377 4,377

Grundfondskapital - - 10,831

Summa övrigt 4,624 15,208

Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter Koncern Kommun

Summa 32,265 70,885

Not 12 Långfristiga fordringar Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Utlämnade lån, koncernföretag - - 3 232 3 146

Utlämnade lån, övriga 6 6 6 6

Övriga fordringar 3 3 0 0

Summa långfristiga fordringar 9 9 3 238 3 152

Övriga finansiella anläggningstillgångar 12,1 (13,8) mkr avser en räntetaksförsäkring tecknad av Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem för att minska ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3% och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 
2027.
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Not 13 Exploateringområden  
och förråd/lager Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Pågående exploateringar 42 54 42 54

Lager tomtmark 7 10 7 10

Materialförråd 45 33 0 0

Summa exploateringsområden och förråd/lager 94 97 49 64

Specifikation av pågående exploateringar, kommunen IB 2019 Årets utg./ink. UB 2019

Bostadsmark under exploatering

Sundstrand Etapp 2 28 -12 16

Sundskogen Etapp 1               4 -1 3

Sunningebergen 7 0 7

Område vid Skarsjövallen 6 0 6

Rotviksbro                  1 0 1

Fasseröd 1 0 1

Söderskolan 2 0 2

Övriga mindre exploateringar 2 0 2

Delsumma 51 -13 38

Industrimark under exploatering

Frölandshamn, industriområde 1 1 2

Björbäck 8 1 0 1

Handelsområde sydöst Torp 1 0 1

Övriga mindre exploateringar 0 0 0

Delsumma 3 1 4

Summa pågående exploateringsprojekt 54 -12 42

Specifikation av tomtlager, kommunen IB 2019
Årets försäljn./

nedskrivning UB 2019

Tomtmark bostäder 1 -1 0

Tomtmark industrier 9 -2 7

Summa tomtlager 10 -3 7

Not 14 Kortfristiga fordringar Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Kundfordringar 203 202 19 32

Interimsfordringar* 127 111 72 78

Fordran på staten 119 113 118 112

Övriga kortfristiga fordringar 24 19 3 3

Summa kortfristiga fordringar 473 445 212 225

*Varav fordran på Migrationsverket - 10
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Not 15 Kassa och bank
Utnyttjade checkkrediter tas upp bland kortfristiga skulder. Kommunens beviljade checkkredit uppgår till 300 mkr (300 mkr), 
varav utnyttjat 0 mkr (0 mkr).

Not 16 Förändring eget kapital Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 2 447 2 319 1 735 1 695

Justeringar ändrade redovisningsprinciper enligt LKBR

Återföring finansiella anläggningstillgångar Kommuninvest -27 -27

Återföring immateriella och materiella 
anläggningstillgångar -28 -28

Återföring omsättningstillgång exploatering -1 -1

Återföring investeringsbidrag 5 5

Avrundning 1

Justerat ingående eget kapital 2 397 2 319 1 684 1 695

Årets resultat, enl. fastställd resultaträkning 99 128 10 40

Summa enligt fastställd Årsredovisning 2 496 2 447 1 694 1 735

Not 17 Avsättningar för pensioner Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Avsatt till ålderspension inklusive löneskatt* 53 53 45 47

Avsatt till FPG/PRI-pensionsskuld 1 1 -

Summa avsättning för pensioner 54 54 45 47

* Sedan 2001 gäller en försäkringlösning som avser kompletterande ålderspensioner för de förmånsbestämda pensionsdelarna 
över 7,5 inkomstbasbelopp.      

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, Pensionsskuld på sida 37.

Specifikation Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 47 50

Nya förpliktelser under året:

- Nyintjänad pension/arbetstagare som pensionerats 0 1

- Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 1

- Sänkning av diskonteringsränta 0 0

- Nya efterlevandepensioner 0 0

- Övrigt 3 0

Pensionsutbetalningar -6 -5

Utågende avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 45 47

Aktualiseringsgrad 98% 98%
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Not 18 Övriga avsättningar Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående avsättning tippområde 7 9 - -

Årets avsättning - - - -

Årets uttag -2 -2 - -

Utgående avsättning tippområde 5 7 - -

Ingående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 0 0 0 0

Årets avsättning 9 - 9 -

Årets uttag -1 - -1 -

Utgående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 0 8 0

Ingående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 15 16 15 16

Årets avsättning - - - -

Årets uttag 0 -1 0 -1

Utgående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 15 15 15 15

Ingående avsättning hamnåtgärder 32 33 32 33

Årets avsättning - - - -

Årets uttag -4 -1 -4 -1

Utgående avsättning hamnåtgärder 28 32 28 32

Övriga avsättningar 3 3 1 2

Summa övriga avsättningar 59 57 52 49

Avsättning för tippområde avser Havskurens avfallsanläggning tillhörande Uddevalla Energi AB.  Sluttäckningen av deponin är 
avslutad och kvarstående avsättning avser framtida kostnader för återställningsarbeten.

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur avser anläggande av gång-och cykelväg mellan Ammenäs och Sund i anslutning till 
väg 679 som planeras vara färdig under 2022. Finns redovisad som tillgång under rubriken Bidrag till infrastruktur. 

Avsättning för Torp östra utgörs av beräknade utgifter för åtagande, via exploateringsavtal, att anlägga en ny gång 
och cykelbana. Processen med att beställa projekteringen av gång och cykelbana är påbörjad, osäkert när utflöde av 
beräknade resurser på 15 mkr inträffar. Finns dessutom en mindre avsättning som är under avslut för utredning i samband med 
skadereglering på fastigheter.      

Avsättning för hamnåtgärder avser kommunens åtagande för att kunna fullfölja arrendeavtal med fyra utomstående företag 
verksamma inom kommunens hamnområde. Arbetena beräknas vara färdiga år 2023.

Övriga avsättningar 2019 avser återställningskostnader för moduler (Norrskolan och Linneaskolan) Avtalstiden för modulerna 
är 24 månader med möjlighet till förlängning. För kommunen 2018 avses ett avtal till Ljungskile tennisklubb för anläggning av 
tennisplaner. Övrig avsättning koncernen 2019 och 2018 gäller Uddevalla Vatten AB och omfattar ett befarat skadestånd i 
samband med översvämningar 2016.      
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Not 19 Långfristiga skulder
Låneskuld Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående låneskuld 3 234 3 034 3 150 2 950

Nyupplåning under året 1 200 550 1 200 550

Årets amorteringar -900 -350 -900 -350

Delsumma 3 534 3 234 3 450 3 150

Varav kort del av lång skuld 0 0 - -

Långfristig skuld finansiell leasing 264 283 4 -

Förutbetalda anslutningsavgifter * 359 310 - -

Investeringsfond VA 94 84 - -

Förutbetalda investeringsbidrag ** 42 42 42 42

Övriga långfristiga skulder 3 2 8 6

Summa långfristiga skulder 4 296 3 955 3 504 3 198

* Upplösningstiden för anslutningasavgifterna är 75 år hos Uddevalla Vatten och 25 år hos Uddevalla Energi (elnät).

** Genomsnittlig upplösningtid av skuld för förutbetalda investeringsbidrag är 34 år för 2019 och 34 år för 2018.

Kreditgivare Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Kommuninvest 3 534 3 234 3 450 3 150

Summa kreditgivare 3 534 3 234 3 450 3 150

Derivat, nominella värden Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

SEB 620 770 620 770

Nordea 730 930 730 930

Handelsbanken - 119 - -

Summa derivat, nominella värden 1 350 1 819 1 350 1 700

Derivat undervärde (mkr) -87 -109 -87 -109

Räntebindningstider (inkl. derivat) Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

0 - 12 mån 654 1 234 570 1 150

1 år - 3 år 830 320 830 320

3 år - 5 år 1 650 1 280 1 650 1 280

5 år och mer 400 400 400 400

Summa räntebindningstider 3 534 3 234 3 450 3 150

Kapitalbindningstid (inkl. derivat) Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

0 - 12 mån 684 984 600 900

1 år - 5 år 2 650 2 250 2 650 2 250

5 år och mer 200 0 200 0

Summa kapitalbindningstid 3 534 3 234 3 450 3 150
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Not 20 Kortfristiga skulder Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Leverantörsskulder 303 245 203 157

Upplupna löner och semesterlöner 177 171 143 142

Arbetsgivaravgifter och skatt 174 163 146 147

Upplupna pensionskostnader 120 114 118 112

Interimsskulder 168 188 119 114

Skulder till kreditinstitut 29 34 6 11

Skuld koncernkonto 0 0 2 4

Förutbetalda skatteintäkter 26 23 26 23

Övriga kortfristiga skulder 88 65 4 4

Summa kortfristiga skulder 1 085 1 003 767 714

Not 21 Ställda säkerheter
Avser äganderättsförbehåll för bussar inom Uddevalla Omnibus med 0,1 mkr (0,1 mkr) för upptagna lån.

Not 22 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Ingående pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) 
intjänade före 1998 996 1 019 996 1 019

Nya förpliktelser under året: 

- aktualisering 0 0 0 0

- ränteuppräkning 6 11 6 11

- basbeloppsuppräkning 22 17 22 17

- övrig post -10 10 -10 10

Pensionsutbetalningar -57 -61 -57 -61

Förpliktelse minskad genom försäkring* 0 0 0 0

Utgående pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt), 
intjänade före 1998

957 996 957 996

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98%

* Partiell inlösen av pensionsförpliktelser före 1998 har gjorts åren 2005-2015 via en försäkringslösning. Det totala beloppet t.o.m. 
2019 uppgår till 232 mkr (inkl. löneskatt). Överskottsmedel från försäkringar uppgår till 2,6 mkr (11,7 mkr) per 2019-12-31.

Pensionsutfästelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Pensionsutfästelser (inklusive löneskatt), 
kommunala bolag med flera* 1 1 1 1

Summa pensionsutfästelser 1 1 1 1

* Utfästelsen omfattar 2 kommunala bolag både 2019 och 2018. Beräkningen görs av KPA.
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Not 22 Ansvarsförbindelser, fortsättning
Borgensförbindelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Uddevalla Energi AB (koncernen) - - 280 311

Uddevalla Utvecklings AB - - 84 84

Uddevalla Omnibus AB - - 0 2

Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 0 0

Övriga företag/stiftelser 1 1 1 1

Föreningar m.m. 5 7 5 7

Summa borgensförbindelser 6 8 370 405

Övriga ansvarsförbindelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Övrigt 1 1 0 0

Summa övriga ansvarsförbindelser 1 1 0 0

Summa ansvarsförbindelser Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018

Summa 965 1 006 1 328 1 402

Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB

Uddevalla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 

Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som 
per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 

förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-
lande till storleken på medlemmarnas respektive insatska-
pital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Uddevalla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 722 mkr 
och totala tillgångar till 459 443 mkr. Uddevalla kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 896 mkr 
(0,85 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
3 896 mkr (0,85 %).

ÅRSREDOVISNING 2019 UDDEVALLA KOMMUN  47

EKONOMISK REDOVISNING  |  NOTFÖRKLARINGAR



Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen

Belopp i tkr Aktieägartillskott Koncernbidrag Försäljning

Enhet Givna/Mottagna Givna/Mottagna Intäkt/Kostnad

Kommunen 20 710 160 837

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

- Uddevalla Utvecklings AB (moder) 6 900 7 200 909 467

- Uddevalla Energi AB (koncernen) 7 200 99 515 12 547

- Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 0 6 776

- Uddevalla Turism AB 5 450 1 121 1 376

- Uddevalla Omnibus AB 1 450 1 548 2 106

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 82 960 57 084

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 36 311 56 453

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 8 1 940

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 8 817 4 450

Gustafsbergsstiftelsen 540 409

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %) 56 767 4 761

Summa 0 0 14 100 14 100 309 206 309 206

Belopp i tkr Lån Räntor Borgensavgifter

Enhet Givare/Mottagare Intäkt/Kostnad Intäkt/Kostnad

Kommunen 3 230 079 62 485 100 760

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

- Uddevalla Utvecklings AB (moder) 24 434 379 25

- Uddevalla Energi AB (koncernen) 599 365 9 12 774 735

- Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 50 535 3 765

- Uddevalla Turism AB 2 725 46

- Uddevalla Omnibus AB 55 815 84 1 266

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 602 141 4 9 297

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 1 582 226 31 952

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 60 470 1 237

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 247 683 4 715

Gustafsbergsstiftelsen 4 685 53

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %) 1

Summa 3 230 079 3 230 079 62 585 62 585 760 760
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DRIFTREDOVISNING
Belopp i mkr Kommun 

-bidrag
Resultat  

kommunbidr.Nämnd/Styrelse Kostnader Intäkter Netto

Kommunfullmäktige och revision -10,4 0,2 -10,2 -10,8 0,6

Kommunstyrelsen -388,0 151,5 -236,5 -249,5 13,0

Barn och utbildningsnämnden -1 899,1 425,1 -1 474,0 -1 489,3 15,3

Socialnämnden -1 664,4 258,8 -1 405,6 -1 430,4 24,8

Samhällsbyggnadsnämnden -823,7 705,3 -118,4 -120,1 1,7

Kultur och fritidsnämnden -164,4 24,4 -140,0 -145,8 5,8

Valnämnden -2,5 1,2 -1,3 -1,3 0,0

Summa nämnder/styrelser -4 952,5 1 566,5 -3 386,0 -3 447,2 61,2

Övriga ej fördelade poster*
Se spec nedan -922,2 789,7 -132,5 -78,1 -54,4

Eliminering internränta 28,1 0,1 28,2 33,1 -4,9

Eliminering interna intäkter/kostnader 1 441,1 -1 441,1 0,0 0,0 0,0

Summa verksamhetens nettokostnad -4 405,5 915,2 -3 490,3 -3 492,2 1,9

Skatteintäkter - 2 675,3 2 675,3 2 657,8 17,5

Generella statsbidrag och utjämning - 808,7 808,7 827,5 -18,8

Finansiella intäkter - 69,3 69,3 83,1 -13,8

Finansiella kostnader -53,4 - -53,4 -73,7 20,3

Resultat efter finansnetto -4 458,9 4 468,5 9,6 2,5 7,1

Extraordinära poster - - -

REDOVISAT RESULTAT 9,6 2,5 7,1

Driftredovisningen visar verksamheternas resursförbrukning och avvikelser i förhållande till kommunbidrag. 
I nämnders/styrelsers redovisning ingår interna poster, dvs. interna debiteringar, personalomkostnadspålägg och 
kapitalkostnader. Dessutom ingår vissa finansiella poster.

Belopp i mkr 

Budget
Resultat  

mot budget* Specifikation ej fördelade poster: Kostnader Intäkter Netto

Årets pensioner -222,3 149,9 -72,4 -61,6 -10,8

Retroaktiva pensionskostnader -40,6 0,0 -40,6 0,0 -40,6

Arbetsgivaravgifter -615,0 623,8 8,7 4,0 4,7

Avtalsförsäkringar -0,8 1,0 0,2 0,0 0,2

Ökat försörjningsstöd 0,0 0,0 0,0 17,5 -17,5

Pris- och lönereserv 0,0 0,0 0,0 -1,7 1,7

Driftreserv för nytt badhus och 
utrangering för ändrad placering -39,5 0,0 -39,5 -20,0 -19,5

Upphandlingseffekter 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,8

Kostnad för nya investeringar 0,0 0,0 0,0 -16,9 16,9

Tillskott riktade statsbidrag 0,0 0,0 0,0 1,1 -1,1

Upplösning av tidigare felaktigt 
skuldbokförda flyktingbidrag 0,0 14,2 14,2 0,0 14,2

Övriga reaförluster och reavinster vid 
utrangering av anläggningstillgångar -3,2 0,5 -2,7 0,0 -2,7

Övrigt -0,8 0,3 -0,5 0,2 -0,7

Summa ej fördelade poster -922,2 789,7 -132,6 -78,2 -54,4
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Investeringar under året, specifikation

Belopp i mkr
Utgift 2019 Budget 2019

Ackumulerad 
utgift

Budgeterad 
total investering

Större ny- och ombyggnader

Källdalsskolan, nybyggnation 125,0 120,0 258,0 250,0

Ramnerödskolan, till- och ombyggnation 83,6 106,0 106,5 303,0

Förskola Sundstrand, nybyggnation 28,1 29,0 41,7 40,0

Förskola Kurveröd, nybyggnation 26,3 33,0 42,1 45,0

Delsumma 263,1 288,0 448,3 638,0

Förskola, Grundskola, Gymnasieskola

Förskola Skansen, ombyggnation 3,1 17,0

Förskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 2,1 43,5

Grundskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 8,1 31,0

Gymnasieskolor, övriga ny-, till- och ombyggn. 11,3 21,0

Moduler och övriga lokallösningar 14,5 20,0

Gator/vägar, Centrumutveckl., Övriga gatuprojekt

Centrumutveckling Sundbergstorget 6,2 5,5

Centrumutveckling Kungsgatan 5,2 15,0

Centrumutveckling Kungstorget Hasselbacken 3,4 0,0

Centrumutveckling Göteborgsvägen 2,4 9,0

Cirkulationsplats Boxhultsvägen 3,9 0,0

Investeringsbudgetens avvikelse beror dels på att tidpla-
nen för följande större projekt har senarelagts; Framtidens 
bad (43 mkr), Ramnerödsskolan (22 mkr) och Brandstation 
Ljungskile (12 mkr). Utöver dessa har tidplanen för ett antal 
mindre projekt också senarelagts. Avvikelsen beror också 
på att projekt inte blivit beställda av verksamhetsansvarig 
nämnd (54 mkr). Övrig avvikelse beror till största del på 
senarelagda tidplaner i lokalförsörjningsplanen 2020–2029. 

Anpassningar av Rimnersvallen till SM-standard har stoppats 
vilket genererar en avvikelse på årets investeringsbudget 
med 10 mkr, samma sak gäller för projektet tillfälligt bad (14 
mkr). Bygglovet för Skansens förskola har överklagats vilket 
innebar att projektet inte kunde beställas (14 mkr). Avvikel-
sen gentemot årets budget bedöms inte påverka projektens 
totala budget.

INVESTERINGSREDOVISNING

Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr Utgift Budget Avvikelse

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen 7 33 26

Barn och utbildningsnämnden 303 420 117

Socialnämnden 35 28 -7

Samhällsbyggnadsnämnden 138 187 49

Kultur och fritidsnämnden 54 127 73

Summa nämnder 537 795 258

Omklassificerat som kostnad utifrån ny LKBR, 
se Redovisningsprinciper sid. 35-36 -11

TOTALA INVESTERINGAR 526 795 258
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Kommentarer till årets 
investeringsverksamhet 
Större pågående arbete är nya Källdalsskolan 
som väntas stå klar till höstterminen 2020. Skolan 
kommer att ha plats för sammanlagt 580 elever 
på en lokalyta av 12 000 kvm. 

Ramnerödskolan byggs om för att bli en F-9 
skola. Den nya Ramnerödsskolan beräknas stå 
klar sommaren 2022.  

Under året har flertalet investeringar färdig-
ställts som exempelvis Kungstorget etapp 2, 
gång- och cykelvägar på Edingsvägen respek-
tive Vällebergsvägen, ombyggnad av mittrefug 
med allé längs Göteborgsvägen samt kaj och 
översvämningsskydd vid Teaterplantagen. Aktivi-
tetsparken Oljeberget invigdes under sommaren. 
Lokaler som färdigställts under året är exempelvis 
moduler vid Stråkets träningsskola, moduler vid 
Norrskolan, moduler vid Linneaskolan, gruppbo-
ende Vildvinet och en ny förskola på Kurveröd.

Belopp i mkr
Gator/vägar, Centrumutveckl., Övr [...] fortsättning Utgift 2019 Budget 2019

Utbyggnad cykelvägar del av cykelplanen 3,5 0,0

Gatuombyggnader Källdalsskolan 2,6 5,0

Broar 1,1 0,0

Lekplatser, förnyelse 5,1 0,0

Översvämningsskydd, åtgärder 18,9 30,0

Kajer förstärkningsarbete Bäveån 6,0 0,0

Planerat underhåll, gator och vägar 18,7 25,0

Gator och vägar, övriga ny-, till- och ombyggn. 2,8 35,5

Övriga ny-, till- och ombyggnationer

Brandstation Ljungskile 2,9 14,0

Aktivitetspark Oljeberget 6,9 0,0

Framtidens bad samt tillfälligt bad 43,1 95,0

Idrotts- och fritidsanläggningar 2,5 20,2

Vildvinet Gruppbostad inom LSS, nybyggnation 24,4 0,0

Planerat underhåll, fastigheter 47,5 40,0

Övriga ny-, till- och ombyggnationer 7,2 48,5

Övriga investeringar

Konstnärlig gestaltning 1,0 0,0

Strategiska markförvärv och lokalförsörjning 7,5 10,0

IT-investeringar, digitalisering 5,7 6,0

Övriga investeringar bibliotek, kultur, fritid 1,1 2,4

Övriga investeringar maskiner/inventarier 4,9 13,9

Delsumma 201,5 386,3

Omklassificerat som kostnad utifrån ny LKBR, 
se Redovisningsprinciper sid. 34-35 -11,1 -

Summa investeringsutgifter totalt 525,7 795,4

Källdalsskolan under uppbyggnad  
Foto: Maria Rasmusson
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NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Foto: Anna Kallaste Larsson, Estetiska programmet med 
inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.
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100
Inkomna  
medborgar-
förslag

49
Inkomna  
synpunkter,  
klagomål

13
Inkomna  
synpunkter, 
beröm

Genomförda 
medborgar-
dialoger

9

Kommunfullmäktige
Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmot-
tagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Fullmäktige 
har sammanträtt vid nio tillfällen under året. Ung-
domsfullmäktige har inte sammanträtt under året, 
arbete pågår med att organisera Nya ungdomsfullmäk-
tige. 

Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris 
har delats ut under året. Bland annat har det genom-
förts en föreläsning som uppmärksammar att det är 
100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes.

Kommunens revisorer
Kommunens revisorskollegium har under året inten-
sivt arbetat med den grundläggande granskningen, 
samtidigt som man också upparbetat ett system med 
återkommande tematiska informationstillfällen med 
medverkande fackexpertis ifrån kommunförvalt-
ningen.

Överförmyndare
I kommunen har drygt 600 personer god man, förval-
tare eller förmyndare. Till följd av rådande personal-
situation har granskningen av 2018 års årsräkningar 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
försenats. Detta innebär att kommunens möjlighet att 
bedöma de totala kostnaderna för arvodena försvåras.

Vänortskommittén
Under året har kommittén sammanträtt 3 gånger. 

I september deltog presidiet på vänortsmöte i 
Loimaa, Finland. 

Elever och lärare från Sommarhemsskolans tog 
emot en delegation från Okazaki, Japan och reste även 
dit för ett givande utbyte. 

Inom ramen för Ung företagsamhet delade Vän-
ortskommittén ut sitt internationella pris. Detta gick 
till Julia Johansson som med sitt företag Julia Emma 
mode syr och tillverkar personliga kläder bland annat 
brudklänningar och barnkläder. Priset var en studiere-
sa till Japan med besök på bland annat Meije universi-
tetet i Tokyo och på skolor i Okazaki. 

På Föreningen Nordens 100 års jubileum på Bo-
husläns museum deltog ordförande och vänortssekre-
teraren. Ordförande deltog också på kungens besök i 
Uddevalla med anledning av 100 årsjubileet. 

Ambassadörerna från Japan och Nederländerna 
besökte och höll föredrag på Östrabogymnasiet där 
också Vänortskommittén var representerade.

EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Kommunfullmäktige 0,0 -2,4 2,5 0,1 -0,3

Kommunens revisorer 0,0 -1,8 2,0 0,2 0,0

Överförmyndaren 0,2 -6,0 6,0 0,2 0,8

Vänortskommitén 0,0 -0,2 0,3 0,1 -0,2

Summa 0,2 -10,4 10,8 0,6 0,3
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 2019 i siffror

Segelbåt morgon uddevallabron
Foto: Maria Rasmusson



KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen har förberett övertagande av ansvaret för försörjningsstödet 
som kommer att handläggas i Jobbcentrum. Syftet med förändringen är att fler 
ska kunna nå egen försörjning.

169
Mottagande  
av nyanlända 
flyktingar

718
Antal deltagare 
i kommunala 
arbetsmaknads-
åtgärder

4,5 %
Ökning, heteroge-
nitet i yrkesgrupper-
na avseende kön 

Antal tillsvidarean-
ställda i Uddevalla 
kommun

4 880

Kommunstyrelsen politisk styrning
För året uppvisas en budgetavvikelse på 2,2 mkr som 
är en följd av att de 4,5 mkr som avsatts för sats-
ningar inte tagits i anspråk. Dessutom är kostnaden 
för kollektivtrafiken lägre än den budget som avsatts 
för flexlinjen och kollektivtrafikutredningar. Det finns 
dock poster som inte har någon avsatt budget.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret redovisar en budgetav-
vikelse på 16,0 mkr, där samtliga avdelningar inom 
kommunledningskontoret bidrar till detta överskott, 
vilket bland annat är en följd av beslutade stoppåtgär-
der. Personalkostnadernas avvikelse mot budget är 
12,4 mkr, vilket är en följd av vakanta tjänster. Det har 
varit restriktivt vid nyanställningar. Intäkterna inom 
kommunledningskontoret visar en budgetavvikelse på 
0,8 mkr. Övriga kostnader har en budgetavvikelse på 
2,7 mkr baserat på flera olika kostnadsposter. Under 
året har det varit både restriktivitet och inköpsstopp 

för vissa typer av varor och tjänster. Förvaltnings-
ledningens budgetavvikelse uppgår till 3,9 mkr, och 
beror främst på en minskning av semesterlöneskulden. 
Ekonomiavdelningens resultat uppgår till 3,1 mkr och 
beror på vakanta tjänster och personalfrånvaro. Under 
året har det pågått ett projekt för att införa ett besluts-
stödsystem. Kommunikationsavdelningens överskott 
uppgår till 2,8 mkr och beror främst på kontaktcentrets 
lägre personalkostnader på grund av vakanser och 
föräldraledigheter. Tillväxtavdelningen uppvisar en 
budgetavvikelse på 2,6 mkr. Överskottet är främst en 
följd av verksamheten yrkeshögskola där ett fram-
gångsrikt ansökningsarbete har lett till fler pågående 
klasser samtidigt och fler studerande med genomförda 
studier än förväntat.

Avdelningen för strategisk samhällsplanering 
uppvisar 1,8 mkr i budgetavvikelse. Stadsutvecklings-
projektets överskott om 3,7 mkr beror på att det under 
året har varit en successiv nedtrappning. Avdelningens 
överskott begränsas dock av att övrig verksamhet visar 
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -34,7 36,9 2,2 4,5

Kommunledningskontoret 151,5 -297,6 162,1 16,0 1,6

Räddningstjänsten 0,0 -55,6 50,5 -5,2 -1,9

Summa 151,5 -388,0 249,5 13,0 4,2

🙂 Resultatet når målsättningen 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 3

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 4

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – kommunstyrelsen

ett underskott, vilket beror på kostnader för översikts-
planen inte haft någon avsatt budget.

Arbetsmarknadsavdelningens avvikelse mot budget 
uppgår till 0,8 mkr, varav 0,3 mkr avser servicecenter 
Fridhem till följd av högre intäkter än planerat. Det 
har även varit lägre personalkostnader då vakanser ej 
återbesatts. Dock visas en negativ ekonomisk avvi-
kelse för subventionerade anställningar. Under året har 
kommunen erhållit statliga medel från Delegationen 
mot segregation för arbete med riktade insatser i utan-
förskapsområdena. 

IT-avdelningen har ett överskott på 0,5 mkr och är 
en följd av lägre kostnader för telefonin, där upphand-
ling av leverantör för telefonin har fördröjts. Person-
avdelningen har ett resultat på 0,4 mkr. Här visar före-
tagshälsovården ett överskott i och med ett förändrat 
arbetssätt. Även de kommunövergripande utbildning-
arna visar överskott genom att vissa utbildningar hålls 
internt. Personalavdelningens överskott begränsas 
av att kostnaderna för fackliga förtroendevalda och 
friskvård är högre än budget. Avdelningen juridik och 
administration visar ett resultat på 0,2 mkr till följd av 
lägre personalkostnader genom frånvaro. 

Investeringsutgiften uppgår till 16,7 mkr att jämföra 
mot budgeten på 32,9 mkr. Avvikelsen beror främst 
på lägre utfall för brandstationerna i Ljungskile och 
Uddevalla där 24,0 mkr avsatts för året och utfallet 
blev 3,0 mkr. Vad gäller bidrag till infrastrukturella 
investeringar har det gjorts en avsättning till gång- och 
cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand.

En intensiv process kring transportinfrastruktur har 
pågått under året i Uddevalla kommun och i sam-

verkansplattformen ”Samverkan för Bohusbanan”. 
Prioriterade arbeten under året har varit- Interreg 
projektet Sverige-Norge ”Större region på riktigt” med 
fokus på transportkorridor gods och hamnar - gemen-
sam visualisering av järnvägskorridor från Kungälv 
till Strömstad.  

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar 
gemensamt med en kollektivtrafikplan för Uddevalla 
tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens 
pendlingsnav med särskild betydelse för regional 
utveckling. En kollektivtrafikplan ska därför tas fram.
Under året har ett gemensamt arbete med produk-
tionstekniska företag genomförts för att bygga upp en 
produktionsplattform och infrastruktur för 3D-printing 
i ett cirkulärt system. Arbetet med en projektansökan 
fortsätter in i 2020.

Deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder anvisas nu-
mera genom det aktörsgemensamma forumet Jobbcen-
trum i vilket ingår arbetsmarknadsåtgärder, vuxen-
utbildning, försörjningsstöd och arbetsförmedling. 
Under 2019 har drygt 700 personer varit inskrivna i 
åtgärd. Arbetet med övergripande planer Välfärd 2030 
och Integration 2030 har inletts och styrs via arbets-
marknadsutskottet. Det har under året varit mycket 
aktivitet i kris- och säkerhetsarbetet, både på grund av 
händelser och att det varit stort fokus på brottsföre-
byggande arbetet.

Räddningstjänsten
Kommunstyrelsens kostnader för köp av räddnings-
tjänst visar en negativ avvikelse om 5,2 mkr och är en 
följd av högre pensionskostnader.
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Omfattande arbete med effektiviseringsåtgärder, lokal- och kompetensförsörj-
ning i takt med starkt ökande volymer av barn och elever. Implementering av 
gemensam modell för systematiskt kvalitetsarbete.

Förskola
Förskoleverksamheten uppvisar en positiv avvikelse 
mot budget. Intäkterna har varit betydligt högre än 
väntat med nya och högre statsbidrag. Nytt statsbidrag 
för språkutveckling och andra tillfälliga satsningar 
såsom ”Att bryta segregationen” har gynnat verksam-
heten.

Kommunens satsning 2019 på mindre barngrup-
per har slagit väl ut, framför allt för de små enheterna 
som tilldelats extra medel och därmed kunnat ha en 
likvärdig organisation. Innevarande läsår har många 
enheter erhållit statsbidrag för mindre barngrupper. 
Rekryteringsproblem och svårigheter att få vikarier 
har försvårat arbetet. Den senaste officiella statistiken 
visar att Uddevalla kommun på totalen har färre barn 
per grupp än riksgenomsnittet.

Ekonomiska restriktioner medför att enheterna 
minskat sina utgifter för personal, material och kom-
petensutveckling. Det har varit färre barn i både kom-
munal och fristående pedagogisk omsorg än budgete-

rat, vilket bland annat beror på minskad efterfrågan. 
Två förskolebussar startade i januari på Hovhult och 

Hälle förskolor, vilket har varit pedagogiskt positivt 
och ökat antal platser. 

Resultatet av årets undersökningar av barns trygghet 
visar på ett gott resultat. Verksamheten har haft fokus 
på likabehandlingsarbetet och arbetet mot diskrimine-
ring samt språkutvecklande arbetssätt. Ett strategiskt, 
likvärdigt och välgrundat arbete med språkutveckling 
i förskola är en god förutsättning för barnens framtida 
skolframgång. 

Grundskola, fritidshem
Grundskolans totala verksamhet visar ett överskott, 
vilket helt och hållet finns inom den centrala verksam-
heten. De tre största posterna är (mkr):

• Ej budgeterad intäkt fristående fritids 2,1
• Färre barn på fristående fritidsverksamhet 1,7
• Inkomstkontroll föräldraintäkter 0,9

1 686
Antal barn i  
kommunal förskola

1 289
Antal barn i  
fristående förskola

150
Antal barn inom 
pedagogisk 
omsorg

Antal barn i  
Fritidshem

2 895
Antal elever i  
förskoleklass

709
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5 344
Antal elever i kom-
munal grundskola

738
Antal elever i  
fristående  
grundskola

144
Antal elever  
i särskola

3 204
Antal elever i kom-
munal  
gymnasieskola

Antal elever i  
fristående  
gymnasieskola

153

Den kommunala verksamheten visar i stort sett nollre-
sultat.  Elevhälsan bidrar med 0,9 mkr och studie- och 
yrkesvägledning med 0,2 mkr. Grundskolor och admi-
nistration visar ett negativt resultat på -1,0 mkr.

Ett omfattande arbete med effektiviseringar 2019-
2022 pågår inom grundskolan och ekonomiska åt-
stramningar har gällt i verksamheten under hela 2019.

Många nya statsbidrag har sökts och beviljats under 
året. Äsperödskolan har fått 0,9 mkr för att starta en 
mindre grupp för barn med större behov. Statsbidraget 
Likvärdig skola har under året bl.a. förstärkt områden 
som elevhälsa, integration och barn i behov av särskilt 
stöd.

Måluppfyllnaden av det genomsnittliga meritvärdet 
och andel elever med behörighet till gymnasieskolan 
visar dock ingen utväxling av de statliga och kom-
munala satsningarna som gjorts på grundskolan de 
senaste åren för att förbättra kunskapsresultaten och 
öka likvärdigheten. Matematik och svenska som andra 
språk är fortsatt två viktiga problemområden att ta 
itu med, liksom likvärdigheten mellan huvudman-
nens skolor. De frågor vi behöver ställa oss är: gör vi 
rätt saker? Arbetar vi på rätt sätt? Det är detta som ett 
välfungerande kvalitetsarbete bör kunna bidra till att 
besvara.

Särskola
Särskolan visar ett negativt resultat för året inom alla 
åldersgrupper. Antalet elever fortsätter att vara högt 
och då många av eleverna har resurskrävande behov 
ger det höga kostnader för personal och skolskjut-
sar. Andelen elever som har behov av omsorg efter 
skoldagen i form av särfritids eller insatser enligt LSS 
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade) har ökat de senaste åren och kräver allt mer 
personalresurser. Särskolan har under året fått färre 
elever från andra kommuner vilket medfört lägre 
intäkter samtidigt som köp av platser har ökat både 
vad avser undervisning och extra stödinsatser. Både 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan har kommande 
elevökningar kommande år. Grundsärskolan är en 
verksamhet uppdelad på fyra olika geografiska platser 
och enheter. Detta har, tillsammans med rekryterings-
problematik, försvårat det ekonomiska och verksam-
hetsmässiga uppdraget.  

Det är angeläget att utveckla arbetet med den sam-
mantagna uppföljningen av kunskapsresultat inom 
särskolan i stort, som grund för utveckling av elever-

nas lärande. Huvudmannen saknar idag en nulägesbild 
av elevernas kunskapsutveckling.

Gymnasieskola
Resultat för året slutade på -3,5 mkr. Riktat statsbidrag 
till Individuella programmet har bidragit till resulta-
tet. Verksamheten har lönekostnader som inte ligger i 
balans med ramarna. Under året har en personalminsk-
ning skett med ca 14 årsarbetare. Arbete pågår löpande 
med att ställa om verksamheten till de nya ekonomiska 
förutsättningarna och utifrån det faktiska elevantalet 
i förhållande till budget. Interkommunala intäkter har 
ett kraftigt underskott på grund av ca 60 elever färre 
under året. Andelen elever från annan kommun uppgår  
till 42 %. Verksamheten har under det gångna året 
arbetat aktivt med att hålla nere kostnader för övriga 
driftskostnader.

Elever som fått en gymnasieexamen inom fyra år 
har sjunkit med drygt två procentenheter sedan före-
gående år, men ur ett flerårsperspektiv ligger resultatet 
på en relativt konstant nivå. Cirka en fjärdedel av 
eleverna som påbörjar sin gymnasieutbildning inom 
Uddevalla gymnasieskola når inte gymnasieexamen 
inom fyra år.  Även den genomsnittliga betygspoängen 
är i nivå med tidigare år med fortsatta avvikelser jäm-
fört med riket på de högskoleförberedande program-
men, särskilt bland flickorna. 

För att nå ökad måluppfyllelse av mått i styrkor-
tet visar problem- och orsaksanalysen att mer fokus 
behöver läggas på genomsnittlig betygspoäng. Detta 
görs bland annat genom ledarskap i klassrummet samt 
trygghet och studiero i och utanför klassrummet. 

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen uppvisar en positiv avvikelse mot 
budget. Orsak till överskottet kan hänföras till årets 
ekonomiska restriktioner, lagda effektiviseringsupp-
drag samt förändrade regler kring redovisning.

Behovet av utbildad arbetskraft är stor och företag 
och offentlig sektor kan inte expandera i den omfatt-
ning de har möjlighet till. Av den anledningen har vux-
enutbildningen satsat på yrkesutbildningar i kombina-
tion med utbildning i svenska språket. Branscherna har 
kontaktat vuxenutbildningen inom flera olika områden 
för att säkerställa sitt arbetskraftsbehov. Budgeten rik-
tas mot yrkesutbildningar och rättighetsutbildningar.

Vuxenutbildningens egen undersökning visar att 78 
% är i arbete eller vidare studier fyra månader efter 
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Förskola 79,5 455,3 388,7 12,9 4,5

Grundskola/fritidshem 92,4 812,9 724,0 3,4 -11,1

Särskola 11,5 80,2 64,5 -4,2 2,3

Gymnasieskola 195,7 399,4 200,1 -3,5 0,4

Vuxenutbildning 45,2 105,3 66,5 6,4 0,1

Gemensam verksamhet 0,8 45,9 45,4 0,3 0,7

Summa 425,1 1899,1 1489,3 15,3 -3,1

🙂 Resultatet når målsättningen 1

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 1

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 1

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – barn och utbildningsnämnden

avslutade studier på vuxenutbildningen. Av de perso-
nerna är 70 % i arbete. De som varken är i arbete eller 
studier är till exempel föräldralediga eller sjukskrivna. 

Gemensam verksamhet
Uppföljningen av kommunfullmäktiges och nämndens 
mått visar en negativ utveckling vad gäller kunskaps-
resultaten. Elevernas trygghet och studiero har inte 
mätts under året. Lärarbehörigheten är på totalen 
kvar på en relativt god nivå och realiseringsgraden av 
investeringsplanen har ökat, även om utmaningarna är 
fortsatt stora. 

Utifrån ett helhetsperspektiv visar resultaten att 
andel elever som inte lyckas ökar mellan skolfor-
merna. 2019 var det knappt 19 % av eleverna i åk 9 
som inte nådde behörighet till gymnasieskolan. Och 
samma år var det 26 % av eleverna som påbörjade 
sin gymnasieutbildning för fyra år sedan som inte 
hade nått en gymnasieexamen vid läsårets slut. Detta 
innebär stora utmaningar för Uddevallas vuxenutbild-
ning. Resultatet är dock inget unikt för Uddevalla. Vi 
ligger runt rikssnitt vad gäller gymnasiebehörighet och 
över rikssnitt vad gäller gymnasieexamen. Uddevalla 
skiljer sig däremot jämfört med riket vad gäller det 
genomsnittliga meritvärdet och betygspoänget där vi 
har ett lägre resultat. Det gäller såväl grundskola som 
gymnasieskola. 

Att förvaltningen på huvudmannanivå tidigare inte 
tagit ett samlat grepp kring kunskapsutvecklingen 
och resultatet av arbetet med trygghet och studiero i 
kommunens skolor genom kontinuerlig uppföljning, 
orsaksanalys och åtgärder bedöms ha påverkat mått-
resultaten negativt. Förvaltningen med dess verksam-
hetsområden har arbetat i stuprör och inte som ett 
samverkande team och har saknat vana att arbeta med 
analys och förbättring utifrån ett helhetsperspektiv. 

Förutsättningarna i ledningsstrukturen, framför allt 
i grundskolan bedöms vara ytterligare en faktor som 
försvårat uppföljning och analys av skolornas samlade 
resultat och en mer aktiv strategisk styrning och led-
ning av verksamheten mot målen.  

Den tröghet som funnits i lokalprocessen är ännu 
en faktor som påverkat resultaten. Dels har situationen 
medförd ett fokus på lokaler på bekostnad av huvud-
uppdraget, dvs måluppfyllelse och elevernas resultat. 
Dels har kapacitetsbristen i kommunens förskolor 
och skolor påverkat arbetsmiljön för barn, elever och 
medarbetare negativt och försvårat arbetet mot höjda 
kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero.  

Förvaltningen ser också viktiga orsaker på struk-
turnivå i Uddevalla kommun som helhet. Det är stora 
skillnader i kunskapsresultat mellan huvudmannens 
skolor. Likvärdigheten brister. Förvaltningens anta-
gande att segregationen i stort och skolsegregationen 
specifikt kan vara möjliga orsaker till att resultaten ser 
ut som de gör.  
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Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorg innebar årets resultat 
ett underskott med 17,2 mkr.

Det är inom sektionen barn och unga som den 
största avvikelsen mot budget finns med 13,5 mkr i 
underskott. Avvikelsen gäller framför allt för köp av 
institutionsvård med 8,8 mkr i underskott samt famil-
jehemsvård 10,0 mkr i underskott. Inom sektionen 
redovisas även ett överskott mot budget för verksam-
heten för ensamkommande barn med 3,9 mkr.

Även verksamheten för försörjningsstöd visar en 
stor avvikelse mot budget varav hela sektionen har ett 
underskott med 7,1 mkr. Avvikelsen avser framförallt 
personalkostnader där planerade effekter av roboti-
sering och automatisering uteblivit och en ökande 
ärendemängd krävt personalresurser för handläggning. 
Centralt inom avdelningen redovisas ett överskott med 
6,3 mkr mot budget till följd av intäkter från särskilt 

SOCIALNÄMNDEN
Under 2019 har flera nya verksamheter startat; Brattgatans gruppboende, Norr-
tulls äldreboende, Lilla Norrgatans gruppboende samt Lilla Norrgatans service-
boende.

1 399
Antal hushåll med 
försörjningsstöd 
under året

2 954
Antal köpta vård-
dagar missbruk 
under året

526
Antal personer med 
beslut om LSS-insats

79
Antal personer med 
beslut om personlig 
assistans enligt SFB

Platser i särskilda 
boenden inkl. 
korttids ooh rehabi-
literingsplatser

665

riktade statsbidrag och bland annat återhållsamhet 
med fortbildnings- och utvecklingsinsatser. Nettokost-
naden för ekonomiskt bistånd är 65,8 mkr, en ökning 
med 13,0 mkr eller 25 procent jämfört med förra året. 
Kommunstyrelsen har gått in och täckt med ytterligare 
17,5 mkr i kommunbidrag utöver de tidigare budgete-
rade 48,0 mkr.

Kostnaden för externa placeringar inom missbruks-
vården har fortsatt att öka och avvikelsen mot budget 
är 4,0 mkr. Övriga kostnader inom missbruk visar ett 
sammantaget överskott med 1,2 mkr som till största 
delen beror på personalvakanser.

Vingens skyddade boende har tillgodosett beho-
vet av skyddat boende och endast 35 dygn har köpts 
externt. Ekonomiskt sett visar området boende för 
verksamheten våld i nära relation ett underskott med 
0,4 mkr. 
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Inkluderat i resultatet är ersättning med statliga 
bidrag från DELMOS (delegationen mot segregation) 
med 1,8 mkr, bidrag från Socialstyrelsen till förstärkt 
bemanning inom sociala barnavården med 1,2 mkr 
och återstående schablonbidrag från tidigare års stats-
bidrag för etablering med 2,6 mkr.

Insatser enligt LSS/SFB
Inom insatser enligt LSS/SFB redovisas ett överskott 
med 11,1 mkr.

Köp av plats enligt LSS för vuxna visar ett under-
skott med 7,4 mkr då behoven inte har kunnat verk-
ställas inom kommunen, något försämrat i jämförelse 
med förra årets resultat. Ett förändringsarbete har 
inletts för att på sikt minska köp av externa platser, 
men det har inte gett någon effekt på årets resultat.

Avseende köp av plats för barn och unga inom LSS 
så har kostnaderna fortsatt att minska i jämförelse med 
tidigare år och det innebär ett överskott med 2,1 mkr. 

Inom kommunens boenden enligt LSS för vuxna så 
har ett stort arbete skett kring att införa nya scheman 
med minskad bemanning från 1:a april. Detta för att 
inom befintlig budgetram kunna hantera årets volym-
ökningar och behov av att öppna nya platser. Det nya 
boendet på Brattgatan öppnades i början av året och 
Lilla Norrgatan (Sundberg), som innehåller både servi-
ceboende och gruppboende, öppnade i september. 

Personlig assistans har ett överskott med 0,1 mkr. 
Verksamheten är indelad i flera delar som visar olika 
resultat.

Korttidsverksamhet har totalt ett överskott med 
0,5 mkr i jämförelse med föregående år i och med en 
intern omfördelning av budget från ledsagning, för att 

täcka upp utökat behov av korttidsverksamheten. Det 
beror även på minskning av köpta externa placeringar 
samt utflyttad verksamhet under sommaren och att 
strukturen kring verkställighet har förändrats för att 
säkra kvalitet för brukare.

Avseende daglig verksamhet i kommunens regi 
prognostiseras ett överskott med 2,7 mkr, vilket delvis 
beror på ett påbörjat effektiviseringsarbete inom verk-
samheten som kommer att fortsätta under kommande 
år. Köp av externa platser inom daglig verksamhet 
visar istället ett underskott med 0,4 mkr. Verksamhe-
ten som påbörjade sin uppstart i slutet av 2018 har gett 
helårseffekt under året.

Medel har avsatts i årets budget för planerade men 
ej igångsatta nya verksamheter, vilket påverkar resul-
tatet positivt.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
Inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta blev det 
ett överskott med 21,0 mkr.

Hemtjänsten har tillförts budgetmedel med 12,1 
mkr och vid årsskiftet var alla hemtjänstärenden om-
prövade utifrån den nya hemtjänstmodellen. Antalet 
hemtjänsttimmar har minskat med 7 procent mellan 
åren, från 511 127 timmar föregående år till 499 895 
timmar i år. Antal personer med hemtjänstinsatser har 
minskat marginellt.

Inom biståndsavdelningen visar resultatet för 
hemtjänst ett underskott med 4,2 mkr, motsvarande 
underskott för 2018 var 24,7 mkr. 

Den kommunala hemtjänsten har ett resultat med 
4,8 mkr i underskott, att jämföra med 2018 års resultat 
som var 7,9 mkr i underskott. Den nya hemtjänstmo-

Händer  
Foto: Maria Rasmusson
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dellen innebär ett nytt sätt att planera för cheferna och 
det har funnits svårigheter att anpassa personalstyrkan 
till den nya schablontiden. 

Inom hälso- och sjukvård är det ett underskott med 
2,7 mkr. Avdelningen har fått tillskott i budgetram 
med 3,0 mkr efter förändringen av den nya hemtjänst-
modellen som innebar en högre timersättning. Un-
derskottet beror bl.a. på att det har skett volymökning 
av sjukvårdsuppdrag, det ökade timpriset, centrala 
biladministrationen och större behov av bemannings-
sjuksköterskor.

Vård- och omsorgsboendena inklusive öppen dag-
verksamhet har ett överskott med 14,2 mkr. En stor 
del av överskottet inom verksamheten kan förklaras av 
senarelagd öppning av ett antal platser på bland annat 
vård- och omsorgsboendet Norrtull. Nya vård- och 
omsorgsboendet Norrtull öppnade för inflyttning i 
september med 10 av 30 platser. Öppnandet av Norr-
tull finansieras av den omstrukturering som har gjorts 
av Hovhults vård- och omsorgsboende inom befintlig 
budgetram men med ett tillskott för att klara de nya 
dyrare hyreskostnaderna. 

Hovhults vård- och omsorgsboende är från 1 maj 
omvandlat till trygghetsboende plus och har inneburit 
extra omstruktureringskostnader både för kommunens 
hemtjänstgrupper och även avseende den delegerade 
hemsjukvården. 

Förbättringsarbete har skett inom socialpsykiatrins 
verksamheter och placeringarna inom socialpsykiatrin 
har minskat. Boende inom socialpsykiatrin redovisar 
ett överskott med 3,6 mkr. 

Under våren/sommaren var antalet betaldagar för 
utskrivningsklara från sjukhuset lågt för att stiga under 
oktober/november. Kortfattat beror höstens ökade 
antal dagar på unika behovssituationer för enskilda 
personer. Det blev 30 dagar inom somatik och demens 
och inom psykiatri med särskild restriktion, 72 dagar. 
Kostnaden är ändå i balans med budget under 2019.

Omsorgsavgifterna från brukare visar överskott med 
2,6 mkr. Under 2018 gjordes en översyn av avgifterna 
vilket 2019 har medfört ökade intäkter till socialtjäns-
ten.

Bemanningsenheten har ett överskott med 1,1 mkr 
på grund av engångsintäkter vid årets början i sam-
band med ändring i debiteringsprocessen samt vakanta 
tjänster inom bemanningspoolen och intäkter från 
ICare4 Fyrbodals projekt.

Inkluderat i resultatet är ersättning med statligt 
bidrag till förstärkning av äldreomsorgen med 3,1 mkr 
och PRIO-medel för psykisk ohälsa med 2,3 mkr.

Gemensam verksamhet
Inom gemensam verksamhet är resultatet ett överskott 
med 10,0 mkr. Det beror på en minskad semester-
löneskuld som innebär ett överskott med 5,2 mkr i 
jämförelse med budget. Förvaltningens avsatta medel 
för utbildning har inte fördelats ut under året i och 
med kommunens direktiv om återhållsamhet. Arbets-
kläder visar ett överskott med 1,1 mkr till följd av att 
all personal inte hämtat ut alla uppsättningar samt att 
fast personal har senarelagt utbytet av arbetskläder till 
kommande år.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Individ- och familjeomsorg  49,7  -302,6  -235,7  -17,2 -29,4

Insatser enligt LSS/SFB  91,4  -428  -347,7  11,1 4,8

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta  116,9  -883,5  -787,5  20,9 1,6

Gemensam verksamhet  0,8  -50,3  -59,5  10,0 0,4

Summa  258,8  -1 664,4  -1 430,4  24,8 -22,6

🙂 Resultatet når målsättningen 0

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 3

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – socialnämnden
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Planeringsverksamhet
Planeringsavdelningen redovisar ett underskott på 
knappt 1,5 mkr. Underskottet beror på att vissa verk-
samhets- och personalkostnader är högre än budge-
terat. De ökade verksamhetskostnaderna beror bland 
annat på vakans inom GIS-gruppen som under större 
delen av året ersattes med inhyrda GIS konsulter. En 
annan viktig orsak är att kostnaderna för utredningar i 
detaljplanearbetet varit högre än normalt. Detta beror 
på att antalet pågående planuppdrag är fler än tidigare 
år, samtidigt som få planer har slutförts. De ökade 
personalkostnaderna kan härledas till avvecklingen av 
stadutvecklingsprojektet på kommunledningskontoret 
vilket innebar att utlånad personal återgick till plane-
ringsavdelningen. På inkomstsidan är det en vikande 
trend när det gäller försäljningsintäkter från berg, 
vilket beror på att Frölandstäkten ska avvecklas. I 
övrigt har intäkterna generellt ökat för arrenden, tomt-
rätter och planarbete. En översyn pågår av taxor och 

 

1 866
Antal miljö -
ärenden

0
Detaljplanerad 
orörd mark (ha)

650
Nybyggd gång- 
och cykelbana (m)

523
Antal bygglovs-
ärenden

Antal förhands-
besked

86

avgifter. Målsättningen är att få en bättre och rättvisare 
kostnadstäckning för utfört arbete. Det är en av förut-
sättningarna för att kunna rekrytera en planarkitekt för 
att möta kommande behov.

Under året har avdelningen utvecklat projektmodel-
len genom att etablera intern E-tjänst för beställning 
av förstudier för investeringsprojekt. Under 2019 har 
ett tjugotal beställningar inkommit och hanterats i 
samverkan med beställande förvaltning. Planeringsav-
delningen arbetar med totalt ca 40 aktiva detaljplaner 
och flera större planarbeten är i sitt slutskede, bland 
annat ny brandstation och Skarsjövallen. Projektet 
kajpromenad med översvämningsskydd har fortsatt 
utreda lämpliga lösningar och utredningsfasen är nu 
inne i sitt slutskede. Projektet har också genomfört 
akuta skredsäkringar på ångbåtskajen. På området 
Badö/Bäve har det genomförts undersökningar för 
skredsäkring och för marksanering. Området har 
undermålig stabilitet och arbetet har varit prioriterat 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Under året har förvaltningen tagit viktiga steg mot en digital Samhällsbyggnads-
förvaltning, till exempel genom förstudie kring digitalisering och automatisering, 
digitala detaljplaner och drönarkartering. 
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Foto: Maria Rasmusson



under 2019. På Fröland pågår exploateringsprojekt 
för att färdigställa det kommande industriområdet. Ett 
lyckat exploateringsprojekt som nu börjar bebyggas 
är Sundsstrand etapp 2. Alla gällande detaljplaner är 
nu scannade och finns tillgängliga för allmänheten på 
Uddevallas kommunkarta. Digitalisering av detaljpla-
ner har påbörjats och under 2019 har ett tiotal detalj-
planer blivit digitala. 

Myndighetsutövning
Myndighetsavdelningen redovisar en mindre negativ 
avvikelse på -0,3 mkr. Intäkterna är cirka 1 mkr lägre 
än budgeterat för miljöverksamheten, framförallt inom 
enskilda avlopp. Det har inkommit färre ansökningar 
om enskilda avlopp under 2019, vilket kan bero på att 
en ny strategi utifrån uppdrag från kommunfullmäk-
tige håller på att arbetas fram. Bidrag för bostadsan-
passning har ökat 2019 jämför med tidigare år och 
följer nu i stort tilldelad budget. Lönekostnaderna är 
cirka 1,5 mkr lägre än budgeterat till följd av vakanser 
inom framförallt bygglov. För att hålla verksamhe-
ten rullande har konsulter använts till en kostnad av 
ca 0,5 mkr som inte varit budgeterat. Under året har 
uppdragen för uppdragsverksamheten inom lantmäteri 
minskat och antalet bygglovsansökningar har blivit 
något färre. Ärendehanteringen inom myndighets-
avdelningen är nu helt digital. Veckoavstämning och 
kollegiegranskning sker för ökad samsyn i handlägg-
ningen samt bättre förståelse för kollegors verksam-
hetsområden. För att uppnå ett ökat förtroende från 
kommunens invånare och företagare har avdelningen 
under året jobbat med att få en ökad förståelse för och 
från kunder med hjälp av exempelvis rådgivning, mer 
information både i tidigt skede och löpande under 
handläggningen. Samarbetet med både Kontaktcenter 
och kommunens företagslotsar har utvecklats. Ytter-
ligare ett led i verksamhetens strävan att ständigt ut-
vecklas och gå i takt med samhället är implementering 
av system för kundutvärdering av handläggningen. 
Under året har samtliga miljöinspektörer utbildats i 
kommunikation och bemötande via Miljösamver-
kan. Nämndens mått ”gott bemötande i kontakt med 
myndighetsavdelningen” mäts för första gången 2019. 
Mätningarna visar när det gäller bygglov att 87 % av 
422 svarande att de upplever bemötandet mycket bra 
eller bra. Motsvarande siffra när det gäller avlopp är 
77 % av 49 svarande. Män är något nöjdare än kvinnor 
inom både bygglov och avlopp. Av de svarande är 102 
personer kvinnor och 368 personer män. 

922 
Antal livsmedels-
ärenden

142
Antal lantmäteri-
förrättningar

19
Antal plan -
uppdrag

Producerade 
lägenheter i  
detaljplan

0
Antal tillbuds-
rapporter

27

Teknisk verksamhet
Tekniska avdelningen redovisar ett underskott på ca 
-3,1 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden har under året 
kompenserats med 3,0 mkr till följd av budgetföränd-
ringar utifrån komponentredovisning men resterande 
-1,1 mkr belastar fastighetsverksamheten. Enheten 
gata och park redovisar ett underskott på ca -3,7 mkr 
framförallt till följd av att projektet kring ombygg-
nad av mittrefug och allé på Göteborgsvägen belastat 
resultatet, nedtagning av träd till följd av almsjuka och 
ökade personalkostnader för klottersanering. Högre 
intäkter än budget för bland annat parkeringsverksam-
heten förbättrar resultatet för avdelningen. Under 2019 
har avdelningen haft stort fokus på genomförande av 
kommunens investeringsplan. Utbildning inom pro-
jektledning enligt projektmodellen har genomförts för 
samtliga projektledare på avdelningen samt utbildning 
för projektägare där även övriga förvaltningar bjöds 
in att delta. Avdelningen har färdigställt bland annat 
följande byggprojekt:
• Moduler vid Stråkets träningsskola, Norrskolan 

och Linneaskolan
• Nybyggnation av gruppboende Vildvinet och 

Kurveröds förskola
• Gång- och cykelvägar på Edingsvägen respektive 

Vällebergsvägen
• Ombyggnad av Kungstorget etapp 2
• Ombyggnad av kaj och översvämningsskydd 

Teaterplantaget
• Ombyggnad av mittrefug med allé längs Göte-

borgsvägen.

Service
Serviceavdelningen redovisar ett överskott på 1,3 
mkr. Måltidsverksamheten redovisar ett överskott 
på 0,65 mkr. Sektionen har under hela året, parallellt 
med dialog i kommundirektörens ledningsgrupp kring 
intäkter, arbetat med flertalet åtgärder för att minska 
kostnaderna. Exempel på åtgärder som vidtagits är att 
APT förläggs på arbetstid, restriktiv ersättarplanering 
vid frånvaro och översyn av matsvinn för att minska 
kostnader för livsmedel. Enligt beslut i kommundi-
rektörens ledningsgrupp 2019-06-18 har verksam-
heten kompenserats för ökade kostnader till följd av 
indexuppräkningar och ökat elevantal motsvarande 2,8 
mkr. Stadshuskällaren redovisar ett underskott trots 
prisökning under året, ytterligare prisökning kommer 
att genomföras i början av 2020.  

Tillgång till nya moderna maskiner inom lokalvår-
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den bidrar till bra arbetsmiljö och att sektionen uppfat-
tas som en attraktiv arbetsgivare samt att underhåll 
av ytskikten blir bättre. Extrauppdragen ligger enligt 
budget. Lönekostnaderna ligger lägre bland annat på 
grund av att vissa tjänster ej återbesatts och samord-
narnas effektiva vikarieplanering. Lokalvårdsverksam-
heten redovisar ett överskott på ca 1,7 mkr.  

Facilitet och fordon redovisar på helåret ett un-
derskott på ca 1 mkr. Underskottet beror bland annat 
på att serviceavgiften inte motsvarar kostnaderna. 
Exempelvis på grund av kostnader för fordonsskatt 
som belastar enheten. Reparationer av mindre skador 
som verksamheten gör själva kompenseras inte heller 
vilket innebär ökade kostnader för verksamheten men 
minskade kostnader för kommunens som helhet. 

Gemensam verksamhet
Den gemensamma verksamheten redovisar på helåret 
ett överskott på 5,3 mkr. Överskottet beror framförallt 
på exploateringsintäkter motsvarande 9 mkr. Nämn-
dens verksamhet är enligt budget efter att kompensa-
tion för ökade arvodeskostnader tillförts verksamhe-
ten. Nämndens ledamöter och ersättare är enligt Nöjd 
Nämnd Index nöjda med hur nämndens sammanträden 
planeras och genomförs. Förändring av semesterlöne-
skulden innebär ett överskott på ca 0,5 mkr. Skredsäk-
ring i Ljungskile har under året kostat ca 3 mkr vilket 
inte finns budget för utan har finansierats av exploa-
teringsintäkter. I slutet av året nåddes en överens-
kommelse mellan kommunstyrelsens ordförande och 

förvaltningschef som resulterade i att förvaltningschef 
avslutade sin anställning under december. Överens-
kommelsen innebär en negativ avvikelse på ca 2 mkr. 

Avdelning verksamhetsstöd redovisar ett underskott 
på ca 0,5 mkr. Avdelningen har under året beman-
nat upp med 1,5 tjänst inom projektadministrationen, 
framförallt avseende investeringsprojekt. Dessa funk-
tioner har inte kunnat skriva tid i den utsträckning som 
planerades för i budgeten varför kostnaden belastar 
utfallet. Under året gjordes en organisationsförändring 
på avdelningen som nu har delats upp i två enheter. 
Kostnad för en enhetschef belastar resultatet med 
halvårseffekt. Under året har en tjänst som ekonomi-
administratör vakanshållits vilket påverkar resultatet 
positivt. 

Under året har det varit stort fokus på digitalisering 
och automatisering för en effektiv Samhällsbygg-
nadsförvaltning som går i takt med samhället. För-
valtningen har fortsatt den hälsofrämjande satsning 
som möjliggör ledarledd träning en gång i veckan 
på arbetstid. Andelen rehabiliteringsåtgärder genom 
företagshälsovården har under året minskat i relation 
till andelen förebyggande och främjande insatser. Eko-
nomiska månadsuppföljningar har införts vilket ökat 
kompetensen inom chefsledet och förbättrat kvaliteten 
på den ekonomiska uppföljningen. 55 % av förvalt-
ningens anställda, enligt psykosocial arbetsmiljöenkät 
anger att de helt anser sig kunna utvecklas yrkesmäs-
sigt och personligt i sitt arbete. 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Planeringsverksamhet 26,6 38,4 10,3 -1,5 0,4

Myndighetsutövning 32,3 51,2 18,6 -0,3 3,9

Teknisk verksamhet 409,2 492,7 80,4 -3,1 1,4

Service 188,4 189,2 2,1 1,3 -4,0

Gemensam verksamhet 48,8 52,2 8,7 5,3 -0,5

Summa 705,3 823,7 120,1 1,7 1,2

🙂 Resultatet når målsättningen 2

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 0

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 3

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 0

Måluppfyllelse – samhällsbyggnadsnämnden
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Kultur
Kulturavdelningens resultat visar ett överskott på 1,0 
mkr. Det beror i huvudsak på svårigheten att rekrytera 
lärare till Kulturskolan, det gäller även tjänster som 
godkänts för tillsättning. Kulturskolan har samma 
rekryteringssvårigheter som skolan i hela landet lider 
av. Kulturskolan har dessutom haft flera långtids-
sjukskrivningar som påverkar resultatet. Konsekven-
sen blir bland annat längre kö till verksamheten. En 
utredning kring uppdraget att flytta Kulturskolan till 
Sinclair har genomförts och visat att musikverksamhe-
ten inte kan samlokaliseras med estetiska programmet.

En behovsanalys av lokalbehovet för det fria kultur-
livet har presenterats och beslut om förstudie fattats. 
Kulturskolan har bedrivit lovverksamhet och kortare 
kurser i olika bostadsområden. Fler giraffarrangemang 
än 2018 har stöttats. De större publika arrangemangen 
har varit väldigt uppskattade av medborgarna, såsom 
Parksommar och Gömda glömda gårdar.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Besparingar och omorganisation har präglat verksamhetsåret. Lovaktiviteter och 
aktivitetsparken har lockat många barn och unga. Välbesökta arrangemang 
ger ett levande centrum.

247 566
Antal besökare  
Bohusläns museum

348 996
Antal lån på biblio-
teken (fysiska och 
digitala)

1 293
Antal elevplatser 
Kulturskolan

Antal besök 
Walkesborgsbadet

79 469
Antal besök  
Emaus lantgård

36 533

Det nya arbetssättet med 1%-regeln för konstnärlig 
gestaltning har genererat fler objekt och platser med 
konstnärlig utsmyckning.

Bibliotek
Biblioteken gör ett överskott med 0,2 mkr vilket kan 
förklaras med införda sparkrav, bl. a inköpsstopp.

Biblioteken har haft sommaraktiviteter för barn och 
ungdomar på Landbadet och på samtliga bibliotek. 
Dalabergs bibliotek har genom externa medel fått 
personalförstärkning, vilket gav mer tid att ta hand 
om och möta de barn och ungdomar som besökte 
biblioteket, vilket i sin tur ledde till ett lugnare och 
tryggare år, jämfört med 2018. Dalabergs bibliotek har 
renoverats under året för att bli en mer attraktiv plats 
för besökare.

Biblioteken har deltagit i en kommungemensam 
förstudie för att undersöka möjligheterna för ett 
gemensamt bibliotekssystem och webb för Fyrstad. 
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Behovsanalys för Nytt Stadsbibliotek har påbörjats. 
Glädjande så har både antal besök och antal utlån ökat 
på biblioteken under 2019. Troligen beroende på en 
mängd verksamhetsutvecklande insatser.

Unga
Unga redovisar ett överskott med 1,3 mkr som beror 
på ej, eller endast delvis, tillsatta vakanser i och med 
omorganisation och besparingsåtgärder. Det finns ock-
så uppdrag inom sektionen som inte kunnat genom-
föras enligt plan på grund av att det saknats förutsätt-
ningar för verksamhet, däribland personella resurser. 
Detta gäller exempelvis Cumuluskraft, Gränsgångare 
och samordning av Ungdomsfullmäktige. Statliga stöd 
och projektmedel såsom Lovstöd och Delmos påver-
kar också ordinarie budget och minska kostnader för 
aktiviteter.

Ett mobilt fritidsledarteam med en mer uppsökande 
roll har etablerats under 2019 vilket har blivit mycket 
uppskattat som komplement till fritidsgårdarna och 
bidrar stort till nämndens målsättningar med fokus-
barn och unga.

Öppen fritidsgårdsverksamhet och Emaus/projekt 
har under 2019 genomfört interna omorganisationer. 
Resultatet genererade flera personalomflyttningar vil-
ket påverkar balansen i budgetposterna mellan dessa 
båda verksamheter.

På Emaus Lantgård har det genomförts åtgärder 
för bättre arbetsmiljö, ökad säkerhet för besökare och 
deltagare samt förbättrad djurhälsa.

Fritidsbanken har nu fått kommunal huvudman 
med verkstads-och återbruksverksamhet och nya 
tillgängliga lokaler på Skogslyckans centrum. Åtgär-

der för bättre arbetsmiljö och ökad service för kund 
har påbörjats 2019 och fortsätter 2020 med förväntade 
effekter något försenade på grund av Arbetsförmed-
lingens omorganisation.

Fritid
Fritid redovisar ett litet underskott med 0,1 mkr. 
Överskott mot budget visar sig framförallt inom perso-
nalkostnader på grund av effektiviseringar, sjukskriv-
ningar och vakanser. Underskott mot budget beror till 
största delen på minskade intäkter och ökade driftkost-
nader, framförallt för Walkesborgsbadet. Åtgärder som 
medfört ökade kostnader har även varit nödvändiga 
vid anläggningarna inom Rimnersområdet. Kallbadhu-
set i Ljungskile har renoverats efter brand och bidrar 
till underskottet.

I juni 2019 invigdes Aktivitetsparken på Oljeberget. 
Den är mycket uppskattad och inkluderar många olika 
sorters aktiviteter som riktar sig till många barn och 
unga ur ett jämlikt och jämställt perspektiv.

Det har varit betydligt färre besökare på Walkes-
borgsbadet under 2019 än förväntat vilket medför ett 
underskott i intäkter. Det kan bland annat bero på den 
osäkra situationen kring badhuset och på markarbeten 
som försvårat tillgängligheten till och från anlägg-
ningen. Det har genomförts satsningar i arbetsmiljön 
och Walkesborgsbadet har nu en robust personalstyrka 
med fler tillsvidareanställda och färre vikarier. Det 
har också skett vissa förbättringar för besökare genom 
exempelvis inköp av nya hårfönar, gymmaskiner och 
rutschbana till babysimmet.

Även bowlinghallen hade något lägre antal besök 
än förväntat under 2019 som bland annat beror på att 

Personal utanför Fritidsbankens nya lokaler på Skogslyckans centrum   
Foto: Maria Rasmusson
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det inte var några bokningar från kommunala sko-
lor. Lägre antal besök innebär minskade intäkter för 
bowlingspel men också minskade intäkter i cafeterian. 
Anläggningen har dock minskade energikostnader 
i och med investeringen i den nya energieffektiva 
maskinparken.

På Rimnersområdet har flera åtgärder genomförts 
under 2019. Bland annat är kastplanen fullt återställd 
med spjutansatts, belysningsarmaturer på konstgräs-
planen utbytta och förbättringar i områden på A och 
B plan där slitaget var högt. Miljöåtgärder har också 
varit nödvändiga som exempelvis investering i en 
invallad yta för att lägga snö på vid plogning för att 
förhindra spridning av granulat.

Investeringsmedel för friluftslivet har använts för 
uppskyltning av spår och leder inom Bjursjöområdet 
samt för nya armaturer vid Lelången.

Gemensamt
Verksamheterna under gemensamt redovisar ett 
överskott med 3,3 mkr. Under gemensamt finns medel 
avsatta för Källdal (Rampen) för verksamhet som 
ännu ej har startat, planering pågår. Dessa medel har 
under 2019 delvis använts till att finansiera stödet till 
IK Oddevolds konstgräsplan samt en IOP med IFK 
Uddevalla.

Under året har effektiviseringar/besparingar ge-
nomförts eller kommer att genomföras utifrån bespa-

ringsförslag som förvaltningen arbetat fram. Dessa har 
analyserats ur ett målgruppsperspektiv och då inklude-
rat barn- och ungdomsperspektivet.

Det ekonomiska läget för kommunen medförde att 
sparkrav infördes för alla verksamheter. Åtgärderna 
avsåg restriktioner vid nyanställningar, extern repre-
sentation, kurser och konferenser, inköp av konsult-
tjänster samt inköp av förbrukningsinventarier.

Flera pensionsavgångar under året har bidragit till 
minskning av semesterlöneskulden.

Kultur och fritidsnämnden började året med en 
underfinansierad budget i förhållande till att antalet 
ledamöter/ersättare hade ökat med två stycken samt att 
nämnden i stället för en ordförande och en viceordfö-
rande nu hade två viceordförande. Medel för detta har 
kommunstyrelsen tillfört kultur och fritidsnämnden i 
slutet av året.

Nytt för 2019 var också att nämnden fått medel för 
verksamhetsanpassningar i ramen. Dessa pengar var 
avsedda att användas att utveckla och anpassa våra 
lokaler efter den verksamhet som bedrivs. Denna 
möjlighet har mottagits mycket positivt av verksam-
heterna och efterfrågan har varit stor. Budgeten på 
0,7 mkr överskreds med 0,2 mkr. Avgörande för att bl 
a genomföra dessa förbättringar har varit att förvalt-
ningen har anställt en lokalplanerare som har kunnat 
avlasta cheferna och som dessutom har tillfört förvalt-
ningen kunskap i fastighetsrelaterade frågor.

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2019 Resultat 2018

Kultur 4,5 -37,5 34,0 1,0 -0,4

Bibliotek 1,3 -23,5 22,4 0,2 0,0

Unga 3,6 -19,2 16,9 1,3 0,2

Fritid 14,5 -69,5 54,9 -0,1 -0,2

Gemensam verksamhet 0,5 -14,8 17,6 3,3 2,0

Summa 24,4 -164,5 145,8 5,7 1,6

🙂 Resultatet når målsättningen 6

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😐 Resultatet når nästan 
målsättningen 1

😶 Resultatet har inte gått att 
bedöma då måtten är nya 0

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 3

Måluppfyllelse – kultur och fritidsnämnden
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Foto: Angelina Araya Meyer. Estetiska programmet 
med inriktning Media Estetik, Uddevalla gymnasieskola.



UDDEVALLA  
UTVECKLINGS AB 100 %

BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM

BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM

HSB NORRA BOHUSLÄNS
STIFTELSE JAKOBSBERG I 

UDDEVALLA

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

LOSTIF AB 100 %

UDDEVALLAHEM  
HOLDING AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
SUNDBERG AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
BASTIONEN AB

UDDEVALLA ENERGI  
ELNÄT AB 100 %

UDDEVALLA ENERGI  
VÄRME AB 100 %

UDDEVALLA  
KRAFT AB 100 %

BOHUSGAS AB 100 %

UDDEVALLA HAMNTERMINAL 
AB 100 %

UDDEVALLA OMNIBUS AB 100 %

UDDEVALLA TURISM AB 100 %

SWANFALK SHIPPING AB 100 %

UDDEVALLA VATTEN AB 100 %

VÄSTVATTEN AB 53 % UDDEVALLA  
ENERGI AB 100 %

UDDEVALLA KOMMUN

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET 
MITT BOHUSLÄN 64,15 %

ORGANISATION
ORGANISATION KOMMUNALA BOLAG, STIFTELSER OCH KOMMUNALFÖRBUND

Strandpromenaden
Foto: Maria Rasmusson
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Hasselbacken  
Foto: Maria Rasmusson

Årets verksamhet
Moderbolagets resultat före finansiella poster uppgick 
till -0,3 mkr (0,1 mkr). Det negativa resultatet beror på 
högre räntekostnader för lånet hos Kommuninvest.  

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som 
driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma 
en samordning av bolagen till nytta för ett opti-
malt resursutnyttjande.  Bolaget ska svara för  
styrning kontroll, uppföljning och löpande översyn 
av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla 
kommunmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 
styrinstrument. Uddevalla Utvecklings AB har den 
samordnande och beredande funktionen för ägarstyr-
ningen och för beslut om koncernbidrag.

Uddevalla Utvecklings AB har deltagit vid den 
årliga Företagsdagen under våren 2019 och deltagit i 
förberedelserna inför denna.

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 0,9 0,9 0,9

Resultat efter finansiella poster -0,3 -0,4 0,1

Balansomslutning 147,9 132,5 151,2

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
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Årets verksamhet
Det kommunala ändamålet med Uddevalla Energi ABs 
verksamhet är att driva verksamheter för energiför-
sörjning, renhållning, avfallshantering samt samordna 
koncernbolagen för ett optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 
bredband genom öppet stadsnät för boende och företag 
i Uddevalla kommun.

Koncernen Uddevalla Energi ABs verksamhet 
under räkenskapsåret är förenlig med det kommunala 
ändamålet enligt bolagsordningarna och ligger inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagen i 
koncernen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiven.

Företagets vision är att vara Sveriges mest attraktiva 
energibolag. 

Årets nettoomsättning för koncernen uppgår till 
571 mkr (567 mkr). Resultatet efter finansiella poster 
uppgår till 61,8 mkr (62,8 mkr). 

Koncernens investeringar i anläggningar uppgick 
till 79 mkr (71 mkr). Investeringarna fördelar sig 
på värme 17 mkr, elnät 29 mkr, renhållning 10 mkr, 
stadsnät 16 mkr, support 5 mkr, energitjänster 0,4 mkr 
samt pellets 1,5 mkr.

Koncernens skuld till internbanken har minskat med 
45 mkr (99 mkr). 

Koncernbidrag lämnas till Uddevalla Utvecklings 
AB med 7,2 mkr.

Räntabilitet på totalt kapital har under de två se-
naste åren ökat till 5 %. För att nå avkastningskravet 
7 % krävs ett betydligt högre årsresultat. Ledningens 
uppfattning, efter dialog med ägaren, är att nuvarande 
resultatnivå är tillfyllest. 

Soliditeten ökar succesivt och kan noteras till 24 % 
vid utgången av 2019. Ägarens mål om 28 % beräknas 
kunna nås under 2021.

Elproduktionen i Lillesjöverket har slagit rekord 
och 71,4 GWh el har producerats samtidigt som elpri-
serna varit höga och medfört ett resultat för elproduk-
tionen som är 4,8 Mkr högre än budget.

Att Lillesjöverket släpper ut minst kväveoxider i 
Sverige  av alla tillståndspliktiga förbränningsanlägg-
ningar visar en undersökning gjord av Naturvårdsver-
ket. Uddevalla Energi hamnar på 2:a plats (förstaplat-
sen vann ett oljeraffinaderi i Göteborg) av totalt 418 
produktionsanläggningar som är med i undersökning-
en. Tack vare satsningen på extra bra rökgasrening kan 
bolaget stoltsera med detta resultat.

Under 2019 färdigställdes certifikatsrenoveringen 
av K5 (Vattenkraftstation Groröd) och den levererar 
förnyelsebar el för första gången sedan 2014. Tillstån-
det för att bygga en fiskväg förbi K5 beviljades av 
Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

I maj inträffade ett större elavbrott till följd av två 
samtidiga fel i Vattenfalls 40 kV-nät. Avbrottet drab-
bade framförallt nätet runt Ljungskile och Forshälla. 
I Forshälla pågick avbrottet under 4 timmar och 18 
minuter och i Ljungskile 4 timmar och 26 minuter.

Trots några större avbrott uppnåddes för andra året 
i rad elnätsmålet för SAIDI med en medelavbrottstid 
under 20 minuter per kund. Även målet för mätvär-
desinsamling på max 2 ‰ saknade mätvärden innan 
fakturering uppfylldes för andra året i rad. 

Antalet prosumenter (elkonsumenter med egen el-
produktion) har ökat rejält under 2019. Totalt i Udde-
vallas nätkoncession finns 109 anläggningar varav 98 
avser microproduktion. Antalet laddbara bilar ökar 
också kraftigt vilket ställer ökade krav på elnätet både 
vad gäller offentliga laddplatser och privat elbilsladd-
ning.

Fiberutbyggnadsarbeten pågår på Fräknestran-
den mellan Ljungskile och Uddevalla. Detta projekt 
startade under 2018 och kommer att fortsätta fram till 
2021. Under året har ca 500 villor/fritidshus anslutits. 
Försäljningen av företagsanslutningar har tagit fart 
under året.

Försäljningen av nyckelfärdiga solcellsanläggningar 
startade i mars 2019. Intresset har varit stort. Under 
året har 20 anläggningar sålts varav 8 är monterade.

Sedan ett par år körs renhållningsverksamhetens 
fordon i allt väsentligt på förnyelsebar HVO diesel. 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 570,7 554,3 566,9

Resultat efter finansiella poster 61,8 60,2 62,8

Balansomslutning 1 500,3 1 497,1 1 501,2

Investeringar 78,8 97,8 71,2

Antal anställda 156 157 152

UDDEVALLA ENERGI AB
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UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB

Skeppsholmspiren  
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Uddevalla Hamnterminals koncernresultat för räken-
skapsåret 2019 blev högre än budgeterat. Koncern-
resultatet efter finansiella poster uppgår till 14,1 mkr 
(16,6 mkr) att jämföra med en budget på 8,0 mkr. 
Koncernens satsningar har fallit väl ut och marknaden 
har varit stabil.

Moderbolaget Uddevalla Hamnterminal har tillsam-
mans med dotterbolaget SwanFalk Shipping en sam-
ordnad organisationsmodell. Det innebär att de olika 
verksamhetsgrenarna hamn, terminal, spedition och 
klarering är integrerade och all personal är anställd i 
moderbolaget. Dotterbolaget svarar för klareringsde-
len medan Uddevalla Hamnterminal hanterar övriga 
verksamhetsgrenar.

Uddevalla Hamnterminal hanterade under verksam-
hetsåret 1 060 tusen ton gods över kaj. Om man ser 
till de olika godsslagen så är det bl.a. malm, pappers-
massa och tekniskt nitrat som tillsammans skapat en 
stark bas i hamnens verksamhet. Även hanteringen 
av projektgods, främst import av vindkraftverk, har 
bidragit till resultatutvecklingen

Adderande till godsvolymerna över kaj tillkommer 
dessutom de volymer som inte skeppas med båt utan 
enbart hanteras på terminalsidan och transporteras 
till och från hamnen med lastbil eller tåg. En sido-
verksamhet är också de fartyg som periodvis ligger 
upplagda i hamnen.

Under 2019 har Uddevalla Hamnterminal genom-
fört två stora investeringar, en spårbunden hamnkran 

till Sörvikskajen och en mobilkran. Den spårbundna 
kranen har en lyftkapacitet på hela 100 ton och kom-
mer till exempel att öka hamnens kapacitet när det gäl-
ler tyngdlyft och projektgods. Tillsammans med den 
nya mobilkranen får Uddevalla Hamnterminal goda 
möjligheter att attrahera nytt gods till hamnen. Bolaget 
har också genomfört ett större investeringspaket i en 
äldre befintlig hamnkran. Flera investeringar har också 
gjorts i markanläggningar, främst kopplat till järnvägs-
området. Räkenskapsårets investeringar uppgår totalt 
till 76,8 mkr. 

Uddevalla Hamnterminal fortsätter internt arbe-
tet med detaljplanering och utveckling av ytor. Det 
innebär att bolaget fokuserar mot Sörvik som hamnens 
centrala punkt, tillsammans med Fröland som framtida 
utvecklingsområde. Arbetet med att avveckla ytor på 
Badö/Bäve och utveckla Fröland görs i nära samarbete 
med Uddevalla kommun.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 116,0 116,8 125,9

Resultat efter finansiella poster 14,1 8,0 16,6

Balansomslutning 193,3 193,5 127,2

Investeringar 76,8 79,0 19,9

Antal anställda 80 82 85
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Elbuss  
Foto: Maria Rasmusson

UDDEVALLA OMNIBUS AB

Årets verksamhet
Resultatet efter finansiella poster för räkenskapsåret 
2019 uppgick till –1,2 mkr(-3,5 mkr). Resultatet har 
belastats med kända förluster vid kommande avytt-
ringar av fordon med 1,0 mkr samt extraordinär ned-
skrivning av reservdelslager för dessa bussar om 0,4 
mkr, eller sammanlagt 1,4 mkr. Årets nettoomsättning 
uppgår till 115,0 mkr (111,3 mkr). Bolagets soliditet 
uppgår till 24,2 % (26,1 %), vilket ska jämställas med 
målsättningen i det specifika ägardirektivet med en 
soliditet om 28,0 %.

Uddevalla Omnibus bedriver linjetrafik, som under-
entreprenör till Bivab, för trafikhuvudmannen Väst-
trafik. Bolagets bussar används för stads- och skoltra-
fiken i Uddevalla respektive Uddevalla kommun samt 
för Ronden (region-/sjukresor) och vid anropsstyrd 
tågersättning. Drygt 70 bussar nyttjas för Omnibus 
trafikåtaganden. Föremålet såväl som ändamålet med 
bolagets verksamhet står således väl i överensstäm-
melse med det specifika ägardirektivet som Kommun-
fullmäktige fastställt gällande Omnibus rörelse. 

Omnibus trafikåtaganden är konkurrensutsatta 
och avtalen innefattar rörliga andelar som inkluderar 
såväl kvalitetsincitament som ersättning baserade på 
resandeutvecklingen. Förfarandet är i kongruens med 
grundläggande principer för Omnibus verksamhet 
enligt det specifika ägardirektivet, av vilket framgår 
att bolagets kollektivtrafikverksamhet ska bedrivas på 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 115,0 111,3 111,3

Resultat efter finansiella poster -1,2 -1,2 -3,5

Balansomslutning 111,5 101,6 102,6

Investeringar 13,6 21,5 4,9

Antal anställda 118 125 115

affärsmässiga grunder. 
Bolaget söker aktivt relevanta kapaciteter, såsom 

anbudsförfaranden, i syfte att expandera verksamheten 
för att därigenom både skapa ytterligare intäkter såväl 
som att generera bidrag till fasta kostnader. Dessa pro-
cesser, för expansion av rörelsen, syftar bland annat 
till att fullgöra det avkastningskrav som fastlagts i det 
specifika ägardirektivet. 

Uddevalla Omnibus arbetar aktivt med att minska 
miljöpåverkan. Bussar i bolagets trafik drivs med 
HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) alternativt med el. 
HVO är ett förnybart drivmedel som är utbytbart mot 
diesel. Tillsammans med trafikhuvudmannen har Om-
nibus lanserat eldrivna bussar i Uddevalla stadstrafik. 
Allt för en bättre trafik med renare luft och minskat 
buller! 
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UDDEVALLA TURISM AB 

Byfjorden  
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -5,5 
mkr (-7,0 mkr) mot bolagets budgeterade resultat om 
-5,3 mkr och årets nettoomsättning redovisas till 6,7 
mkr (6,6 mkr). Bolagets soliditet uppgick till 71 % 
(63 %). 

Bolaget utvecklar, marknadsför och främjar turis-
men och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun 
och dess skärgård. Bolaget är verksamt inom fyra 
affärsområden inom besöksnäringen;

• Skärgårdsbåtarna i Uddevalla 
• Uddevalla Turistcenter med sidan uddevalla.com 
• Uddevalla Gästhamn
• Bassholmens Gästhem & Gästhamn

Fler människor har valt att ’hemestra’ 2019 än tidigare 
år, troligtvis på grund av Greta-effekten med mer 
miljömedvetna människor och den soliga sommaren 
2018. Detta har gett bolaget fler resenärer på båtarna, 
fler besökare på inspirationssajten uddevalla.com och 
gett en positiv utveckling av antalet gästnätter både på 
gästhemmet på Bassholmen och på övriga boendean-
läggningar i Uddevalla.

Förstudien ’Från Väg till Vatten utan utsläpp’ blev 
klar under hösten och resultatet visar att en konver-
tering till eldrift av m/s Sunningen skulle bidra till 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 6,7 5,9 6,6

Resultat efter finansiella poster -5,5 -5,3 -7,0

Balansomslutning 13,0 6,9 14,8

Investeringar 0,1 0,3 0,3

Antal anställda 10 7 12

mindre utsläpp och en bullerfri framfart och gå i linje 
med kommunens mål om fosilfritt 2030. Den pekar 
även på att en förtätning av boende längs Uddevallas 
kustlinje bör till innan en reguljär året runt trafik kan 
bli aktuell.

En extern utredning om ökad kommersialisering av 
verksamheterna på ön Bassholmen gjordes och nya 
reservatsföreskrifter ska skrivas för att möjliggöra 
detta. Dock bör det i samband med detta även tas fram 
en strategi för hela ön.

En extern förstudie om att starta ett nytt destina-
tionsbolag, för att bli mer konkurrenskraftiga och 
skapa en attraktivare plats att verka på, bo och besöka, 
genomfördes i december som följd av det tidigare på-
började arbetet om att bilda en ny strukturell organisa-
tion, med en gemensam hållbar strategi och vision för 
besöksnäringen och dess tillväxt i Uddevalla. 
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UDDEVALLA VATTEN AB 

Årets verksamhet
Uddevalla Vatten AB redovisar för perioden ett överut-
tag på 10,4 mkr (budget 9,7 mkr). Överuttaget avsätts 
i VA-fond att användas till råvattenledning Marieberg 
respektive Kapacitetsökning vattennätet.

Uddevalla Vatten AB är huvudman för den all-
männa vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen, vilket omfattar att producera och distribu-
era vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och 
därmed förenliga verksamheter.

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprin-
cipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna 
per vattentjänst ska finansieras via motsvarande 
intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte 
gå med vinst. Eventuella överuttag eller underuttag 
av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till 
VA-kollektivet.

Tillsammans med kommunen har mycket givande 
möten genomförts med diskussioner kring asfaltspla-
ner, samförläggning med andra aktörer och finansie-
ring.

En onlinemätare för turbiditet (ett mått på grumlig-
het i vattnet), färg, COD (kemisk syreförbrukning) och 
absorbans har installerats på Mariebergs vattenverk för 
bättre övervakning av råvattnets kvalitet.

Luft- och vattenspolning av vattenledningar på 
Helendal har genomförts.

Antalet vattenläckor och avloppsstopp har fortsatt 
ligga på en hög nivå. Ledningsnätet är eftersatt och 
ett utökat underhåll behövs. Bland annat skedde en 
stor vattenläcka på råvattenledningen mellan Bäveån 
och Köperödssjön och en större läcka av spillvatten-
ledningen på Kungsgatan. Årets julklapp blev en stor 
vattenläcka vid Museet.

Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt 
på räntan för de kommunala lånen och har därför 
ifrågasatt inkomstdeklarationerna för 2016 och 2017. 
Beslutet har överklagats och ärendet ligger nu hos 
Förvaltningsrätten.

Investeringar har skett med 138,4 mkr (budget 
163,4 mkr) och erlagda anläggningsavgifter uppgick 
till 51,2 mkr (budget 44,9 mkr). Avvikelserna beror 
framförallt på senareläggning av arbetet med reservoa-
rerna samt anläggningsavgifter från Sundskogen som 
var budgeterat föregående år.

Arbetet med nästan 3 km ny råvattenledning (från 
Köperödssjöarna till Skalbankarna) samt en ny 
pump- och silanläggning vid sjön har färdigställts. 
Ett nytt och förbättrat reservvattenintag har byggts i 
ett bättre och säkrare läge. 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 113,1 114,4 104,0

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 1 051,5 1 021,9 928,5

Investeringar 138,4 163,4 130,1

Antal anställda 0 0 0

Ledningarna utanför badhuset har flyttats för att 
förbereda för nybyggnation på platsen. Arbetet har 
delfinansierats av Uddevalla kommun.

Den kombinerade spill- och dagvattenledningen 
som låg på tomtmark vid Timmermansgatan har er-
satts av separata spill- respektive dagvattenledningar.

På Kapelle har flera serviser relinats för att minska 
det ovidkommande vattnet som belastat spillvattenled-
ningarna.

I Murkelvägen lades dagvatten-, spillvatten- och 
dricksvattenledningarna om i samband med kommu-
nens asfaltsplaner.

Vid en kontroll av spillvattenledningen under Kam-
penhof upptäcktes stora rotinträngningar och sprickor 
som gav stora inläckage vid högvatten. Sträckan 
relinades med mycket bra resultat som följd.

Arbetet med att hitta en ny vattentäkt i Skredsvik 
pågår men har inte ännu resulterat i en tillräckligt stor 
källa.

Avloppsverken i Skredsvik och i Forshälla är om-
byggda efter föreläggande från Miljöavdelningen.

Projekten längs Fräknestranden fortskrider och 
Vadberget, Osebacken, Timmerås, Sörgården samt Jo-
hanneslund har färdigställts. Byggnation pågår bland 
annat i Skuteberget. 

Bland övriga omvandlingsområden finns vägen till 
Gorrviken samt Anneröd medan föreberedelser har 
skett för Utby Pirreliden och Hee-Lursteg.

I början på året lades nya större ledningar till ny-
byggnationen på kvarteret Sundberg.

Västerby har avropat arbete som var planerat 2019-
2020 medan Åh och Furuhall etapp 4 inte har avro-
pats. 

Mindre arbeten med anslutningar har skett i Holma, 
Högås-Sund, Barkhögarne och Skogslyckan. Tjöstels-
röd pågår.
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VÄSTVATTEN AB

Årets verksamhet
Västvatten redovisar för perioden ett resultat på 0 mkr 
och en årsprognos på 0 mkr. Omsättningen uppgår till 
88,6 mkr (budget 87,4 mkr). Förändringen beror bland 
annat på dyrare reparationer av fordonen och byte av 
kartsystem.

En investering i ny lokal har skett under året med 
0,7 mkr. Budgeterat 0,8 mkr.

Västvattens tjänster köps i sin helhet av Uddevalla-, 
Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB.  
Västvatten AB fakturerar alla intäkter och kostnader 
till sina ägarbolag och redovisar varje månad och i 
årsbokslutet ett resultat på 0 mkr.

Västvattens verksamhet består i att svara för admi-
nistration och ekonomi samt drift och underhåll av 
VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverk-
samhet i VA-frågor.

Under året har bolagets nya VD, Peter Johansson 
tillträtt. Det har genomförts en genomlysning av bola-
gets verksamhet. 

Under året har Västvatten medverkat i både tid-
ningar och radio. Intervjuerna har främst handlat om 
vattensituationen, dels med fokus på föregående års 
vattenbrist och dels på skyddet av vatten i form av 
vattentäkter.

För att synas som arbetsgivare och för att väcka 
framtida intresse för Västvatten har bolaget medverkat 
på jobb-/utbildningsmässor och delat ut vatten på eve-
nemang som Run Dirt Race och Uddevallakalaset.

Ett av tre borrhål i Munkedal stängdes under som-
maren på grund av för låg vattennivå och en uppma-
ning om att vara sparsamma med vattenförbrukningen 
gick ut till invånarna i Munkedal. Grundvattennivå-
erna i hela regionen var fortsatt låga under sommaren 
medan ytvattentillgången bedömdes normal. Under 
hösten har dock ihållande nederbörd gjort att nivåer 
i samtliga grundvattenmagasin inom vårt område är 
återställda, vilket ger ett bra utgångsläge för kom-
mande år.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 86,9 85,6 79,8

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 17,7 14,9 14,8

Investeringar 0,7 0,9 0,0

Antal anställda 103 103 103

Stenar Uddevallabron Bodele  
Foto: Jenny Martinsson
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BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM

Årets verksamhet
Det totala resultatet för året uppgår till 43,6 mkr (37,8 
mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. Jämfört med 
tidigare år ökar Uddevallahems rörelseresultatet med 
9,5 mkr. 

Totalt avviker resultatet med 1,5 mkr jämfört mot 
prognosen och det beror bland annat på att snitträn-
tan blev lägre än koncernbankens prognos på 2,2 % 
(inklusive låneavgift) mot utfall 2,1 % på helår vilket 
påverkar resultatet med 1,2 mkr. Uddevallahem har 
haft ett flertal försäkringsärenden under året och det 
har också resulterat i en högre försäkringsersättning än 
beräknat.

I kvarteret Sundberg, det andra av Uddevallahems 
två stora centrumprojekt på kort tid, finns nu en stor 
huskropp över hela kvarteret med 26 hyreslägenheter, 
52 LSS-bostäder samt ett nytt eget huvudkontor. 35,8 
% av fastigheten har avyttrats till HSB Norra Bohus-
län som byggt 43 bostadsrätter där. Länsstyrelsen har 
beviljat ett investeringsbidrag på 5,5 mkr. En investe-
ring inklusive investeringsbidrag på 216 mkr. 

I mars 2018 inleddes en ROT-renovering av de 68 
lägenheterna i kvarteret Spiggen på Tureborgsvägen 
22. Första etappen blev klar samma år, och etapp två 
i början av 2019. I renoveringen ingick byte av kök 
och badrum, renovering av hall, installation av ny 
ventilationsanläggning med mera. Det här är det sista 
huset som återstår att ROT-renovera i Uddevallahems 
stora bestånd på Tureborg.  En stor ROT-renovering 
har pågått sedan våren 2017 och avslutats under 2019 
på Östanvindsvägen 12, 13, 14, 16, 19 och Ögårds-
vägen 1. Uddevallahem har totalrenoverat kök och 
badrum, installerat ny ventilations- och elanläggning, 
samt gjort olika åtgärder för att minska energiåtgången 
med mera. Dessutom har fasad bytts på höghusen på 
Östanvindsvägen 12-16.

ROT-renovering pågick under hösten och färdig-
ställdes till jul i de 29 lägenheterna på Sunnanvindsvä-

gen 2 och 4. Här utfördes även en fasadrenovering och 
ombyggnad av lokal till lägenhet. Efter jul påbörjas 
ROT-renovering i 52 lägenheter på Bidevindsvägen 1 
och 3 i Kv Flatö 2.  

Hyresintäkterna för året ökar med 25 mkr. Totala 
hyresintäkter för året uppgår till 337 mkr. Ökningen 
består bla. av hyreshöjningen med 2,0 % från 1 april 
2019 samt hyreshöjning i samband med rot-renovering 
av våra lägenheter samt nyproduktionen Sundberg (7,2 
mkr). 

Under året har Uddevallahem arbetat med att hyra 
ut tidigare parkeringar som har varit gratis. Det har 
bidragit till ökade parkeringsintäkter på 1,6 mkr.

Uddevallahem har fortfarande en hög efterfrågan 
på bostäder och därför låga vakanskostnader. Hyres-
bortfallet totalt för bostäder, lokaler och p-platser blev 
totalt för året 2,3 mkr (1,3 mkr). Den stora posten 
avser hyresbortfall för lokaler med 1,8 mkr och det är 
vår stora lokal på Rydingsberg som är svår att hyra ut, 
med en vakanskostnad på 1,1 mkr.

Totalt gör Uddevallahem ett koncernresultat på 43,6  
mkr före bokslutsdispositioner och skatt.  Stiftelsen 
visar tydligt att de under året har satsat på ökat mil-
jösparåtgärder, fastighetsunderhåll, investeringar och 
kostnadsmedvetenhet samt effektivisering av deras 
verksamhet.

Soliditeten ökar från 18,1 % till 19,4 % vilket är 
helt i linje med Uddevallahems affärsplan. 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 337,1 333,7 312,0

Resultat efter finansiella poster 43,6 40,0 37,8

Balansomslutning 2 149,1 2 137,3 2 116,0

Investeringar 82,9 105,7 340,4

Antal anställda 76 81 77

Tureborg
Foto: Maria Rasmusson 
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Årets verksamhet
Det totala resultatet för året uppgår till 1,3 mkr (0,5 
mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. 0,1 mkr 
bättre än budget.

Ljungskilehem arbetar med fokus på att ta hand 
om deras fastigheter på ett så professionellt sätt som 
möjligt. Under 2019 har 3,0 mkr (3,3 mkr) lagts på 
underhållsåtgärder. Stiftelsen har bland annat målat 
fasaderna på Korpemyren och förnyat utemiljön runt 
Parkvägen. 

Ljungskilehem har investerat 0,6 mkr i Iloq- låsys-
tem. 

Hyresintäkterna för året ökar med 0,3 mkr och det 
beror bl.a. på den årliga hyreshöjningen. Hyreshöj-
ningen för året blev 2,0 % från 1 april 2019. Ljungski-
lehem har fortfarande en hög efterfrågan på bostäder 
och därför ingen vakans på bostäder. 

Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 1,55 % 
(1,52 %). Räntekostnaderna är totalt 1,2 mkr (1,2 mkr) . 

Den totala låneportföljen uppgår till 60,5 mkr jäm-
fört med 63,4 mkr för 2018. 

Soliditeten är 22 % (21 %)

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 13,7 13,8 13,3

Resultat efter finansiella poster 1,3 1,2 0,5

Balansomslutning 83,5 83,1 85,6

Investeringar 0,6 0,5 2,4

Antal anställda 3 3 3

Årets verksamhet
Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kom-
mun. Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
har till ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga 
och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande 
av hyresbostäder. 

Under 2019 har samtliga lägenheter och större lo-
kaler varit uthyrda. Verksamheten har till största delen 
bestått av att förvalta befintligt bestånd samt stambyte 
i 86 lägenheter i det äldre beståndet på Jakobsberg. En 
planering för stambyte av 114 lägenheter i Walkeskro-
ken har även påbörjats. 

Stambytet för vatten och avlopp på Jakobsberg har 
färdigställts under 2019 vilket innebär att stiftelsens 
balansräkning utökats och att stiftelsens soliditet där-
med minskat något.

Årets resultat för koncernen är 2 mkr vilket är ca 
1,2 mkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst 
på lägre räntekostnader samt lägre kostnader för pla-
nerat underhåll.

Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra 
Bohuslän, att utveckla nya bostäder med hyresrätt i 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 34,2 34,5 33,5

Resultat efter finansiella poster 2,5 0,8 0,0

Balansomslutning 287,9 269,2 255,6

Investeringar 46,0 49,0 13,3

Antal anställda 0 0 0

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

Herrestad. Detaljplanearbetet inväntar nu besked om 
att Uddevalla Kommun och Länsstyrelsen kommer 
fram till en lösning av trafiksituationen på Riksväg 44 
genom Uddevalla, som kan godkännas av Trafikver-
ket. Målsättningen är att skapa mindre och yteffektiva 
lägenheter i flerbostadshus som dels riktar sig till de 
som söker sin första bostad eller till äldre som söker 
ett mindre och bekvämare boende. 

Stiftelsen undersöker också möjligheten att på 
Strömstadsvägen delta i exploatering av Stadskärnan 
1:31 och där bygga ca 30-40 hyresrätter. 

Ljungskileviken  
Foto: Maria Rasmusson
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GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

Gustavsberg morgon
  Foto: Maria Rasmusson

Årets verksamhet
Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges 
första internatskola från 1776. I dag är fortfarande den 
viktigaste uppgiften för stiftelsen att ”främja ungdo-
mars utbildning och fostran”. Det sker numera i form 
av stipendieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut 0,3 
mkr till 15 stipendiater.

331 ha av stiftelsens totala areal om 493 ha utgör 
skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en av 
Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Budgeterat 
resultat för skogsbruket var 0,4 mkr, men köparen av 
rotposterna hann inte avverka dessa under året så istäl-
let för en intäkt blev resultatet – 0,3 mkr. Kostnaderna 
bestod av markarbeten, skogsplantering mm på tidi-
gare avverkade områden. Totalt blev därför resultatet 
drygt 0,7 mkr sämre än beräknat. 

Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och 
vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på som-
marsäsongen. Antalet gästnätter under STF-säsongen 
juni - augusti var 2 544 vilket är något sämre än 2018 
(2 614).

Uthyrning av Societetshuset för bröllop och andra 
arrangemang har skett som tidigare. Alla veckoslut 
under perioden maj – september har varit bokade och 
därtill även vardagar i en ökande omfattning.

Reparationer och underhåll av en del av stiftelsens 
31 byggnader har även skett genom egen personal. 
De två lägenheterna i Herrgården fick under året nya 
hyresgäster. Innan dessa kunde flytta in genomfördes 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 2,1 2,6 2,3

Resultat efter finansiella poster -1,4 0,0 -0,4

Balansomslutning 7,7 6,3 7,0

Investeringar 1,4 0,0 0,0

Antal anställda 6 6 6

renoveringar i främst den ena där ett badrum hade 
sådana fuktskador att det fick byggas om.

Årets större byggnadsvårdsprojekt var renovering 
av badrestaurangen (främst ommålning). Till renove-
ringen beviljade Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen 
bidrag om tillsammans 0,25 mkr.

Under våren havererade den stora luftvärmepum-
pen, som försörjde fem byggnader runt Skolgården 
med värme. Efter upphandling installerades i stället 
en bergvärmeanläggning för drygt 1,5 mkr. Den togs 
i drift under december månad. Detta innebar också att 
under hela hösten fick uppvärmningen ske med dyr 
olja.

Löpande underhåll av parken med plantering av 
blommor, gräsklippning mm har skett som tidigare.

Uthyrning av året-runt- och sommarbostäder liksom 
lokaler till företag har skett som tidigare.

Årets resultat för hela verksamheten uppgår till -1,4 
mkr.
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Övning  
Foto: Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Årets verksamhet
Kommunalförbundet Mitt Bohuslän driver räddnings-
tjänsten åt Uddevalla, Lysekil och Munkedal. Politiskt 
styrs förbundet genom en förbundsdirektion med två 
ledamöter från varje kommun. Förbundets säte är Udde-
valla där även ledning och administration finns. 

Förbundet har sju brandstationer med heltidsstyrka 
i Uddevalla tätort och sju styrkor med deltidsan-
ställd räddningspersonal strategiskt lokaliserade över 
ansvarsområdet. Förbundet handlägger även sot-
ningsväsendet för respektive kommun. I Lysekil och 
Munkedal sköter förbundet genom avtal bilvård av 
kommunala fordon.

Förbundet följer upp verksamhetsplan med budget 
2019 som består av säkerhetsmål samt övergripande 
mål som bryts ner i underliggande målnivåer samt 
aktiviteter på respektive avdelning. Ur ett finansiellt 
perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att 
ha kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång 
sikt. För 2019 har förbundet följande fyra finansiella 
mål; att resultatet ska vara positivt, att soliditeten 
ska vara god, kassalikviditeten ska vara hög och att 
investeringar ska vara självfinansierade. På så vis ska 
förbundet leva upp till lagens krav på god ekonomisk 
hushållning.

För 2019 är den sammanvägda bedömningen att 
förbundet inte når de satta finansiella målen och där-
med inte kravet på god ekonomisk hushållning.

Förbundets resultat för året är + 1,1 mkr (-2,2 mkr). 
Att det skiljer sig markant mellan åren härleds främst 
till de kostnader som förbundet belastades med för den 
omfattande branden i Bratteröd sommaren 2018. Un-

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Nettoomsättning 95,1 85,5 86,1

Resultat efter finansiella poster 1,1 -0,2 -2,2

Balansomslutning 57,5 55,7 46,5

Investeringar 3,2 7,5 1,8

Antal anställda 203 200 199

der 2019 har förbundet fått viss ersättning från MSB 
för de helikopterkostnader som uppstod under 2018, 
vilket till viss del bidragit till årets överskott.

Staten har genomfört ett antal utredningar som på 
ett eller annat vis kommer att påverka oss. Under 2020 
kommer det handlingsprogrammet ligga till grund för 
arbetet under mandatperioden. 

Projektet gemensam operativ systemledning till-
sammans med NÄRF kommer under verksamhetsår 
2020 fortsatt utvecklas.  

Fokus de närmsta åren kommer att ligga på perso-
nalförsörjning av RiB personal men även heltidsan-
ställd brandpersonal.

Idag har vi en utryckningsorganisation som i stort 
arbetar med operativa frågor. Samhällsutvecklingen 
gör att vi måste arbeta mer förebyggande på flera fron-
ter. Förbundschefen går i pension under hösten vilket 
innebär ett arbete med rekrytering och förbundets 
fortsatta ledningsfunktioner. 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN
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KORTA FAKTA

2015 2016 2017 2018 2019

Kommunfullmäktige

Inkomna medborgarförslag st 61 69 68 91 100

Inkomna synpunkter (klagomål) st 42 36 49

Inkomna synpunkter (beröm) st 8 24 13

Genomförda medborgardialoger st 3 7 9

Kommunstyrelsen

Mottagande av nyanlända flyktingar antal 462 688 350 249 169

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder antal 528 612 688 735 718

Ökning, heterogenitet i yrkesgrupperna avseende kön % 4,5

Tillsvidareanställda i Uddevalla kommun antal 4 026 4 486 4 645 4 796 4 833

Barn och utbildningsnämnden

Barn i kommunal förskola antal 1 583 1 600 1 666 1 625 1 686

Barn i fristående förskola antal 1 094 1 156 1 210 1 227 1 289

Barn inom pedagogisk omsorg antal 283 281 202 292 150

Barn i kommunalt fritidshem antal 2 238 2 395 2 568 2 567 2 544

Barn i fristående fritidshem antal 398 352 361 359 351

Barn i kommunal förskoleklass antal 541 642 592 635 639

Barn i fristående förskoleklass antal 70 84 80 81 70

Elever i kommunal grundskola antal 4 730 4 948 5 039 5 226 5 344

Elever i fristående grundskola antal 655 718 729 728 738

Elever i grundsärskola antal 70 54 81 65 79

Elever i kommunal gymnasieskola antal 3 004 3 067 3 175 3 112 3 204

Elever i fristående gymnasieskola antal 505 441 168 172 153

Elever i gymnasiesärskola antal 48 49 67 79 81

Elever på komvux, inkl. SFI antal 1 552 1 672 1 740 1 647 2 720

Socialnämnden

Köpta vårddagar missbruk antal 1 680 2 074 3 507 4 131 2 954

Hushåll med försörjningsstöd antal 1 341 1 400 1 272 1 311 1 399

Personer med beslut om LSS-insats antal 441 475 495 491 526

Personer med verkställda beslut om boende enligt LSS antal 194 191 209 209 235

Personer med beslut om personlig assistans enl SFB antal 94 89 82 80 79

Biståndsbedömda hemtjänst- och boendestödstimmar/
månad exkl. servicebostäder

tim/
mån 44 307 44 891 44 948 39 707 39 783

Antal platser i särskilda boenden inkl korttids och 
rehabiliteringsplatser antal 707 704 695 689 665

Samhällsbyggnadsnämnden

Nybyggd gång- och cykelbana m 1 290 300 990 225 650

Bygglovsärenden st 658 623 662 588 523

Förhandsbesked st 53 59 43 60 86

Miljöärenden st 1 754 1 316 2 207 1 698 1 866

Livsmedelsärenden st 289 263 811 904 922

82  ÅRSREDOVISNING 2019 UDDEVALLA KOMMUN

ÖVRIGT  |  KORTA FAKTA



2015 2016 2017 2018 2019

Samhällsbyggnadsnämnden fortsättning

Lantmäteriförrättningar st 154 127 148 146 142

Kart- och mätärenden st 533 578 866 859 870

Planuppdrag st 5 12 7 8 19

Detaljplaner färdiga st 7 10 5 10 2

Producerade lägenheter detaljplan st 71 120 93 112 0

Detaljplanerad orörd mark ha 7,8 13 0,4 2,4 0

Tillbudsrapporter antal 3 17 28 56 27

Kultur och fritidsnämnden

Besökare Bohusläns museum antal 290 108 276 387 280 095 270 273 247 566

Besökare Regionteater Väst antal 8 804 12 495 8 708 10 270 7 761

Kulturskolan elevplatser antal 1 198 1 169 1 155 1 150 1 293

Biblioteken lån (fysiska och digitala) antal 357 620 354 850 339 807 340 495 348 996

Emaus lantgård besök antal 39 230 47 216 46 347 37 332 36 533

Fridhemshallen besök antal 39 786 44 175 39 580 38 000 38 500

Walkesborgsbadet besök antal 104 453 103 651 118 223 110 873 79 469

Bowlinghallen besök antal 56 500 50 000 48 022

Skeppsviken  
Foto: Jenny Martinsson
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FEM ÅRS ÖVERSIKT

2015 2016 2017 2018 2019

Invånare 54 180 55 164 55 763 56 259 56 703

KOMMUNEN

Resultat

Årets resultat mkr 84 138 92 37 10

Nettokostnadsandel % 97 95,5 97,2 98,9 99,7

Årets resultat  (exkl. jämförelsestörande poster) mkr 38 134 91 23 78

Årets resultat / skatt, generella statsbidrag och utjämning % 3 4,5 2,8 1,2 0,3

Balanskravsresultat mkr 63 131 90 25 9

Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja Ja Ja

Kostnads- / intäktsutveckling

Nettokostnadsutveckling (exkl. jämförelsestörande poster) % 7,3 3 8,1 5,3 3,0

Skatteintäktsutveckling % 5,4 6 6,4 3,0 4,8

Låneskuld

Långfristiga lån mkr 2 600 2 650 2 950 3 150 3 450

Utlåning till koncernföretag m.fl. mkr 2 509 2 695 2 906 3 143 3 230

Kommunens egen låneskuld mkr 91 0 44 7 220

Finansnetto mkr 10 18 17 20 16

Investeringar

Nettoinvesteringar mkr 178 135 189 332 526

Nettoinvesteringar / skatt, generella statsbidrag och 
utjämning % 6,2 4,4 5,9 10,0

15,1

Skattefinansieringsgrad % 99 176 110 44 23

Avskrivningar mkr 93 99 116 110 110

Investeringar / avskrivningar % 191 136 163 302 477

Anläggningstillgångar mkr 4 394 4 614 4 898 5 302 5 766

Skattesats 

Skattesats kr 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16

Skattesats Västra Götalands län kr 21,61 21,63 21,7 21,71 21,71

Skattesats, skillnad Uddevalla - Västra Götalands län kr 0,55 0,53 0,46 0,45 0,45

Andel av rikets medelskattekraft % 93 93 93 93 94

Övrigt

Borgensförbindelser mkr 502 469 434 405 370

Pensionsförpliktelser mkr 1 102 1 045 1 019 996 957

Balansomslutning mkr 4  839 5 042 5 492 5 692 6 062

Eget kapital mkr 1 466 1 604 1 695 1 684 1 694

Soliditet % 30 32 31 30 28

Personal

Årsarbetare antal 4 282 4 625 4 798 4 875 4 739

Tillsvidareanställda antal 4 286 4 486 4 645 4 796 4 880

KOMMUNKONCERNEN

Omsättning mkr 4 593 5 005 5 201 5 406 5 592

Årets resultat mkr 123 211 106 125 99

Nettoinvesteringar mkr 653 556 767 917 968

Balansomslutning mkr 6 444 6 744 7 274 7 609 8 155

Eget kapital mkr 2 003 2 216 2 319 2 397 2 496

Soliditet % 31 33 32 32 31
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BEGREPPSFÖRKLARING

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Kostnaden belastar resultaträkningen det år 
förpliktelsen infrias.

Avsättningar
Förpliktelser som är säkra eller högst sannolika till sin 
förekomst men där belopp och tidpunkt för kostnad är 
osäker. Kostnaden belastar resultaträkningen det år för-
pliktelsen uppstår.

Balanslikviditet
Avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfris-
tiga skulder. Anger betalningsförmågan på kort sikt.

Balansräkning
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid 
årets slut. Av den framgår hur kapitalet har använts (i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) respektive hur 
kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder 
samt eget kapital).

Bokslutsdispositioner
Avser de civil- och skatterättsliga reserveringar och 
fondavsättningar som kan göras i bokslutet i syfte att 
påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen. 
Dessa bokslutsdispositioner utgör obeskattade reserver 
i balansräkningen. 

Budgetföljsamhet
Skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat 
i relation till verksamhetens nettokostnad.

Eliminering interna poster
Att undanta interna transaktioner från redovisningen 
för att visa det externa resultatet.

Extraordinära poster
Händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och som inte in-
träffar ofta eller regelbundet och som utgör ett väsent-
ligt belopp.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har för-
ändrats genom årets inkomster och årets utgifter.

Finansnetto
Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostna-
der.

Genomsnittlig nyttjandeperiod
Nyttjandeperioden utgörs av den tid under vilken en 
tillgång förväntas bli nyttjad för sitt ändamål. 
Ett genomsnitt av nyttjandeperioderna räknas fram för 
de tillgångar som faller inom samma grupp, därav; 
• Mark, byggnader och tekniska anläggningar
• Maskiner och inventarier
• Immaterialla tillgångar
Eventuella undergrupper med obegränsad nyttlande-
period, exempelvis mark eller servitut, räknas inte in i 
respektive grupps genomsnittsperiod.

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men ändå viktiga att uppmärksamma vid jämförelse 
mellan olika år eller mellan olika kommuner. 

Kommunbidrag
Tillskott av kommuncentrala medel (skatteintäkter och 
generella statsbidrag) för finansiering av kommunens 
verksamhet. 

Medelskattekraft
Medelskattekraften är rikets skatteunderlag dividerat 
med antalet invånare i riket vid inkomstårets utgång 
dvs. den beskattningsbara inkomsten per invånare.

Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto i 
% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjäm-
ning. Anger hur stor del av skatteintäkterna som an-
vänds till den löpande verksamheten.

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader 
under perioden samt återger hur förändringen av eget 
kapital har framkommit. 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar (%).  
Anger betalningsförmågan på lång sikt.

Verksamhetens nettokostnad
Utgör skillnaden mellan de intäkter och kostnader som 
kommunens olika verksamheter skapat.
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1. Inledning 

Vi har granskat kommunens årsredovisnings resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, 

kassaflödesanalyser, driftsredovisning och investeringsredovisning. 

 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

 

Vår bedömning är att granskat material i allt väsentligt överensstämmer med lagen om kommunal 

redovisning. Kommunen har från 2019-01-01 börjat tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning (LBKR), vilken ersätter tidigare Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). I 

årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper vilka anpassningar av redovisningen som 

gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på bokslutet. Det framgår också av årsredovisningen 

och i denna rapport att kommunen gör ett antal avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

rekommendationer. Beaktat detta är ändå vår bedömning att kommunen i allt väsentligt upprättat 

bokslut och årsredovisning enligt god redovisningssed.  

 

Efter utförd revision avseende räkenskapsåret 2019 lämnas härmed följande bokslutsrapport där de 

väsentligaste iakttagelserna för en bedömning av kommunens bokslut år 2019 kommenteras. I denna 

rapport sammanfattas våra väsentligaste iakttagelser från granskningen i avvikelseform. Syftet med 

rapporten är att uppmärksamma förhållanden som bör åtgärdas samt att ge förslag till förbättringar. 

Baserat på de revisionsåtgärder som genomförts har inget framkommit som tyder på att det skulle 

föreligga väsentliga brister i kommunens interna kontroll. Observera att vår granskning av den 

interna kontrollen inte omfattat en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits den 12 

mars 2020. I årsredovisningen redovisas ett resultat på 10 mnkr och ett eget kapital om 1 694 mnkr 

för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 99 mnkr och 2 496 mnkr. 

 

 



 
  

3 

2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

2.1. God ekonomisk hushållning 

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 

 Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

 Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

 Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra 

kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. 

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är endast 

av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att 

utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 ska mål utvärderas även 

för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. Initialt är det kommunstyrelsen som i 

förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Därefter 

ska revisorerna på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport 

och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för god 

ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna och landstingen ha 

balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. Avstämning av 

balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 med budget formulerat 251 mått utifrån de tre olika 

perspektiven ”medborgare”, ”medarbetare” och ”ekonomi”. För att nå god ekonomisk hushållning 

ska enligt flerårsplanen 75 procent av dessa mått inom perspektiven vara uppnådda2. Även i den av 

kommunfullmäktige antagna strategiska planen för 2019-2022 ingår måtten. 

Av de 25 måtten är tre finansiella mått som avser nettokostnadsandel inklusive finansnetto, soliditet 

samt egenfinansiering av investeringar. Kommunfullmäktige ändrade 2019-03-13 de finansiella 

måtten och minskade antalet från fyra till tre samt beslutade om sänkt målnivå i de tre resterande 

måtten3. 

                                                
1
 Av måtten är 22 verksamhetsmässiga och 3 finansiella. 

2
 I fullmäktiges riktlinjer för styrning och ledning (reviderade 13 mars 2019) står att konkretisering av god 

måluppfyllelse sker utifrån strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. Någon sådan konkretisering 
saknas dock i de omnämnda dokumenten. 
3
 Kommunfullmäktige har dock efter detta beslut (11 september 2019) godkänt en kompletterad flerårsplan för 

2019-2021 där fyra finansiella mått ingår samt med den ursprunglig målnivån. Vi har i årsredovisning utgått 
från måtten beslutade av KF 2019-03-13. 
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Övriga 22 mått i kommunfullmäktiges styrkort är verksamhetsmässiga mål. Av årsredovisningen 

framgår att samtliga tre finansiella mått uppnås vilket innebär att god ekonomisk hushållning uppnås 

inom det finansiella perspektivet. Av de 22 verksamhetsmässiga måtten följs 19 upp. Av dessa 

uppnås 11 stycken. Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att kommunen i allt 

väsentligt uppnår god ekonomisk hushållning inom det verksamhetsmässiga perspektivet. 

Kommunstyrelsens bedömning är att kommunen sammantaget utifrån de tre perspektiven uppfyllt 

målen för god ekonomisk hushållning 2019. 

Vi konstaterar att 56 procent av det totala antalet mått för 2019 uppnår måluppfyllelse. Därmed 

uppfyller inte kommunen flerårsplanens antagna kriterier för god ekonomisk hushållning om 75 

procent. 

Mot bakgrund av att målen för god ekonomisk hushållning inte inkluderar bolagen kan vi konstatera 

att det i årsredovisningen saknas uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning gällande 

kommunens bolag. 

2.2. Finansiella mål 

Som ovan nämnts anges tre finansiella mål som ska bidra till god ekonomisk hushållning i beslut om 

finansiella mål fattat av kommunfullmäktige 2019-03-13. Målen följs upp i årsredovisningen: 

 Nettokostnadsandel inklusive finansnetto ska vara högst 99 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning. 

Av årsredovisningen framgår att nettokostnadsandelen uppgår till 99,7 procent av skatter och 

statsbidrag. Målet anses uppfyllt4. 

 

 Soliditet skall öka. 

Av årsredovisningen framgår att soliditeten5 uppgår till 11,9 procent som ett genomsnitt under 4 

år och att måttet för 2019 är 12,2 procent. Målet anses uppfyllt. 

 

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 procent (mäts som ett genomsnitt av innevarande år 

samt de tre föregående åren). 

Egenfinansieringen av investeringarna uppgår enligt årsredovisningen för 2019 till 23 procent. 

Egenfinansieringen mätt som ett genomsnitt under 4 år uppgår dock till 84 procent. Målet anses 

därmed uppfyllt. 

                                                
4
 Kommunen har i årsredovisningen angett att målet är uppfyllt, men vi noterar att utfallet överstiger fastställt 

mål. 
5
 Från och med 2019 har kommunens beräkning av soliditet i det finansiella målet ändrats så att 

pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse exkluderats från eget kapital vid beräkningen. Det är 
ett anpassat soliditetsmått som kommunen använder sig av i detta sammanhang. 
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Vi konstaterar att målet avseende nettokostnadsandel om högst 99 procent av kommunstyrelsen 
anses vara uppfyllt, trots att resultatet är 99,7 procent. Vidare konstaterar vi att kommunens soliditet 
utifrån gängse beräkningsprincip6 minskat. 

2.3. Verksamhetsmässiga mål 

Utöver de finansiella måtten finns totalt 22 verksamhetsmässiga mått. För tre mått har resultatet 

enligt årsredovisningen inte gått att bedöma under 2019. Detta innebär att 19 verksamhetsmässiga 

mål följs upp i årsredovisningen. 

Målen följs upp utifrån färgerna grön (resultatet når målsättningen), röd (resultatet når inte 

målsättningen) samt blå (resultatet går inte att bedöma). Resultatet för respektive mått framgår 

nedan: 

Nedanstående mål uppnår målsättningen: 

                                                
6
 I årsredovisningen benämns gängse beräkningsprincip som den ”tekniskt korrekta beräkningsprincipen” där 

soliditeten istället minskat från 29,5% till 27,9% mellan 2018-2019. 



 
  

1 

 Brukarbedömning i särskilt boende 

äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

 Nyregistrerade företag i kommunen, ska 

öka 

 Antal företag i kommunen, ska öka 

 Antal resor med kollektivtrafiken i 

Uddevalla tätort, ska öka 

 Antalet medlemmar i föreningar, ska öka 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, 

ska öka 

 Andel som tar kontakt med kommunen via 

telefon som får ett direkt svar på en enkel 

fråga, ska öka 

 Andel som får svar på e-post inom en dag, 

ska öka 

 Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs 

enkät, ska öka 

 Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet, ska öka 

 Företagsklimat, ska bli bättre 

Nedanstående mål uppnår inte målsättningen: 

 Elever i årskurs 9 som är behöriga till 

yrkesprogram, ska öka 

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

kommunala skolor, ska öka 

 Brukarbedömning i hemtjänst 

äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

 Resultat vid avslut i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 

börjat arbeta eller studera, ska öka 

 Minskad sjukfrånvaro 

 Minska fossilbränsleanvändningen i 

kommunala fordon 

 Öka andelen förnybar och återvunnen 

energi i kommunala byggnader 

 Antalet markanvisningar, ska öka 

Nedanstående mål går inte att bedöma/följs inte upp: 

 Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka 

 Antalet aktiviteter i föreningar, ska öka 

 Minskad tid för genomförande/översyn av 

nya äldre detaljplaner 

2.4. Avstämning av balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. 

Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

 

Avstämning mot balanskravet: 

 

Mnkr 2019 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen   9,6 

Justering för realisationsvinster 

 

 -0,5 
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Positivt balansresultat   9,1 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

2.5. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet är förenligt med fullmäktiges beslut 

om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

För att uppnå god ekonomisk hushållning ska minst 75 procent av måtten inom de tre perspektiven 

medarbetare, medborgare och ekonomi vara uppnådda. Utifrån årsredovisningen framgår att de tre 

finansiella måtten uppnås. Elva verksamhetsmässiga mått uppnås. Kommunstyrelsen gör i 

årsredovisningen bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås 2019. 

Vår bedömning är, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att god ekonomisk hushållning inte 

uppnås för 2019.  Vi delar således inte kommunstyrelsens bedömning. Vi gör denna bedömning mot 

bakgrund av att enbart 56 procent av det totala antalet mått uppnås för 2019, i kontrast till 

kommunfullmäktiges kriterium om 75 procent. Vidare noterar vi att måluppfyllelsen i två av de 

finansiella måtten gränsar till att inte uppnå målen. 

Vi kan konstatera att kommunen uppfyller balanskravet. 

Kommunen bör säkerställa att kommunens styrdokument ger en entydig bild av mål och kriterier för 

god ekonomisk hushållning. I dagsläget finns definitioner i flerårsplan som inte överensstämmer med 

enskilt beslut i fullmäktige. Slutligen bedömer vi att kommunen bör utveckla mål för god ekonomisk 

hushållning som även omfattar kommunens bolag samt följa upp dessa i samband med delårsrapport 

och årsredovisning. 
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3. Kommentar till resultaträkningen 

3.1. Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, kontoanalyser, 

verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och budget.  

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2019 om 10 mnkr, vilket är 3 mnkr högre än budget 2019. 

Resultatet innehåller jämförelsestörande poster på totalt 68 mnkr. Dessa består av 

realisationsförluster (-42 mnkr), retroaktiva pensionspremier från KPA (-41 mnkr), rättelser av 

schablonbidrag flyktingar (14 mnkr). Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 78 

mnkr.  

Det redovisade resultatet som är 7 mnkr högre än budget förklaras av att nämndernas samlade 

resultat uppvisar överskott (61 mnkr), skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar 

underskott (-1 mnkr), engångskostnader pensioner (-45 mnkr), kostnader försörjningsstöd (-18 

mnkr), driftreserv för nytt badhus och ändrad placering  (-20 mnkr), kostnad för nya investeringar (17 

mnkr), bättre utfall finansnetto (7 mnkr). I övrigt mindre avvikelser (totalt -8 mnkr). 

 

I årsredovisningen under avsnitt ”Finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys. 
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4. Kommentar till balansräkning 

4.1. Materiella anläggningstillgångar  

4.1.1. Komponentredovisning 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella anläggningstillgångar ska 

komponentavskrivning tillämpas. Komponentavskrivning innebär att betydande komponenter i en 

anläggningstillgång ska redovisas var för sig för att förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna 

beaktas och bedömas för enskilda komponenter. Kommunen tillämpar från och med 2017 

komponentavskrivning på större anläggningar, verksamhetsfastigheter samt gator och vägar. 

Gällande äldre anläggningar har omräkning skett med undantag för gator och vägar. För dessa 

kommer komponentredovisning tillämpas i takt med att de byts ut. Kommunen lämnar i 

årsredovisningen upplysning om ovan avsteg från komponentavskrivning tillika avsteget från 

rekommendationen. 

4.1.2. Bedömning om nedskrivningsbehov 

Rutin har införts i kommunen gällande bedömning om nedskrivningsbehov i samband med bokslut i 

enlighet med RKRs Rekommendation R6 Nedskrivningar. Intyg om prövning av nedskrivnings- eller 

återföringsbehov är avsett att inhämtas från respektive nämnd. Det är likt tidigare år enbart 

samhällsbyggnadsnämnden som lämnat detta. Det finns sedan tidigare ingen rutin kring detta.  

4.1.3. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med implementera rutin inklusive uppföljning 

kring bedömning om nedskrivningsbehov i enlighet med ovan. 

4.2. Exploateringsområden  

Exploateringsområden inklusive tomtlager uppgår till 49 mnkr (65 mnkr) i årsbokslutet. Kommunens 

bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden.  

 

Vi har under 2019 följt kommunens hantering i samband med de exploateringsprojekt som pågår och 

projekt som har slutredovisats. Det som hänt inom expolateringsprojekten, avser främst försäljning 

av tomter om totalt 35 mnkr vilket minskar exploateringsprojekten med 26,7 mnkr, kommunen har 

därmed redovisat en vinst på 8,3 mnkr samt tillkommande utgifter främst avseende Sundstrand om 

12 mnkr vilket ökar posten. Enligt uppgift från kommunen finns det i bokslutet inga ytterligare 

exploateringsområden som borde intäktsföras. Vår granskning har inte heller identifierat något 

sådant behov. 
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Kommunen arbetar med en ny rutinbeskrivning för hantering av exploateringsredovisning mot 

bakgrund av RKRs idéskrift kring redovisning av kommunal markexploatering från maj 2019. I arbetet 

med ny rutinbeskrivning tillkommer också att genomföra en översyn av exploateringsredovisningen 

då kommunen anser att detta är ett område som behöver ses över för att förenkla och förtydliga 

redovisningen.  

 

4.2.1. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att införa någon form av sammanställning som visar den förändring 

per projekt som skett under året för att en tydlig översyn ska kunna erhållas. I övrigt konstaterar vi 

att en översyn pågår med förändrade rutiner och riktlinjer och vi kommer följa upp dessa i 

kommande års granskning.  

4.3. Avsättningar 

4.3.1. Pensioner 

Kommunen redovisar pensionsförpliktelse i enlighet med den så kallade blandmodellen. Det innebär 

att kommunen redovisar 45 mnkr som skuld i balansräkningen och pensioner intjänade före 1998 om 

996 mnkr som ansvarsförbindelse. Pensionsavsättning är avstämt mot besked från Skandia samt 

prognos från KPA då kommunen under året bytt till Skandia som pensionsförvaltare.  

4.3.2. Övriga avsättningar 

Övriga avsättningar avser främst Torp gång/cykelväg om 15 mnkr samt Avsättning för hamnområde 

om 28 mnkr. Vi noterar att den avsättning som tidigare gjorts till Torp gång/cykelväg minskat med 

under året ianspråktagna kostnader, 93 tkr. Avsättningen avser åtagande att anlägga ny gång- och 

cykelbana samt skadereglering på fastigheter. 

Budget för skredsäkring av hamnområdet är på 41,2 mnkr. Prognos och bedömning avseende 

avsättningen har inhämtats. Under året har avräknats 4,2 mnkr för genomförda åtgärder. 

 

Vi rekommenderar kommunen att fortsatt följa utvecklingen av ovan avsättningar och om 

förutsättningar förändras göra erforderliga justeringar. 
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5. Utökad granskning 

5.1. Transaktionsanalys löner 

Transaktionsanalysen omfattar kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och med 

oktober månad. Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora 

bruttobelopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Programmet designas för att hitta, 

analyser och sortera enskilda eller sammanhängande transaktioner som avviker från vad som 

bedöms vara normalt.  

 
Avvikelser har sorterats efter:  
 

► Större enskilda transaktioner överstigande 80 tkr 

► Stora eller avvikande totala bruttolönebelopp under hela perioden 

► Orimliga källskatteavdrag överstigande 50 % eller understigande 23 % av bruttolön 

► Lönearter som förekommer vid enstaka transaktioner 

► Kontroll av avvikande personnummer 

► Dubblerade poster 

► Utbetald lön 

 
Ett representativt urval görs där granskning genomförs inom varje område mot underlag som 

anställningsavtal, jämkningsbeslut, lönespecifikationer eller liknande. Inga väsentliga felaktigheter 

har framkommit av genomförd granskning. 
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6. Koncernen 

Upprättad koncernredovisning har granskats, innehållande samtliga bolag och stiftelser. Vi har tagit 

del av granskningsrapporter för respektive bolag/stiftelse. Inga väsentliga avvikelser har noterats 

som påverkat koncernen. Koncernredovisningen bedöms ha upprättats enligt gällande 

koncerninstruktion. 

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 

 

Göteborg den      mars 2020 

 

 

 

Hans Gavin               Anna de Blanche   

Auktoriserad revisor och   Auktoriserad revisor 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  Ernst & Young AB  

Ernst & Young AB 
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1 Ekonomiskt resultat 

Budgetavvikelsen för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén uppgår till 0,7 mkr. Intäkterna är 0,1 mkr högre än avsatt budget, medan 

kostnaderna är 0,6 mkr lägre jämfört med avsatt budget. 

Kommentar till budgetavvikelse 

Budgetavvikelsen för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén uppgår till 0,7 mkr. Budgetavvikelsen för kommunfullmäktige är bland annat en 

följd av att det inte varit några kostnader för ungdomsfullmäktige. Det positiva resultatet för 

revisorerna beror på att det inte genomförts någon fördjupad granskning, detta kommer att startas 

upp under våren 2020. Överförmyndarens positiva resultat är bland annat en följd av lägre kostnad 

för köpt administrativ tjänst från kontoret - samverkande överförmyndare och för vänortskommittén 

blev det lägre utfall för ungdomsutbytet jämfört med avsatt budget. 

Kommunfullmäktige 

Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmottagning i Rådhuset med kaffe och tårta. 

Fullmäktige har sammanträtt vid nio tillfällen under året. Ungdomsfullmäktige har inte sammanträtt 

under året, arbete pågår med att organisera Nya ungdomsfullmäktige. Folkhälsopris, demokratipris 

och jämställdhetspris har delats ut under året. Bland annat har det genomförts en föreläsning som 

uppmärksammar att det är 100 år sedan kvinnlig rösträtt infördes. 

Kommunens revisorer 

Kommunens revisorskollegium har under året intensivt arbetat med den grundläggande 

granskningen, samtidigt som man också upparbetat ett system med återkommande tematiska 

informationstillfällen med medverkande fackexpertis ifrån kommunförvaltningen. 

Överförmyndare 

I kommunen har drygt 600 personer god man, förvaltare eller förmyndare. Till följd av rådande 

personalsituation har granskningen av 2018 års årsräkningar försenats. Detta innebär att 

kommunens möjlighet att bedöma de totala kostnaderna för arvodena försvåras. 

Vänortskommittén 

Under året har kommittén sammanträtt 3 gånger. I september deltog presidiet på vänortsmöte i 

Loimaa, Finland. Elever och lärare från Sommarhemsskolans tog emot en delegation från Okazaki, 

Japan och reste även dit för ett givande utbyte. Inom ramen för Ung företagsamhet delade 

Vänortskommittén ut sitt internationella pris. Detta gick till Julia Johansson som med sitt företag 

Julia Emma mode syr och tillverkar personliga kläder bland annat brudklänningar och barnkläder. 

Priset var en studieresa till Japan med besök på bland annat Meije universitetet i Tokyo och på 

skolor i Okazaki. På Föreningen Nordens 100 års jubileum på Bohusläns museum deltog 

ordförande och vänortssekreteraren. Ordförande deltog också på kungens besök i Uddevalla med 

anledning av 100 årsjubileet. Ambassadörerna från Japan och Nederländerna besökte och höll 

föredrag på Östrabogymnasiet där också vänortskomittén var representerade. 
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Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommunb

idrag 
Resultat 

2019 
Resultat 

2018 

Fullmäktige 0,0 -2,4 2,5 0,1 -0,3 

Kommunens revisorer 0,0 -1,8 2,0 0,2 0,0 

Överförmyndare 0,2 -6,0 6,0 0,2 0,8 

Vänortskommittén 0,0 -0,2 0,3 0,1 -0,2 

Summa 0,2 -10,4 10,8 0,7 0,4 

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   88 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån kommunens värdegrund. 
 

Kommunstyrelsen 

Uddevalla kommun har för år 2019 anlitat ett företag som gjort servicemätningar via telefon och e-post. Med de 
servicemätningar som genomförs löpande under året och som sker inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet, följs 
utvecklingen inom kommunal service och jämförs med likvärdiga kommuner. Resultatet av servicemätningen för året 
avseende "Gott bemötande" är 88%, vilket är en förbättring jämfört med förra året (77%). 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

2018 genomfördes en utvärdering av föreningsstöd som bland annat visade på gott resultat när det gäller bemötande. 
På arbetsplatsträffar diskuteras kommunens värdegrund regelbundet.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och göra insatser för att förbättra resultaten. Under 2019 fortsatte 
det arbetet bland annat genom samarbetet med Kontaktcenter, utökade telefontider för bygglov, revidering av 
förvaltningens hemsidor samt utbildning i kommunikation och bemötande för samtliga miljöinspektörer. 
Förvaltningsledningen kommunicerar resultaten från mätningarna för att sprida, bibehålla och förbättra de goda 
resultaten. 
 

Socialnämnden 

Socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt social omsorg (äldre och funktionsnedsättning), 
har ett resultat som visar på ett gott till mycket gott bemötande när det gäller kommunikation och svar på frågor inom 
dessa områden. 

 

Förvaltningen har ett systematiskt arbete med kvalitet. Synpunktshanteringen är en del av det systematiska 
förbättringsarbetet och syftar till att förbättra kvaliteten i verksamheten. Synpunkthanteringen innebär att när en 
synpunkt uppmärksammas ska den utredas och åtgärder vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas. 
Synpunkter kan definieras som en fråga, klagomål, beröm eller upplysning. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka 

  73 

Barn- och utbildningsnämnden 

Det är en ambition i förvaltningen att svar ska ges så snart det är möjligt. Rutinen är att hänvisa telefonen vid möten 
eller frånvaro. 
 

Kommunstyrelsen 

Uddevalla kommun har för år 2019 anlitat ett företag som gjort servicemätningar via telefon och e-post. Resultatet 
enligt servicemätningen för 2019 är 73% vilket är mycket bra och placerar Uddevalla bland de bästa i Sverige. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Under 2019 har samarbetet med Kontaktcenter ökat i syfte att öka tillgängligheten till kommunen i frågor som rör 
bokning av idrottslokaler. Kultur och fritid strävar alltid efter skyndsam hantering av de frågor som inkommer till 
förvaltningen. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningen arbetar övergripande tillsammans med Kontaktcenter för att måttet ska öka. Bland annat genom 
kontinuerlig kompetensutveckling i sakfrågor genom att representanter från Kontaktcenter deltar på avdelning 
Myndighets arbetsplatsträffar samt genom att arbeta via digital kanal där Kontaktcenter kan få svar på sakfrågor 
direkt. Vi informerar om mätningarna i våra verksamheter för att sprida, bibehålla och öka resultaten. 

 

Socialnämnden 

Socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt social omsorg (äldre och funktionsnedsättning), 
visar att telefonkontakt med individ- och familjeomsorg är något sämre under år 2019, jämfört med år 2017 och 2018, 
för social omsorg är siffrorna bättre år 2019 än jämfört med år 2017 och 2018. 

 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka   99 

Kommunstyrelsen 
Uddevalla kommun har för år 2019 anlitat ett företag som gjort servicemätningar via telefon och e-post. Resultatet 
visar att 99% av all e-post besvarades inom ett dygn. Med det resultatet är Uddevalla bland de bästa i landet och klart 
över snittet för likvärdiga kommuner. 

 
Förvaltningarna har ett antal funktionsbrevlådor som bevakas löpande och besvaras med kort varsel. Kontaktcenter 
tar också emot mejl och återkopplar omgående. Under semesterledighet bevakas alla personliga e-postlådor av 
tjänstgörande kollegor. Det finns också rutiner att besvara mail direkt, även om svaret innebär att man ber att få 
återkomma och när i tid det i så fall kan ske. 

 

Socialnämnden 

Socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt social omsorg (äldre och funktionsnedsättning), 
visar att svar på inkommen e-post är mycket gott. Inom individ- och familjeomsorg får 92 % svar på sina e-postfrågor 
inom 1 dygn och resterande 8 % får svar inom 2-5 dagar. Inom social omsorg får 100 % svar inom 1 dygn enligt 
denna mätning. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Företagsklimat, ska bli bättre   73 

Kommunstyrelsen 

En dörr in har under året utvecklat till arbetssätt genom påbörjade förstärkta processer på respektive tillståndsområde. 
Årets raket är tillstånd Mark som förstärkt sitt index med hela 18 punkter. I dagsläget saknas Serveringsområdet vilket 
gör att talet troligen justeras 2020. Sedan mätningen startat 2017 har kommunen varje år förbättrat sitt index. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Under 2019 har ett fördjupat samarbete med Kontaktcenter startats upp. Bland annat genom löpande avstämningar 
på chefsnivå deltagande på ledningsmöten och arbetsplatsträffar. Under 2019 har samarbetet med kommunens 
företagslotsar ökat. Lotsarna deltar på avdelningens ledningsmöte en gång per månad. Då sker avstämning kring 
omvärldsbevakning, företagsetableringar samt eventuell återkoppling från företagare. Under året bjöds företagarna 
tillsammans med lotsarna in till dialog kring revidering av nuvarande miljötaxa. Tyvärr fick mötet ställas in på grund av 
få anmälningar. Delar av förvaltningen deltog tillsammans med lotsarna på Svenskt Näringslivs inspirationsdag "Ett 
bättre företagsklimat i hela Sverige". Företagslotsarna har praktiserat i verksamheten; förhandsbesked, 
livsmedelskontroll, miljötillsyn och bygglov. Praktikarbetet kommer att fortsätta under 2020. 

 

Socialnämnden 

Den del som socialnämnden främst är berörd av i aktuellt mått är verksamheten kring serveringstillstånd. 
Verksamheten har en hög medvetenhet om företagandets villkor och arbetar aktivt med att alltid ha personlig kontakt 
med kunder i alla ärenden och däremellan likaså. Det innebär att verksamheten regelbundet kommunicerar via 
nyhetsbrev och dialogmöten. Sedan några år tillbaka har verksamheten e-tjänster. 

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät   245 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningen erbjuder barnomsorg även på obekväma tider, vilket gynnar företagsamhet. Ung företagsamhet, UF, är 
väl etablerat inom Uddevalla gymnasieskola. Yrkesprogrammen arbetar aktivt för ett gott samarbete med 
branschorganisationer. 
 

Kommunstyrelsen 

Under året har ett trendbrott skett med Svenskt Näringslivs attitydenkät. För första gången sedan 2010 har en 
sjunkande ranking vänts till en något mer positiv upplevelse från företagen inom Svenskt Näringsliv.  

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden arbetar med arrangemang och kultur- och fritidsaktiviteter, för att kommunen ska vara 
attraktiv. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Under 2019 har ett fördjupat samarbete med Kontaktcenter startats upp. Bland annat genom löpande avstämningar 
på chefsnivå deltagande på ledningsmöten och arbetsplatsträffar. Under 2019 har samarbetet med kommunens 
företagslotsar ökat. Lotsarna deltar på avdelningens ledningsmöte en gång per månad. Då sker avstämning kring 
omvärldsbevakning, företagsetableringar samt eventuell återkoppling från företagare. Under året bjöds företagarna 
tillsammans med lotsarna in till dialog kring revidering av nuvarande miljötaxa. Tyvärr fick mötet ställas in på grund av 
få anmälningar. Delar av förvaltningen deltog tillsammans med lotsarna på Svenskt Näringslivs inspirationsdag "Ett 
bättre företagsklimat i hela Sverige". Företagslotsarna har praktiserat i verksamheten; förhandsbesked, 
livsmedelskontroll, miljötillsyn och bygglov. Praktikarbetet kommer att fortsätta under 2020. 
 

Socialnämnden 
Regelbundna samverkansmöten har hållits under året med avtalade företag/avtalspartner (utförare inom 
valfrihetssystemet och varudistribution). 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Nyregistrerade företag i kommunen, ska öka    

Statistik över nyregistrerade företag per 1000 invånare presenteras i februari och redovisas därför inte i kommunens 
årsredovisning.  

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med att nå måttets målsättning under året. 

 

  Antal företag i kommunen, ska öka   322 

Till och med december månad 2019 fanns 350 nyregistrerade företag samt 138 inflyttade företag. 28 företag har 
upphört under året vilket ger resultatet 322.  

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med att nå måttets målsättning under året. 

 

  Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka   78,8 

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 resor/invånare, vilket är fler än 2018 (77,8 resor/inv). Hänsyn har 
tagits till den befolkningsökning som skett. Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatiskt 
resanderäkningssystem varför antalet redovisade resor efter det inte går att jämföra med historiska data. 
Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med att nå måttets målsättning under året. 

 

  Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska 
öka 

83 90 85 

Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades under 
senhösten. Brukarnas helhetsbedömning, enligt brukarundersökningen, visar ett bra resultat med ett tydligt trendbrott i 
positiv riktning. Brukarnöjdheten har ökat 2019 till 85 % jämfört med 81 % 2018. Skillnaderna mellan kvinnor och män 
har jämnats ut. Männen är generellt sett mer nöjda än kvinnorna (män 90 % och kvinnor 83 %). Förändringarna i 
brukarnöjdheten de senaste åren är ändå relativt små och det är svårt att hitta enskilda orsaker till förändringarna. 
 
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i hela undersökningen utgör grund i 
verksamhetsutvecklingen och har till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. Huvuddelen av 
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna och till stor del ha samma inriktning som under 2019. 
Målsättningen är att öka brukarnöjdheten hos de äldre genom att bland annat införa fler kvalitetsråd/brukarråd på 
boendena. 

 

  Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 91 90 91 

Den nationella brukarundersökningen pågick under våren. Resultatet av undersökningen presenterades under 
senhösten. Brukarnas helhetsbedömning, enligt brukarundersökningen, visar fortfarande ett bra resultat. 
Brukarnöjdheten har samma nivå 2019 som 2018 med 91 %. Skillnaderna mellan män och kvinnor är små. Kvinnorna 
är något mer nöjda än männen (kvinnor 91 % och männen 90 %). Förändringarna i brukarnöjdheten de senaste åren 
är relativt små och det är svårt att hitta enskilda orsaker till förändringarna. Vid jämförelse mellan offentligt och enskild 
regi framgår att brukarna är något mer nöjd i enskild regi, 93 % jämfört med 91 % 
 
Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i hela undersökningen utgör grund i 
verksamhetsutvecklingen och har till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. Huvuddelen av 
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna och till stor del ha samma inriktning som under 2019.  
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala 
byggnader 

  82 

Resultatet är oförändrat sedan förra året. Det är en viss osäkerhet för resultatet 2019, vilket beror på att 
Naturvårdsverket årligen beslutar om schablon för andelen fossilt i fjärrvärme, när man bränner hushållssopor. 
Beslutet om schablon för 2019 har ännu inte redovisats. 
 
Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala byggnader. Drygt 60% av energianvändningen 
går till uppvärmning som till största delen är fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både förnybart och återvunnet material 
och en stor del av materialet som bränns är sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. 
 
Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt naturskyddsföreningens märkning "bra miljöval" som innebär att 
den el som används är förnybar. 
 
Kommunen har idag 688 m2 solceller. Vid ny och ombyggnation installeras solenergi. Närmast i tid för installation av 
solenergi är Källdalsskolan och Ramnerödskolan. 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon   92 

Andelen fossilbränsle till kommunala fordon står på samma nivå som förra året, 92% fossila bränslen såsom diesel 
och bensin. Det klart dominerade fordonsbränsle är diesel (71%). För att främja användningen av biodrivmedel har 
regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Det innebär att alla drivmedelsleverantör varje år måste minska 
växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats inblandning av biobränsle. År 2019 är 
reduktionsnivåerna 2,6 procent inblandning av biobränsle för bensin och 20 procent inblandning av biobränsle för 
diesel. 
 
För att minska fossilbränsleanvändningen för kommunala fordon arbetar kommunen med att succesivt byta till fordon 
som drivs på förnyelsebart bränsle. Totala antalet personbilar har minskat under året. Antalet rena elbilar är nu tretton 
jämfört med förra året då det fanns nio. Antalet diesel och bensinbilar har minskat något. Etanolbilarna fasas ut 
successivt. 
 
Det finns stora utmaningar i att minska fossilbränsleanvändningen för kommunala fordon. Bland annat när det gäller 
möjligheten till att ladda elbilar då det saknas infrastruktur för kommunens verksamhet. Det är också väldigt lång 
väntetid på att få elbilar. Gasfordonen har inte gått att beställa längre period men bör kunna beställas inom en snar 
framtid. 

  

 

Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka   44 722 

Förvaltningen har under perioden infört ett nytt verksamhetsprogram med ny rutin som innebär en förbättrad kontroll 
av medlemsredovisningen. Resultat som redovisas för 2019 bedöms därför vara betydligt högre än tidigare perioder 
men också mer tillförlitliga. 2019 redovisades ett totalt medlemsantal på 44 722. Tidigare år har redovisningen legat 
på ca hälften av antalet då föreningarna själva redovisade medlemsantal, utan uppföljning från förvaltningen. 

  

 

Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka    

Resultat för 2019 års aktiviteter redovisas tertial 1 2020. Antalet aktiviteter för 2019 förväntas vara i ungefär samma 
nivå som 2017. Resultaten för 2018 är inte korrekta och jämförbara på grund av byte av verksamhetssystem. Under 
2020 förväntas aktiviteterna öka på grund av att Källdalsskolan då är klar och kan öppnas vilket påverkar 
föreningslivet i en positiv riktning. 

  Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av 
skatter och bidrag 

  97,8 

Nettokostnadsandelen uppgår till 97,8% mätt som ett genomsnitt under 4 år. Målet nås tack vare goda resultat tillbaka 
i tiden medan 2019 års resultat uppgår till 99,7%. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Soliditeten ska förbättras   11,9 

Soliditeten uppgår till 11,9 % mätt som ett genomsnitt under 4 år. Målet nås då investeringarna i hög grad finansierats 
med egna medel åren tillbaka i tiden. För året 2019 är soliditeten 12,2%. 

  Egenfinansiering av investeringar minst 30 %   84 

Egenfinansieringen uppgår till 84% mätt som ett genomsnitt under 4 år. Målet nås med tack vare hög grad av 
egenfinansiering tillbaka i tiden. För 2019 är resultatet betydligt lägre och landar på 23%. 

  Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka 79,2 83,3 81,3 

Andel behöriga elever har minskat marginellt sedan föregående år och resultatet ligger runt rikssnitt. Knappt 19 % av 
eleverna nådde inte behörighet till gymnasieskolan. 2019 nådde en högre andel pojkar än flickor gymnasiebehörighet. 
Pojkarna har presterat bättre och flickorna sämre 2019, men trenden har för kort historik för att kunna ses som 
varaktig. 
 
Resultaten från avgångsklasserna visar att det är fortsatt samma ämnen som särskilt orsakar att elever inte nådde 
gymnasiebehörighet: Matematik och Svenska som andra språk. Fler elever fick F i Matematik men ämnet Svenska 
som andra språk hade den totalt lägsta måluppfyllelsen. Här underpresterar kommunen mot jämförbara kommuner 
och riket och det behöver jobbas mer med övergripande insatser från huvudmannens sida för att komma tillrätta med 
situationen. 
 
Förvaltningen kan ännu inte se någon utväxling av de kommunala och statliga satsningarna som gjorts på skolan för 
att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Det kommunala strukturbidraget och statsbidraget för jämlik skola 
har fördelats till skolor med störst behov där segregation och svåra socioekonomiska förutsättningar råder. 
Skillnaderna i kunskapsresultat mellan kommunens skolor liksom skillnader i elevernas förutsättningar mellan 
skolorna är fortsatt stora. Behörigheten till gymnasiet bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är särskilt 
avvikande. 
 
Tabellen visar negativa avvikelser på Ramnerödsskolan kopplat till både kunskapsresultat och förutsättningar. Den 
visar också på kompensatoriska insatser som gjorts vad gäller lärartäthet och behöriga pedagoger. Skolan gör 
enstaka år avsteg genom positiva resultat men trenden är mycket svag över tid. På samtliga högstadier i Uddevalla, 
inklusive fristående skolor, ligger föräldrarnas utbildningsnivå på en god till mycket god nivå. Ramnerödsskolan ligger i 
särklass lägst. Av samtliga 33 nyanlända som kom i år 9 under 18/19 placerades 22 av dem på Ramnerödsskolan. 
Dessa elever hade obefintlig behörighet och ytterst få betyg när de gick ur år 9. Platsbristen på övriga skolor i 
kombination med segregation och negativt söktryck ger Ramnerödsskolan betydande svårigheter att klara 
kunskapsresultaten. Inflödet av elever med stora behov och brist på kunskaper i svenska språket är mycket högt 
under hela skolåret. Den situationen har ingen av de andra högstadierna. 

  Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska 
öka 

73,57 74,66 74,1 

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning läsåret 15/16 hade 74 % en gymnasieexamen innan läsårets slut 
18/19, vilket är en minskning med drygt två procentenheter sedan föregående år. Sett ur ett längre perspektiv har 
resultatet legat relativt konstant och över rikssnitt. Det är första gången yrkesprogrammen har en högre andel elever 
än de högskoleförberedande programmen som når gymnasieexamen. Yrkesprogrammens resultat har ökat över tid 
och de högskoleförberande har minskat något. Det är också första gången en högre andel pojkar än flickor når 
gymnasieexamen på totalen. Flickornas resultat visar en negativ trend, framför allt på de högskoleförberedande 
programmen, vilket också visar sig i den genomsnittliga betygspoängen bland flickorna. Pojkarna på 
yrkesprogrammen visar däremot en positiv trend. 
 
Att mer än var fjärde elev som påbörjat en gymnasieutbildning inte når gymnasieexamen är givetvis problematiskt och 
behöver närmare analyseras. Hur stor del av eleverna var nära att nå gymnasieexamen och hur stor del var långt 
ifrån? När sker avbrotten? I början av studierna eller efter längre tid? Var är avbrotten som högst? Har stödet varit 
tillräckligt omfattande och mångfacetterat utifrån elevens specifika behov? Vad säger eleverna själva? 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka   32 

Utvecklingen går åt rätt håll och andelen ekologiska livsmedel har ökat från 29,5% till 32% för hela kommunens 
verksamhet. Trots en ökad andel ekologiska livsmedel har det inte skett någon kostnadsökning under perioden. 
Orsaken till ökningen av ekologiska livsmedel beror till viss del på det nya livsmedelsavtalet, som innehåller fler 
produkter som är ekologiska. 
 
Måltidsservice har ökat andelen ekologiska livsmedel till 33%. Socialtjänsten ligger kvar på drygt 30% ekologiska 
livsmedel. Eftersom måltidservice står för den största andelen inköp av livsmedel i kommunen ca 80%, påverkar de 
slutresultat mest. 

 

  Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka 

27,9 31,8 29,9 

Andelen av de avslutade deltagarna i kommunala arbetsmarknadsåtgärder som gått vidare till arbete eller studier efter 
avslutad insats under 2019 och är 29,9 % (136 av 455 avslutade deltagare). Det är en minskning från förra årets 
32,7 % (125 av 382). 

Att en mindre andel gått vidare till arbete/studier beror framför allt på att vissa av deltagarna stått mycket långt ifrån 
arbetsmarknaden. Det har varit en god tillgång på arbete och många har fått jobb även de som har en kortare 
utbildning. Detta har gjort att de som stått kvar som arbetssökande har varit mycket långt ifrån arbete, ofta med en 
blandad problematik av psykisk ohälsa och missbruk. Av de 455 som avslutats under året så är det 20 % av dessa 
som tvingats avbryta den påbörjade insatsen. Konjunkturen rör sig i en nedåtgående kurva. 

 
Arbetsmarknadsavdelningen samordnar kommunens arbete med att rusta och stärka personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, genom kartläggning/introduktion, arbetsträning och subventionerad anställning. Vissa av dessa i 
kombination med utbildningsinsatser, samt motivationshöjande aktiviteter. 

Det är ungefär dubbelt så många som går vidare till arbete/studier efter åtgärd arbete, än efter enbart arbetsträning 
(praktik). 41 % vid arbete och 17 % vid arbetsträning. 

 

  Minskad tid för genomförande/översyn av nya och äldre 
detaljplaner 

   

Diskussion förs med nämndens presidium kring formuleringen, definition och omfattning av måttet. Ett 
detaljplanearbete är en lagstyrd process som gör det svårt att minska tiden för genomförande utan att riskera en 
sämre produkt som inte uppfyller intentionerna i lagstiftningen. 

För att möjliggöra en kortare handläggningstid för att upprätta detaljplaner föreslår förvaltningen några inriktningar: 

• Hårdare prioriteringar om vilka planuppdrag som ska genomföras 

• Resursförstärkning vad avser personella handläggningsresurser samt därtill hörande medel för flera 
utredningar 

• Översyn av reglementen och delegationsordningar i syfte att kapa tidsförluster i processen 

• Förändrade taxor 

• Projektsatsningar för breda digitaliseringstjänster med särskild inriktning på digitalisering av detaljplaner (i 
enlighet med regeringsuppdrag) samt digitalisering av de interna utredningsarkiven. Förvaltning avser att 
återkomma med en tidplan och beräknad resurstillgång till nämndens presidium. 

 

  Antalet markanvisningar, ska öka   0 

Inga markanvisningar gjordes 2019. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
man T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka   1,67 

Fem undersökningsstationer finns i Byfjorden Stereokameror har placerats ut på de olika undersökningsstationerna 
på° 10-12 meters djup. Målsättningen har varit att filma varje station 10 gånger och att filma åtminstone 45 minuter per 
tillfälle. Upptinad färskfryst sill användes som bete vilket byttes ut inför varje filmningstillfälle. Filmningarna utfördes 
under perioder med dagsljus 28-29 november samt 5, 12 och 13 december. Sammanlagt filmades 4128 minuter, 
motsvarande nästan 70 timmar. Sikten var som regel mycket begränsad på grund av ett brunfärgat ytvattenskikt och 
partiklar i vattnet. Måttet mäter antalet uppskattade torskfiskar per station och under en timme. Det minsta antalet 
torskfiskar under en timmes tid var 0,36 st/timme Den största mängden antal torskfiskar/timme var 2,73 st 
Medelvärdet blir 1,67 torskfiskar/timme. Mätvärdet visar att det finns en aktivitet i Byfjorden. Dock är mängden fiskar 
alldeles för liten vilket kräver medvetna fortsatta aktiviteter och stimulans för att skapa återväxt. 

 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2018 

Resultat 
kvinna T3 

2019 

Resultat man 
T3 2018 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat 
totalt T3 2018 

Resultat 
totalt T3 2019 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,89 2,91 2,28 2,31 2,74 2,77 

Kommentar Sättet att räkna ut sjukfrånvaro i Uddevalla kommun har förändrats fr.o.m. 2019 vilket innebär att 
siffrorna endast är jämförbara mot T3 2018 och första delåret 2019. Med korttidssjukfrånvaro avses frånvaro från dag 
1 till och med dag 14. En korttidssjukfrånvarodag kostar för en organisation enligt en vanlig schablon minst 10 procent 
av månadslönen. Återkommande korttidsfrånvaro kan ha en naturlig förklaring men det kan också vara ett uttryck för 
att något är fel på arbetsplatsen. 
 
Kortidssjukfrånvaro vid mättillfället är 2,77%, en ökning på 0,7 % från första delåret och en ökning på 0,2% från T2. 
En ökning på 0,5 % har skett för män medan korttidsjukfrånvaro är oförändrat för kvinnor. Kortidssjukfrånvaro bland 
kvinnor vid mättillfället är 2,91%, oförändrat från T2. Ökningen för män är relativt hög, kortidssjukfrånvaro bland män 
för T3 är 2,31%, differensen är 0,5 % för perioden. Generellt så har Barn- och utbildningsnämnden och 
Socialnämnden sett en negativ utveckling. På Socialnämnden har männens korttidsfrånvaro ökat under året medan 
kvinnornas har minskat under tertial 3. Högst sjukfrånvaro är det i de yngre åldersgrupperna; 0-29 år för både män 
och kvinnor. På Barn och utbildningsnämnden är ökningen likartad för både män och kvinnor under året. Det är Barn-
och utbildnings tre största verksamhetsområden som ökar: förskola, grundskola och gymnasiet. Dagbarnvårdare och 
grundsärskola ligger kvar på en hög nivå och gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en fortsatt låg nivå. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunledningskontoret har sett en minskning av sjukfrånvaro generellt. Resultatet 
på Kultur- och fritidsnämnden för de senaste 12 månaderna är i princip oförändrad. Skillnaden är en ökning med 
0,03 % och fördelning mellan män och kvinnors frånvaro har förändrats, män har minskat och kvinnor har ökat sin 
frånvaro. inte sett någon förändring under perioden. 
 
För T3 2019 ökar sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare till 8,33 %. Vilket är en relativt stor ökning 
från T1 och T2 2019 då sjukfrånvaron var T1- 7,61% och T2- 7,88%. Av den totala sjukfrånvaron i kommunen står 
långtidsfrånvaron för 5,57 % en höjning på 0,44 % då långtidsfrånvaron för T2 var 5,13%. Fortsatt jämförelse med T1 
2019 har kvinnornas totala sjukfrånvaro har ökat till 9,34 % (T1 2019 8,29%) och samma trend ser vi bland männen 
med, där en ökning till 5,22% har skett (T1 2019 5,20%). 
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2.1.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kommunstyrelsen 

Under året har ett gemensamt arbete med produktionstekniska företag genomförts för att bygga upp 

en produktionsplattform och infrastruktur för 3D-printing i ett cirkulärt system. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har under året kartlagt utbudet av lokaler för kulturella uttryck och 

beslutat att beställa en förstudie för att förbättra förutsättningarna för kulturaktörer i kommunen. 

Kultur och fritidsnämnden har under året förenklat upphandlingsprocessen för konstnärer och 

konstkonsulter. 

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar löpande med stöd till unga arrangörer i syfte att uppnå målen 

för denna strategi. Även arbetet tillsammans med kulturföreningarna i olika arrangemang bidrar till 

detta. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

För att stärka det positiva bemötandet från samhällsbyggnadsnämndens verksamhet arbetar 

förvaltningen med ett nära samarbete med kontaktcenter för att kunna ge snabb och korrekt service 

och information till företag och individer, samarbetet med företagslotsarnas har också förstärkts 

under året. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen på hemsidan och har 

under året genomfört en förstudie kring 3D visualisering för att ytterligare kunna förbättra 

information och beslutsunderlag samt en förstudie kring digitalisering och automatisering. Arbete 

pågår med att digitalisera detaljplaner, anställda inom förvaltningen har gått utbildning i 

medieträning för att stärka förmågan att hantera media samt utveckling av kartmaterial för att öka 

tillgängligheten och tydligheten kring ansvarsfördelningen kring kommunala ytor. 

Socialnämnden 

Förvaltningen har under året drivit flera utvecklings- och förändringsprojekt med syfte att kunna 

möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser. Dessa är bland annat utvecklingsarbete 

inom familjehemsvården, översyn av hemmaplanslösningar inom missbruksvården, 

utvecklingsarbete av utbud av insatser och boendeformer inom LSS och omstruktureringsarbete 

inom vård- och omsorg. Flera digitaliserings- och automatiseringsprojekt har också pågått under 

året. 

I syfte att få ökad förståelse och kunskap om innovativt och digitalt ledarskap har förvaltningens 

ledning deltagit i ett utbildningsprogram med stöd från Vinnova och Icare4Fyrbodal. Det ska ge 

stöd för förnyelse och transformation samt ge kunskapsstöd och praktiskt processtöd i arbetet med 

att utveckla ledning och styrning för innovation, förändring och digitalisering. 
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2.1.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kommunstyrelsen 

Deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder anvisas numera genom det aktörsgemensamma forumet 

Jobbcentrum i vilket arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning, försörjningsstöd och 

arbetsförmedling ingår. Under 2019 har drygt 700 personer varit inskrivna i åtgärd. Av de som 

avslutats så har 30 procent gått vidare till ett arbete eller studier. Omfattande förberedelser har 

vidtagits för att överföra ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen och 

Jobbcentrum. Genom statliga medel för att bryta segregationen i kommunens socioekonomiskt 

utsatta områden så har kommunen kunnat satsa extra på arbetslösa ungdomar boende i kommunens 

utanförskapsområden. Ungdomarna rustas och stärks genom arbetsträning, arbete med subvention 

samt vissa utbildningsinsatser. 

Under året har ett intensivt och kvalificerat arbete med nya ansökningar till yrkeshögskolan 

genomförts. Totalt lämnades tre egenproducerade ansökningar in till myndigheten inom 

besöksnäring, digitalisering av fysiska butiker och en operativ yrkesroll inom IT och säkerhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har stora utmaningar inom kompetensförsörjningen särskilt inom 

kulturskola och bibliotek. Det ställer höga krav på Uddevalla kommuns möjlighet att vara en 

attraktiv arbetsgivare och erbjuda en god arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler för 

verksamheterna. 

Processen kring nytt badhus har haft negativ påverkan på bemanning och attraktivitet för 

kompetenser inom bad. 

Förvaltningen har olika strategier för att föra över erfarenheter till nya personalgrupper och har 

bland annat genomfört kompetensanalyser för att identifiera sårbarheten i bemanning och för att 

kunna söka rätt ny kompetens. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta emot praktikanter och på så sätt kunna attrahera 

nyutbildad personal till organisationen. Utåtriktat arbete vid högskolemässor och samarbete med 

bemanningsföretag för studenter har genererat lyckade rekryteringar under året. Förvaltningen 

arbetar även med flera insatser för att bidra till en god arbetsmiljö och uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare. Exempelvis veckovis ledarledd gemensam träning, minska antalet deltidsanställningar 

genom exempelvis kombinationstjänster, arbeta med modern teknik samt insatser för att på bred 

front stärka medarbetarskapet. 

Socialnämnden 

För att säkra kompetensförsörjningen har förvaltningen arbetat med flera uppdrag och aktiviteter 

under året, såsom heltidsresan, validering för att öka andelen anställda med omvårdnadsutbildning, 

vård- och omsorgscollege, samarbete med arbetsmarknadsavdelningen, gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. En av de största aktiviteterna är heltidsresan. Projektledartjänst och 

schemaläggare är tillsatta under året och första området, Rosenhäll, har startat i skarp drift. 
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En ny ledningsorganisation för förvaltningen har införts i månadsskiftet april/maj efter genomförd 

utvärdering av organisationen. Förändringen ska bidra till ett ökat fokus till individen och dess 

behov, men också en fysisk och organisatorisk decentralisering för att skapa tydligare ansvar och 

nära ledarskap. En av förvaltningens strategier för året har också varit att ge kompetenshöjande 

insatser till förvaltningens chefer. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
driva kommunens fastigheter i bolagsform (KF ÖS 
2) 

Kommunstyrelsen har under 2019 inte synliggjort 
sitt arbete med uppdraget. 

2.1.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kommunstyrelsen 

En intensiv process kring transportinfrastruktur har pågått under året i Uddevalla kommun och i 

samverkansplattformen ”Samverkan för Bohusbanan”. Plattformen omfattar 10 kommuner i 

Bohuslän samt 5 näringslivsorganisationer. Prioriterade arbeten under året har varit- Interreg 

projektet Sverige-Norge ”Större region på riktigt” med fokus på transportkorridor gods och hamnar 

- gemensam visualisering av järnvägskorridor från Kungälv till Strömstad där samtliga kommuner 

ingår. Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar gemensamt med en kollektivtrafikplan för 

Uddevalla tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens pendlingsnav med särskild betydelse 

för regional utveckling. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har under året arbetat med den lokala och regionala infrastrukturen 

genom nämndstrategierna om hållbar samhällsutveckling, öka attraktiviteten och tillgängligheten 

till service och utbud genom digitala och analoga medel samt genom att arbeta för tillgängliga och 

attraktiva platser för kulturella uttryck (bland annat behovsanalys av framtidens Stadsbibliotek i 

Uddevalla). 

Kartläggningar och förbättringsåtgärder inom ramen för friluftslivet har också genomförts under 

året liksom insatser på de kommunala badplatserna. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året arbetat utifrån strategin genom planering av åtgärder 

för att förbättra gång- och cykelvägar i kommunen. Arbete för att konkretisera och starta upp arbetet 

med utvärdering och revidering av parkeringsbestämmelser har också påbörjats under året och 

kommer fortsätta under 2020. För att stärka samverkan för effektivt nyttjande av parkeringarna har 

dialog förts med ägarna till de privata parkeringshusen. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
effekterna av omläggningen av linjenätet för 
stadsbussarna (KF ÖS 3) 

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar 
gemensamt med en kollektivtrafikplan för Uddevalla 
tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens 
pendlingsnav med särskild betydelse för regional 
utveckling. En kollektivtrafikplan ska därför tas fram 
för att analysera och beskriva kollektivtrafikens 
utvecklingsmöjligheter. Inom ramen för 
kollektivtrafikplanen analyseras och utvärderas 
linjenätets utformning och effektivitet. Planen 
kommer att beskriva förslag till förbättringsåtgärder 
genom ändringar i linjenät/linjeutbud, 
framkomlighetsåtgärder och andra prioriteringar 
som kan göras för att öka det hållbara resandet. 

  Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya 
sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och 
Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med 
Trafikverket (KF ÖS 3) 

Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya 
sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och 
Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med 
Trafikverket. Kommunen har inom ramen för den så 
kallade cykelpotten i regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt 
om utbyggnad av GC-vägar efter statligt vägnät 
inom Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 
liksom väg 675 vid Ulvesund har tagits med som 
objekt i kommunens ansökan. 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att utvärdera 
parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun 
och behovet av avgiftsfri, tidsbegränsad parkering 
(KF ÖS 3) 

Förslag till ny P-norm är framtagen och har 
presenterats för nämnden. Utredning av 
parkeringsbestämmelser pågår. Extern konsult 
kommer upphandlas för genomförande av 
utvärdering. 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att undersöka 
förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till 
de privata parkeringsanläggningarna för att 
effektivare utnyttja parkeringshusen (KF ÖS 3) 

Samtal pågår med ägarna till de privata 
parkeringsanläggningarna för att lägga grunden för 
ökat samarbete. Möjligheten att införa ett 
parkeringsledningssystem för att kunna leda in 
trafikanter till parkeringshusen utreds. Exempelvis 
genom skyltar "xx lediga P-platser". Fortsatt dialog 
med nämndens presidium behövs för att klargöra 
ställningstaganden för fortsättningen.  

2.1.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling 

Kommunstyrelsen 

Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling. I slutet av december hade befolkningen ökat med 

cirka 440 personer till 56 700 invånare. Ökningen är något lägre än prognostiserat, främst beroende 

på ett mindre flyttnetto än förväntat. 

 

Förslag är framtaget om en hållbarhetssamordnare som ska medverka vid upphandlingar. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till denna strategi främst genom att verka för en 

socialt hållbar utveckling. Nämnden har främjat civilsamhällets organisering och verksamhet och 

skapat tillgängliga och attraktiva platser för idrott och hälsa. 

 

Idrottsbiblioteket Fritidsbanken har under året införlivats i kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde, en verksamhet som skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika 

aktiviteter som ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov genom återbruk. Vid 

offentliga arrangemang lagas till största delen vegetarisk mat. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

På uppdrag av kommunfullmäktige har arbetet med att revidera avloppspolicyn pågått under året. 

För att minska klimatpåverkan arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med att i takt med att 

lämpliga om- och nybyggnadsprojekt färdigställs utöka mängden solceller i de kommunala 

fastigheterna. 

 

Under året har en utbildning inom Agenda 2030 genomförts för samtliga chefer i förvaltningen. Ett 

utbildningsmaterial är framtaget för att kunna arbeta vidare inom respektive verksamhet med att 

implementera Agenda 2030. Projektet kajpromenad med översvämningsskydd är inne i den 

avslutande delen av utredningsfasen, fokus i utredningen har varit att skydda befintlig bebyggelse. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att fortsätta kartläggningen 
av förorenad mark för att ge underlag för planering 
och sanering (KF ÖS 4) 

Den kartläggning som idag finns är EBH 
(efterbehandling av förorenade områden). EBH-
stödet är en nationell databas över potentiellt 
förorenade områden som administreras av 
länsstyrelserna. I EBH-stödet registreras områden 
som misstänks vara förorenade av nedlagda eller 
pågående industriella verksamheter. I databasen 
kan det finnas information om verksamhetens 
historik, riskklass, utredningar av olika slag, bilder 
samt vilken statusområdet har. Just nu genomför 
förvaltningen en ansvarskoll för att se om 
föroreningen skedde innan eller efter 1969 samt om 
det är fortsatt samma fastighetsägare. Utifrån detta 
kan ansvar utkrävas samt att bidrag för åtgärder 
kan sökas. 
 
En förstudie har tagits fram som ger vägledning i 
hur Uddevalla bör arbeta vidare med förorenade 
områden i Uddevalla kommun i en 
handlingsplan/strategi.  

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att ta fram en ny 
avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, 
kretsloppsperspektiv och att skadliga substanser 
från avloppsslam inte skall spridas på åkermark (KF 
ÖS 4) 

Uppdraget har konkretiserats och arbete pågår med 
att revidera de styrande dokument som är kopplat 
till avlopp. Löpande dialog sker med nämnden 
under arbetet.  
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att genomföra 
kommunfullmäktiges beslut om att samlokalisera 
kulturskolan med annan verksamhet i Sinclair (KF 
ÖS 4) 

Uppdraget är påbörjat och utredning i frågan har 
genomförts. Den visar, liksom utredningen 2014, att 
Kulturskolans verksamhet inte får plats i Estetiska 
programmets lokaler. Kulturskolan har för 
närvarande ca 1300 elever och 450 barn i kö. Viss 
del av verksamheten: dans, drama samt bild och 
form, har redan samlokaliserats på förvaltningarnas 
egna initiativ. Musikverksamheten är omfattande 
och får inte plats. Dessutom utgör skolans så 
kallade skalskydd och säkerhetsaspekter ett stort 
hinder för de små barnen med deras föräldrar som i 
så fall skulle vistas i Estetiska programmets lokaler 
under skoltid. Rapport från förvaltningen redovisas 
för Kultur och fritidsnämnden i januari 2020. 

 

  Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att beställa projektet 
"Framtidens bad" (dnr KS 2019/00769) (KF ÖS 4) 

Underlag för upphandling/projektering av simhall är 
färdigställd och tidplanen följs. 

  Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att tillskapa en organisation för 
styrning gällande projektet framtidens bad (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Kommundirektören, som har uppdraget som 
projektägare, har tagit fram förslag till 
projektorganisation.  

  Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att med ett helhetsperspektiv 
på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera 
markfrågor i samband med planering av den nya 
simhallen och vid behov begära planbesked för 
inledande av planarbete. (dnr KS 2019/00769) (KF 
ÖS 4) 

Projektet för den nya simhallen är startat och hålls 
samman av projektenheten på tekniska 
avdelningen. Rimnersområdet delas av två 
ledningar, dels en luftburen kraftledning och dels en 
nedgrävd råvattenledning. Dessa behöver sannolikt 
flyttas för att skapa mer tillgänglig yta för 
exploatering av önskade verksamheter. 

 

  

 

Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun 
och kommunfullmäktige fattade 2018-06-18 beslut 
om Avfallsplan 2018-2024. (KF ÖS 4) 

Alla åtgärder i de sju målområdena har gåtts 
igenom. Flera av åtgärderna är genomförda som 
exempelvis plockanalyser för att se om 
avfallssortering sker rätt för att därefter sätta in rätt 
åtgärder, informationssatsningar om hur 
avfallssortering ska ske, åtgärder för att förebygga 
nedskräpning som att ställa ut Big Belly behållare, 
sanering av klotter. Många av åtgärderna är i 
pågående arbete som till exempel hur kommunen 
kan arbeta för återbruk både internt och externt 
samt hur matsvinn kan minskas. 
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2.1.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 

förebyggande arbete 

Kommunstyrelsen 

Vid årets utgång var 25 föreningar anslutna till ÖK Idé. Under hösten har en politisk dialog förts om 

hur arbetet fortsättningsvis kan utvecklas. Beslut om tydligare styrning och beslutsprocess för 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) har fattats. 

Arbetet med övergripande planer Välfärd 2030 och Integration 2030 har inletts och styrs via 

arbetsmarknadsutskottet. 

 

Ett förslag till riktlinjer för kommunens arbete med nationella minoriteter har tagits fram och sänts 

på remiss till nämnderna. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av samverkan med civilsamhället i mycket hög 

grad. I stort sett alla offentliga arrangemang sker i samverkan med andra aktörer och föreningslivet 

verkar i nämndens lokaler. Under året har två IOP ingåtts med IFK Uddevalla och E-

sportsföreningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Under året har samarbete med en förening när det gäller vattenprovtagning startats upp (IOP).  Inom 

förvaltningens processarbete har förbättringsarbete kring lokalförsörjningsprocessen särskilt 

prioriteras och pågått under hela hösten. 

Socialnämnden 

Under året har socialnämnden tecknat en ny IOP-överenskommelse med föreningen Soffan om en 

mötesplats i Ljungskile. Förvaltningen har tagit fram underlag kring lämpliga verksamheter att 

driva i alternativ regi. 

Ett sätt att arbeta förebyggande är att ge rätt insats i rätt tid. Beställare och utförare har påbörjat ett 

gemensamt arbete med fokus på hur målgruppernas behov ska kunna mötas på ett effektivare sätt, 

hur utbudet av insatser kan breddas samt hur den enskildes självständighet kan ökas. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med 
den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 5) 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildning har 2019 ingått i sitt första IOP-
avtal med kultur och fritid samt Uddevalla E-
sportklubb. Detta innebär nya möjligheter att arbeta 
med ökad skolnärvaro för utsatta elever. Avtalet 
gäller från 1 december 2019 och ett år framöver. 
Överenskommelsen kan förlängas med ett år i 
taget. 
Förutom genom IOP-avtal sker samverkan med en 
rad olika organisationer. Förskolorna i norra 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

Uddevalla har arbetat med Skapande förskola 
tillsammans med mediepoolen, Bohusläns museum 
och teatergruppen Rassel och pling. Inom 
gymnasieskolan har exempelvis 
idrottsföreningssamverkan skett via SISU och 
idrottsföreningar för att integrera nyanlända. 
 
Kommunstyrelsen 
Vid årets utgång var 25 föreningar anslutna till ÖK 
Idé, bland dessa återfinns idrottsföreningar, 
samfund, kulturföreningar, studieförbund, 
funktionsrättsföreningar, föreningar som siktar på 
att starta arbetsintegrerade sociala företag, 
kooperativ, lokalhållare, stödföreningar, föreningar 
som tar emot arbetstränande personer, föreningar 
som arbetar med integration och stöd till 
ensamkommande ungdomar, folkhögskola, natur- 
och rekreationsförening och mediaförening. 
Det har upprättats fem IOP:er mellan Uddevalla 
kommun och olika föreningar, tre av dessa är 
avslutade och två aktiva. Det pågår samtal med 
flera föreningar om eventuell IOP eller annan 
samverkansform, bland annat med Mötesplats 
Soffan och Frivilligcentrum. Under hösten har en 
politisk dialog förts om hur arbetet fortsättningsvis 
kan förädlas. Konkreta resultat och beslut är en 
tydligare styrning och beslutsprocess för hur nya 
IOP tillskapas. Processledare finns från 
Tillväxtavdelningen och representant för 
civilsamhället via studieförbund. Under 2020 ska 
också en utvärdering av samverkansavtalet 
genomföras enligt tidigare beslut 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningen har regelbundna föreningsträffar och 
kontinuerlig dialog med det ideella föreningslivet i 
kommunen. Två IOP:er har ingåtts under året: med 
IFK Uddevalla och med E-sportföreningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt 
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av 
uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att arbeta för 
ökad samverkan med den civilsamhället och att 
träffa fler IOP-avtal. 
Samhällsbyggnad deltar i Ök idé arbetet. 
Samhällsbyggnad medverkar dels i den 
kommungemensamma gruppen, dels i gruppen där 
både kommunen och idéburen sektor ingår. Under 
perioden har samhällsbyggnad etablerat samarbete 
med en förening när det gäller vattenprovtagning. 
Att delta i arbetet kring ÖK idé är en integrerad del i 
nämndens verksamhet och uppdraget bedöms 
därför kunna avslutas. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

Socialnämnden 
Under september tecknades ett nytt IOP-avtal 
mellan socialtjänsten och föreningen Soffan, 
bestående av ett antal föreningar i Ljungskile. 
Överenskommelsen innebär att en mötesplats, med 
café och aktiviteter, dit alla är välkomna har startat 
på Sofiedal. Ett förmöte har hållits med Uddevalla 
Parasport, Kultur och fritid, Barn och utbildning och 
Socialtjänsten för att ha dialog kring hur en 
samverkan kan utvecklas. 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att starta en process för att flytta 
stadshuset till centrum och därvid se på 
möjligheterna att kombinera detta med 
ändamålsenliga lokaler för kultur (KF ÖS 5) 

Kommunstyrelsen har under 2019 inte synliggjort 
sitt arbete med uppdraget. 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att utvärdera 
föreningsstödet och ta fram förslag till nya 
bestämmelser för samtliga föreningsbidrag (KF ÖS 
5) 

Utredning/utvärdering är genomförd och 
avrapporterad till kultur- och fritidsnämnden i juni 
2018, planering och omvärldsbevakning för att ta 
fram förslag till nya bestämmelser pågår. 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan 
"Välfärd 2030" (KF ÖS 5) 

Uppdraget har påbörjats och inledande processer 
har identifierat kommunledande styrningsstrukturer, 
tidsplanering och organisering av arbetsgrupp. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet kommer 
att utgöra basen för utveckling av strategin med 
tillhörande processer. Samplanering och 
synkronisering görs också med övergripande plan 
Integration 2030. 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan 
"Integration 2030” (KF ÖS 5) 

Uppdraget har påbörjats och kommunstyrelsen 
beslutade 2019-10-30 att plan Integration 2030 
skall vara klar för beredning i arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet senast april 2020, för beslut i 
kommunfullmäktige juni 2020. Arbetet med att ta 
fram plan Integration 2030, kommer att beredas på 
samtliga utskottsmöten med arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet, fram till förslag till beslut i 
april. 

2.1.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kommunstyrelsen 

Nattvandring har i samverkan med civila samhället bedrivit i de norra stadsdelarna i Uddevalla. 

Detta sker även i samverkan med föräldragrupperna för att få föräldrarna mer engagerade i området. 

Kris och säkerhetsverksamheten har varit under stort tryck under hela 2019. Detta beror främst på 

arbetsansamlingar i form av händelser samt att det brottsförebyggande arbetet fått stort fokus. 

Brottsförebyggande rådets arbete utökades till fler och längre möten efter det att de ingående 

samhällsaktörerna önskat detta. Rådet ombildades 2018 och har fått en ny form och inriktning. 

Behovet av övervakningskameror aktualiserades under 2019 och det står klart att en ökad 

samordning behövs. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden arbetar med olika former av trygga mötesplatser. Bland annat mäts 

regelbundet besökares upplevelse av trygghet på fritidsgårdarna. Pågående arbete med friluftsplan, 

aktivitetsytor, utveckling av Emaus lantgård samt kvalitetshöjning av spår och leder är andra 

exempel på projekt och uppdrag som bidrar till strategin. Sommarlovsaktiviteter för barn och 

allmänheten i såväl centrala staden som på andra platser i kommunen skapar liv, rörelse och 

gemenskap och ökar därmed känslan av trygghet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vid utveckling av centrum riktas särskilt fokus mot trygghetsskapande åtgärder bland annat genom 

belysning och att skapa öppna och rena ytor i det offentliga rummet. En arbetsgrupp tillsatts för att 

arbeta särskilt med klottersanering i de offentliga miljöerna. Trygghetsperspektivet är med i arbetet 

med förnyelse av Dalaberg, Hovhult och Bulid som är en del i arkitekttävlingen Europan. 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att öppna mötesplatser för seniorer på 
olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile (KF 
ÖS 6) 

Förvaltningen har under året arbetat med 
strukturomvandling för att skapa ett mer 
differentierat utbud av boende för äldre för att möta 
den demografiska utvecklingen och krav på den 
kommunala servicen. Utgångspunkten är den av 
socialnämnden antagna "Boendeplan och 
aktivitetscentra för äldre", med grundtanken om att 
kunna erbjuda olika boendetyper och knyta 
aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika 
delar. 

Under året har en ny mötesplats öppnats i på 
Sofiedal i Ljungskile i regi av föreningen Soffan. 
Målgruppen är i första hand äldre. Det pågår arbete 
med att se på ytterligare möjliga mötesplatser för 
seniorer inom kommunen. 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att planera för och 
genomföra en upprustning och förnyelse av 
Dalabergs centrum i samverkan med övriga 
fastighetsägare och genom en bred 
medborgardialog (KF ÖS 6) 

2018 genomfördes en medborgardialog i området 
inom ramen för arbetet med översiktsplanen. I 
dialogen framkommer framförallt att det finns stora 
kvaliteter i grönområden för exempelvis rekreation, 
att det finns upplevelse av otrygghet och önskan 
om fler mötesplatser. Uddevalla kommun deltar i 
den internationella arkitekttävlingen Europan. 
Tomten som Uddevalla ställer upp med i tävlingen 
omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lanserat 
tomten vid tävlingens uppstart i mars och haft 
arkitekter på besök på plats. Förvaltningen har i 
uppstarten kommunicerat med berörda 
fastighetsägare i området. 11 intressanta bidrag 
inkom i arkitekttävlingen och under september 
ställdes bidragen ut för allmänheten att tycka till om, 
bland annat på Dalabergs bibliotek.  
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått 
i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (KF 
ÖS 6) 

Plan och förslag till uppdrag och bemanning för 
fritidsgårdsverksamhet och bibliotek är framtaget 
och kommer att bli färdigställd under vårterminen 
2020. 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att ta fram en plan för 
fritidsgård och idrottshall i Källdal (KF ÖS 6) 

Plan och förslag till uppdrag och bemanning för 
fritidsgårdsverksamhet är framtaget, kultur- och 
fritidsnämnden har dock inte synliggjort arbetet med 
uppdraget vad gäller idrottshall i Källdal. 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att tillgänglighetsanpassa 
och renovera Rimnersvallen (KF ÖS 6) 

Kultur- och fritidsnämnden har valt att avvakta med 
tillgänglighetsanpassning och renovering av 
Rimnersvallen till dess att det är klart med exakt 
placering av nytt bad och vad det får för inverkan på 
området. 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att ta fram en plan för att 
utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 
idrottscentrum (KF ÖS 6) 

Under hösten har beslut tagits om simhall på 
Rimnersområdet. Planering av projektet pågår och 
kommer att påverka området i övrigt, exempelvis 
fotbollsplaner. I samband med beslutet om simhall 
ställs också krav på ett helhetsperspektiv och 
planering pågår nu för att i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen se till hela 
Rimnersområdet parallellt med byggprojektet. 

2.1.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förvaltningen arbetar systematiskt med jämställdhet. 

 

Socialnämnden 

Förvaltningen har en gemensam strategi för handläggare som träffar sökande om hur den enskilde 

ska kunna känna trygghet i att inkomma med en ansökan. Information ges också om de öppna 

verksamheter som kommunen kan erbjuda. Utöver den nyöppnade mötesplatsen Soffan i Ljungskile 

har förvaltningen arbetat fortsatt med att se över möjligheterna och skapa fler mötesplatser i 

anslutning till våra boenden för äldre. 

Kvalitetsarbetet är en naturlig del inom socialtjänsten. Uppföljning av kvalitetsarbetet är gjord och 

kommer att presenteras för socialnämnden efter årsskiftet i den sammanhållna kvalitetsberättelsen. 

Förvaltningen har under året infört ett digitalt system för hantering av avvikelser och synpunkter. 

Det ska ge en sammanhållen bild och leda till att förbättra kvaliteten och säkerheten i 

socialtjänstens verksamhet. 

Mer specifika aktiviteter med syfte att öka livskvaliteten är utvecklingsarbetet kring 

måltidssituationer på vård- och omsorgsboendena, utbildning för kostombud och enhetschefer i 

samarbete med måltidsservice, utveckling av utbud för målgruppen inom LSS, utveckling av 

genomförandeplaner, utveckling av palliativ vård samt utbud och handlingsplaner kring våld i nära 

relationer.  
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 
och 2020-2022 fått i uppdrag att påbörja arbetet för 
att inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 7) 

Förvaltningen har påbörjat att utveckla den 
palliativa vården och arbetet med att inrätta palliativ 
avdelning på Rosenhäll med syftet att trygga och 
säkerställa att personer i får en god vård i livets 
slut. Målgruppen förväntas vara yngre brukare i 
sent palliativt skede med omfattande behov. En 
arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att komma 
med förslag kring hur tillräcklig kompetens kan 
uppnås i personalgruppen, hur anhörigstöd kan 
utformas samt hur lokaler och miljö kan anpassas 
utifrån målgruppen. Rapport planeras under våren 
2020. 

  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att starta upp ett nytt korttidsboende 
för barn (KF ÖS 7) 

Under året har översyn och planering för 
omstrukturering av korttidsverksamheten 
genomförts för att bättre tillgodoses målgruppernas 
behov. En ny korttidsverksamhet, Ridhusgatan, har 
planerats under hösten och kommer att öppna kort 
efter årsskiftet. Målgruppen på Ridhusgatan är 
unga och vuxna, vilka kommer få fler möjligheter att 
nyttja aktiviteter som finns i centrum. Övriga 
korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, 
Myråsvägen 6A och Myråsvägen 6B. Alla dessa har 
möjlighet att ta emot barn. 

2.1.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Kommunstyrelsen 

Under året har 14 e-tjänster färdigställts inom olika områden. Några automatiseringsprojekt har 

också blivit klara, bland annat ekonomiskt bistånd. Den digitala agendan som är ett styrande 

dokument för kommunens digitaliseringsarbete fastställdes av kommunfullmäktige i november 

2019 och en tillhörande handlingsplan har tagits fram av kommundirektörens ledningsgrupp. 

En kompetensförsörjningsstrategi blev antagen av kommunstyrelsen i maj. Bestämmelsen ska säkra 

att kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen och det attraktiva 

arbetsgivarskapet. Bestämmelsen beskriver kommunens syn på kompetensförsörjning, det livslånga 

lärandet 1 - 70 år, för medborgare, medarbetare och elever. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utöver det kommungemensamma uppdraget om digitala och automatiserade processer, prövar 

kultur och fritidsnämnden ständigt nya, förbättrade metoder för att bland annat nå besökare som inte 

idag använder biblioteket. Likaså testas olika metoder för att nå de i digitalt utanförskap. Nytt 

verksamhetssystem för föreningsbidrag och lokalbokning är nyligen infört, för att öka den digitala 

servicen så att föreningar och andra framgent ska kunna ha tillgång till att administrera och 

ansöka/boka lokaler dygnet runt. Förvaltningen ingår också i ett nationellt samverkansprojekt 

tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra kommuner vars syfte är att ta 

fram en kravspecifikation samt upphandla framtida boknings- och bidragsystem. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

För att öka den ekonomiska medvetenheten och för att förbättra uppföljningen har 

månadsuppföljningar införts på alla chefsnivåer inom förvaltningen som ett stående komplement till 

befintliga controller- och delårsrapporter. Arbetet med att digitalisera detaljplaner fortlöper och 

kommer användas internt inom kommunen, samt presenteras externt i en webbkarta och senare även 

användas i e-tjänster. Förvaltningen har under året genomfört en förstudie kring digitalisering av 

samhällsbyggnadsprocessen samt automatiseringspotential av administrativa arbetsuppgifter. 

Förstudien kommer ligga till grund för prioritering av satsningar/handlingsplaner vad gäller 

administration, planering, byggnation, underhåll och drift. 

 

Socialnämnden 

Digitalisering och automatisering är prioriterade områden inom förvaltningen i syfte att öka 

brukarnas trygghet och service samt minska den interna administrationen. Socialtjänstens digitala 

medarbetare, Robin, arbetar i dagsläget i 13 olika processer rörande t ex registrering, hantering och 

kontroll av olika moment. Under hösten har arbetet börjat med att se vilka möjligheter artificiell 

intelligens, AI, samt Office 365 kan ge framöver. 

I förvaltningens största verksamhetssystem införs flera nya moduler och ny teknik, som underlättar 

och delvis förändrar/förenklar arbetssätten i verksamheten. 

 

Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram lämpliga verksamheter att utföra i alternativ 

regi. Nya förfrågningsunderlag är för valfrihetssystem är beslutade av socialnämnden. En 

redovisning över alternativa driftsformer är presenterad. Under hösten har socialnämnden fattat 

beslut om att upphandla den kommunala driften av vård och omsorg i Ljungskile. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 
fått i uppdrag att söka och använda de riktade 
statsbidragen som finns tillgängliga (KF ÖS 8) 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt 
Kommunstyrelsens slutrapportering av uppdraget 
från flerårsplan 2018-2020 att söka och använda de 
riktade statsbidragen som finns tillgängliga. 

Statsbidragsansökningar är en del av 
kommunledningskontorets ordinarie uppdrag. 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-10 att 
godkänna kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 
2018-2020 att under 2018 att söka och använda de 
riktade statsbidragen som finns tillgängliga. 

Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor 
mängd av sina aktiviteter med hjälp av externa 
medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt 
externa medel för att kunna utveckla verksamheten 
och nå upp till målsättningar. Medlen har bidragit till 
förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och 
utbud av verksamheter och aktiviteter. Under 2019 
användes cirka 4,4 miljoner i externa medel. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

Socialnämnden 
Socialnämnden följer kontinuerligt information om 
möjlighet att rekvirera riktade statsbidrag inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Under år 
2019 har socialtjänsten sökt statsbidrag för bland 
annat förstärkning inom äldreomsorgen, 
habiliteringsersättning och stimulansmedel för att 
stärka insatserna för barn och unga med psykisk 
ohälsa. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att Uddevalla kommun vill vara en 
attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 
efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som 
en möjlighet (KF ÖS 8) 

Barn- och utbildningsnämnden 
De allra flesta erbjuds heltidstjänster och deltid som 
en möjlighet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritid har från hösten 2017 till 31 
december 2018 drivit ett projekt om öppettider och 
bemanning. Resultatet är att varje verksamhet är 
genomlyst om hur resursbehoven bör vara för att 
uppfylla verksamhetens mål i förhållande till den 
schemaläggning som sker. Under 2019 har 
förbättringsområden som framkom i projektet utförts 
men också drivits vidare då fler förvaltningar har 
samma behov som kultur och fritid.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt 
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av 
uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför 
strävar kommunen efter att erbjuda alla anställda 
heltid, och deltid som en möjlighet 

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är det endast 
inom serviceavdelningen där det finns medarbetare 
som är ofrivilligt deltidsanställda. För att öka antalet 
heltidsanställningar görs en årlig inventering av 
deltidstjänster. Där framkommer medarbetares 
behov och önskemål av att öka sina tjänster. För att 
möjliggöra utökning ses verksamhetens hela behov 
över vid till exempel utökade uppdrag (nya 
städobjekt, övertagande av verksamhet, fler fordon 
mm), pensionsavgångar eller annat avslut av tjänst. 
Antal kombinationstjänster ökar, vilka även 
förekommer över förvaltningsgränserna. Uppdraget 
anses integrerat i ordinarie verksamhet.  
 

Socialnämnden 
Heltidsresan ska genomföras för att ta vara på den 
befintliga kompetensen och trygga 
rekryteringsbehovet framöver, för att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda 
heltidsanställningar till de som vill samt för att öka 
jämställdheten i arbetslivet och samhället genom 
heltidsarbete som bland annat kan ge en stabilare 
ekonomi.  
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   Politiska uppdrag Kommentar 

Arbetet har utgått från framtagen handlingsplan, 
som följer SKRs rekommendationer. Den är 
framtagen i samarbete med verksamheterna, HR, 
Kommunal och Vision. Styr- och arbetsgrupper har 
upprättats för att arbeta kommunövergripande med 
heltidsresan där även de fackliga organisationerna 
ingår.  

Under våren tillträdde en projektledare och två 
schemaläggare. Syftet med tjänsterna är att hjälpa 
verksamheterna med förändringsarbetet och att 
implementera de nya arbetssätten som kommer att 
krävas för att lyckas med genomförandet av 
heltidsresa 
 
Det första området, Rosenhäll, startade i oktober, 
enligt plan. Före starten har alla medarbetare, 
Kommunal och enhetschefer fått utbildning i 
verksamhetsplanering och vad heltidsresan 
innebär. Alla medarbetare har fått välja om de ville 
gå upp till heltid. Resultatet blev cirka 10 
årsarbetare. Den överkapaciteten har planerats ut 
vid sjukdom och semester och har inneburit att 
behovet av vikarier från bemanningsenheten har 
kunnat halverats. Det återstår fortfarande mycket 
arbete för att få heltidsresan att fungera optimalt. 
 
Tidsplanen för utrullande av heltidsresan för övriga 
verksamheter är framtagen och nästa område är 
Österängen/Kaprifol där förberedelser är påbörjade. 
Målet är att alla verksamheter ska vara igång vid 
årsskiftet 2020/2021. 

Under hösten har parterna, Uddevalla kommun och 
Kommunal, haft olika uppfattning om hur 
tillämpningen av det centrala avtalet ska tillämpas i 
arbetet med heltidsresan. De olika uppfattningarna 
har lett till förhandlingar, där utfallet kan komma att 
påverka planeringen för hela heltidsresan inför 
2020 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete 
med uppdraget. 

  Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att fortsätta 
leda arbetet med att tillsammans med 
förvaltningarna konkretisera de förslag till 
strukturella förändringar i organisation och 
arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna 
i enlighet med planen. Det skall även resultera i ett 
förslag till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 
effektivisering/besparing för 2021 (KF ÖS 8) 

Uppdraget har påbörjats och förslag till fördelning 
och sparbeting läggs fram till kommunstyrelsens 
januarisammanträde inom ramen för 
planeringsförutsättningar. 
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2.1.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Barn- och utbildningsnämnden 

Två av de utvecklings- och effektiviseringsprojekt som inleddes 2018 har slutförts: Sveriges 

kommuner och regioners satsning Skolanalys samt projektet för att effektivisera administrationen. 

Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola samt Skola på vetenskaplig grund i samarbete med 

Chalmers/Me Analytics har fortsatt. Ny organisation har implementerats för Barn- och elevhälsa i 

syfte att bättre organisera resurserna utifrån ett barn- och elevperspektiv. Ett omfattande arbete 

påbörjades i slutet av året kring möjligheten till förändrad skolstruktur i kommunen för att kraftfullt 

motverka skolsegregationen och främja högre måluppfyllelse. Arbete i samverkan med lärarfacken 

för att stärka helhetsperspektivet med strategisk kompetensförsörjning har pågått. Intensivt arbete 

har pågått för att få fram tillfälliga och permanenta lokaler till nämndens verksamheter. Arbetet med 

gemensamma och verksamhetsspecifika effektiviseringsåtgärder har fortsatt. 

 

Kommunstyrelsen 

Verksamheten ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte slutfört 

grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet. Verksamheten jobbar 

utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier. Antalet inskrivna har ökat jämfört med 

förra året och uppgick vid årets slut till 21. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Den kultur och fritidsverksamhet som nämnden erbjuder barn och unga i Uddevalla bidrar till att 

stärka elevernas lärandemöjligheter generellt, men också specifikt genom kulturskolan och 

simskola. Nämnden erbjuder också studieplatser på ett flertal anläggningar. Nämnden har under året 

sett ett ökat intresse för bibliotekens verksamheter i form av fler aktiva låntagare och ökat antal 

besökare. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare (KF ÖS 9) 

Barn- och utbildningsnämnden har inte synliggjort 
sitt arbete med uppdraget dock ska utredningen 
presenteras för nämnden i början av 2020. 

  Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att upprätta ett 
lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan 
med närliggande kommuner med fokus på 
strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska 
erbjuda utbildning frångrundläggande 
utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå i 
nära samarbete medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske med företagens 
och kommunenskompetensförsörjning (KF ÖS 9) 

Vuxenutbildningen har ett lärcentrum som finns till 
för vuxenutbildningens elever och andra vuxna 
studerande. Ansökningar om statsbidrag har gjorts i 
samarbete med ett antal kommuner. Alla 
yrkesutbildningar sker i samverkan med arbetslivet. 
Under 2019 har två yrkeshögskoleutbildningar 
bedrivits på vuxenutbildningen, och fler starter är 
sökta. 
 

Under hösten har vuxenutbildningens arbetat utifrån 
kommunstyrelsens beslut i juni angående 
yrkeshögskoleutbildning. En arbetsgrupp tillsattes 
med fyra medlemmar ur ledningsgruppen och en 
kartläggning tillsammans med Högskolecentrum 
Bohusläns (HCB) arbetsgrupp påbörjades 
omgående gällande verksamhet, personal och 
ekonomi på HCB. Arbetet och tidplan rapporterades 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

kontinuerligt till förvaltningschef. Studerande och 
studenter på HCB informerades. Lokalplanering 
inför flytt till I17 upprättades, där de eftergymnasiala 
utbildningarna från HCB planeras på 
vuxenutbildningen. Övertagande av personal 
planerades och personalen på HCB har besökt 
vuxenutbildningen och fått rundvandring i lokaler 
samt information om verksamheten och kommande 
chef. Vuxenutbildningen har hos Myndigheten för 
yrkeshögskolan ändrat så att alla 
yrkeshögskoleutbildningar nu ligger under 
vuxenutbildningen. 
 
Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över 
ledningen av de yrkeshögskoleutbildningar och 
högskoleutbildningar som legat under 
tillväxtavdelningen samt de tre utbildningsledare 
som följer med från HCB. Flytt av utbildningarna till 
I17 planeras mellan april-juni 2020. Administratör 
och rektor från vuxenutbildningen kommer vara 
tillgängliga under perioden. Personalen från HCB 
får introduktion på vuxenutbildningen med start i 
januari. 

2.1.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och 

närproducerad mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Inköp av ekologiska livsmedel har ökat vilket till viss del beror på det nya livsmedelsavtal som 

tecknades under 2019, där fler ekologiska produkter finns med än avtalet innan. 

2.1.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Kommunstyrelsen 

Arbetsmarknadsavdelningen samordnar kommunens integrations-och etableringsarbete. 

Verksamheter är bland annat mottagningssamtal, samhällsorientering och samhällsguide. Pappa- 

och mammagrupper riktade till nyanlända har anordnats med deltagande från bland annat 

Uddevallahem och polisen. 

Arbetet med framtagande av strategier för integration och välfärd har inletts. Arbete har bedrivits 

för att tillskapa en återbrukspark bland annat i samverkan med Uddevalla Energi. Verksamheten 

förväntas ge möjligheter till instegsjobb för personer långt ifrån arbetsmarknaden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden arbetar också främjande för att få trygga barn och ungdomar med ökad 

självkänsla och bredare kontaktnät, bland annat genom kulturskolans verksamhet på skolans 

mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar (Bryggan), stöd till unga arrangörer, 

föreningsaktivitet och introduktion till biblioteksverksamheten. Drygt hälften av giraffarrangörerna 

är bosatta i Uddevallas så kallade socialt utsatta områden. Samtliga upplever sig ha utvecklat sin 
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kreativa förmåga och sitt organisatoriska kunnande. Biblioteken samverkar med Svenska för 

invandrare (SFI) för att introducera bibliotekens verksamheter och ordna lånekort. Stadsbiblioteket 

har en avdelning för "Ny i Sverige" med lättläst litteratur om till exempel Sveriges historia, hur 

samhället fungerar och liknande. 

 

Socialnämnden 

Förvaltningen har under perioden slutfört uppdraget om att beskriva en sammanslagning av 

sektionen för försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen. Under året har beslut fattats och 

arbete pågått för att överföra ansvaret för försörjningsstöd till arbetsmarknadsavdelningen. Syftet 

med förändringen är att fler kommuninvånare med försörjningsstöd ska komma ut i 

egenförsörjning, att skapa en väg in för kommuninvånaren samt att få en effektivare organisation. 

2.1.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har under året haft i uppdrag att utreda möjligheterna och presentera 

förslag för tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande lokaler för kulturskolan, vilket är en viktig 

åtgärd för att bevara en kommunal kulturfastighet. Nämnden har också i sin kartläggning av lokaler 

för kultur lyft fram ett antal exempel på värdefulla kulturhistoriska byggnader som med fördel 

skulle kunna brukas för kulturändamål. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året stöttat arbetet med renovering av Gula Villan. Barn- 

och utbildningsförvaltningen har ansvarat för genomförandet av renoveringen och elever från 

byggprogrammet på Uddevalla gymnasieskola renoverar Gula Villan som en del i sin utbildning. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att utreda möjligheterna 
och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade 
och tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom 
ramen för ett ”Ungdomens kulturhus” (KF ÖS 12) 

Det pågår en utredning om att flytta Kulturskolan till 
Sinclair vilket innebär att förvaltningen inte arbetar 
med det här uppdraget.    

2.1.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningen deltar i ett projekt ”Gustafsberg - platsens berättelser” tillsammans med 

Gustafsbergsstiftelsen och Destination Uddevalla. Arbetet i projektet pågår till januari 2020. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Under året har en aktivitetspark invigts i nära anslutning till Gustafsberg. I övrigt tillhandahåller 

kultur och fritid aktiviteter och verksamhetsytor på området under såväl sommarsäsong som 

vintertid genom kommunala badplatser, Landbadet, bollplaner och skidspår. Det har tagits fram en 

vårdplan för Gustavsbergsparken. 
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Arbetet med konstnärlig gestaltning har förbättrats, för att skapa och stärka identiteten på olika 

platser i Uddevalla kommun. Bland annat Thordénparken, Hasselbacken, Kungsgatans entré mot 

Kampenhof och allén vid Museiparken har under året gestaltats konstnärligt. 

2.1.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 

möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Kommunstyrelsen 

I september slutrapporterades fullmäktigeuppdraget "staden växer västerut": Projektet Områdesplan 

för Bäveån (stadsutvecklingen) har i det fortsatta arbetet förberetts genom planering och upplägg 

avseende organisation och arbetssätt för de initiala delarna av projektarbetet. Projektet befinner sig i 

en uppstartsfas och bedöms befinna sig i ett förstudie-/planeringsskede de kommande tre åren. 

Ytterligare miljöundersökningar har genomförts inom delområde Riverside. Planering och 

handlingsplan för hamnens flytt västerut har upprättats och arbetsgrupper har startats upp med fokus 

på arbetsmiljö, triangelspår, etableringsstrategi Fröland samt ny timmerterminal. Fortsatt samarbete 

och dialog med markägare avseende utveckling av området Anegrund pågår. Kommunstyrelsen 

samt kommunfullmäktige har tagit beslut om en drift- och projektbudget för perioden 2019-2021 

motsvarande 46 mkr. 

 

Socialnämnden 

Förvaltningen arbetar med strukturomvandling för att skapa mer differentierat utbud av olika 

boendeformer för att möta framtida behov. Grunden för det påbörjade utvecklingsarbetet är den av 

socialnämnden antagna "boendeplan och aktivitetscentra för äldre", där grundtanken mycket 

förenklat är att koppla olika boendetyper och aktivitetscentra till varje del av kommunen. Även 

andra målgrupper kan ingå i denna planering. 

2.1.15 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism 

Kommunstyrelsen 

En uttalad ambition finns att knyta ihop en laxtrappa i Bäveån med en utsiktsplats och där också 

kunna visualisera fiskens vandring via digital teknik. Skisser på en terrass över vattenfallet vid 

Hasselbacken och underlag för en fiskräknare, ett fiskecenter och informationsskyltar har tagits 

fram under året. 

 

Arbete pågår med att ta fram nya reservatföreskrifter för Bassholmen, för att stärka kommersiella 

förutsättningar på Bassholmen på ett hållbart sätt. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritid har av kommunfullmäktige fått uppdraget att ta fram en plan för hållbart friluftsliv. 

Arbete med den pågår. Därtill har nämnden genomfört förbättringsåtgärder inom ramen för 

friluftslivet. Löpande arbete sker i översiktsplaneringen utifrån perspektivet att säkerställa områden 

för friluftsliv och rekreation. 
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Kultur och fritid förlägger sommarklubbsverksamhet i närhet till vatten och naturupplevelser. 

Emaus Lantgård uppmuntrar till ett nära samspel med djur och natur. Lov-stöd beviljas föreningar 

och organisationer som verkar nära våra havs- och naturmiljöer. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Inom projektet kajpromenad med översvämningsskydd skapas attraktiva platser i ett vattennära 

läge. Stor kraft läggs inom projektet på att integrera översvämningsskyddet på ett sätt som 

möjliggör mötesplatser och ett levande centrum. Uddevalla har varit delaktiga i projektet 

"Mellankommunal kustzonsplanering". 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem (KF ÖS 15) 

En uttalad ambition finns att knyta ihop en laxtrappa 
med en utsiktsplats och där också kunna 
visualisera fiskens vandring via digital teknik. 
Skisser på en terrass över vattenfallet vid 
Hasselbacken och underlag för en fiskräknare, ett 
fiskecenter och informationsskyltar har tagits fram 
under året. 

2.1.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Kommunstyrelsen 

Arbete pågår med uppdraget att skapa ett destinationsbolag. Under året har också arbetet fortsatt i 

Convention Bureau med ett antal arrangörer. Handläggningsordningen för sponsringsärenden 

fortgår och ett drygt 30-tal ansökningar har beretts. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Uddevalla är säte för två regionala kulturinstitutioner: Bohusläns museum och Regionteater Väst, 

vilket är ovanligt i en kommun av Uddevallas storlek. Museet är ett av Uddevallas största 

besöksmål med cirka 250 000 besök/år. Via Regionteaterns produktioner får Uddevallaborna ta del 

av innovativ scenkonst. En mängd olika festivaler och arrangemang genomförs av Uddevallas 

föreningsliv samt av kultur- och fritidsnämnden. Parksommar har arrangerats vid 6 tillfällen och 

Gömda Glömda Gårdar har arrangerats för att öka centrums attraktivitet och tillgängliggöra parker 

och bakgårdar. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet (dnr 
2018/00855) (KF ÖS 16) 

Kultur- och fritidsnämnden har inte synliggjort sitt 
arbete med uppdraget som dock planeras att 
redovisas våren 2020. 

2.1.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 

kustmiljön 

Kommunstyrelsen 

Förslag om Biosfärområde Bohuslän har lyfts i projektet ”Mellankommunal Kustzonsplanering” 
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och det mottogs positivt. Syftet är att skapa ett modellområde för hållbar utveckling (Agenda 2030) 

utifrån lokalsamhällets engagemang. I augusti gjordes ett studiebesök i Mariestad (Biosfärområde 

Kinnekulle med Vänerskärgården) med representanter från Enat Bohuslän, Tillväxt Norra 

Bohuslän, Kristineberg Marine Research and Innovation Center och Uddevalla kommun. Syftet 

med studiebesöket var att öka förståelsen för vad ett biosfärsområde är, vad det inneburit för 

kommunen och hur det kan användas för att skapa hållbar utveckling. 

2.1.18 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag 
att under 2017 starta upp projektet 
ny brandstation i Uddevalla tätort 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 starta 
upp projektet ny brandstation i Uddevalla tätort 

Detaljplanearbete pågår för den fastighet som tidigare gjord 
lokaliseringsutredning förespråkat (Halla Stenbacken 1:89). 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har beställt projektgenomförande av 
samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån genomförd förstudie. 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utöka underhållet på 
gator och vägar under 2019 med 
fokusering på ökad tillgänglighet. 
(KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utöka underhållet 
på gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad tillgänglighet 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått 5 mkr i ökat kommunbidrag under 2019. 
Enligt riktlinjer för investeringar är det endast investeringsutgifter under 
0,35 mkr som belastar resultatet, övriga investeringar kostnadsförs på 
investeringsbudgeten. Arbetet är uppstartat och flera åtgärder har genomförts 
under året, ex: 
• Stora Nygatan (trottoar) 
• Lilla Norrgatan (trottoar) • Brattgatan (trottoar) 
• Gångbana Hultebacken • Del av Asplundsgatan (ny asfalt vid byte av 
stödmur) 
• Trottoarer i Uddevalla och Ljungskile  

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram en långsiktig 
plan för investeringar i gång- och 
cykelvägar i hela kommunen för att 
få ett bättre sammanhängande 
cykelvägsnät (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att ta fram en 
långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela kommunen för att 
få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät En plan för åtgärder är upprättad 
och planen uppdateras löpande. Utifrån planeringen har följande gång- och 
cykelbanor prioriteras utifrån ett mer sammanhängande cykelnät: 
• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen. 
• Fortsatt arbete med etapp 2 kräver politiska beslut, detta kommer lyftas till 
nämndens särskilt för fortsatt dialog. 
• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten. 
• Utöver görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i 
kommunen 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom 
nämndens verksamhetsområde och 
att överväga om LOV (lag om 
valfrihet) skall tillämpas inom fler 
områden (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att ta fram underlag för att kunna 
överväga olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och att 
överväga om LOV (lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att 
utföra i alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen 
kvalitet. En begäran till kommunfullmäktige är ställd om att få utföra alternativa 
driftsformer i socialtjänstens verksamheter. Nya förfrågningsunderlag för 
valfrihetssystemet inom hemtjänst och boendestöd är beslutade av 
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Politiska uppdrag Kommentar 

socialnämnden i augusti. 

Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse 
om alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. 
Skrivelsen svarar på uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar 
till att ge ett underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen redogör för givna uppdrag, 
kommunrättsliga regler, olika driftsformer, nuvarande driftsformer, berörda 
verksamheter samt resonemang kring lämpliga verksamheter att utföra i 
alternativ driftsform. 

Kommunstyrelsen ska utifrån 
Ungdomsplan 2015-2017 arbeta för 
att involvera flickors och pojkars 
perspektiv i utvecklingsprocesserna 
(KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2015-2017 att utifrån 
Ungdomsplan arbeta för att involvera flickors och pojkars perspektiv i 
utvecklingsprocesserna. 

Ungdomsperspektivet är involverat i arbetet med demokratiutveckling och 
medborgardialog i kommunstyrelsens förvaltning. Användandet av befintlig 
statistik är en självklar del i att ta fram underlag för politiken, där unga är en 
grupp som utifrån Ungdomsplanen ska beaktas. Ett exempel där ungdomar 
involverats är projektet "Vårt hållbara Uddevalla 2030". Projektet tog sin 
utgångspunkt i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och kommunens 
arbete med att ta fram en ny översiktsplan. 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i 
uppdrag att under 2017 anlägga en 
aktivitetspark. (KF ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 
anlägga en aktivitetspark 

Aktivitetsparken invigdes 19 juni 219. Anläggningens driftsplanering görs av 
enheten för fritidsanläggningar. Uppdraget att anlägga en aktivitetspark är 
genomfört. 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att höja habiliteringsersättningen 
(KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att höja habiliteringsersättningen 

Förvaltningen har sökt statsbidrag. Det kommer att betalas ut under sista 
halvåret 2019. Statsbidraget kommer att användas till en extra utbetalning per 
månad av habiliteringsersättning under perioden juni-december 2019. 
Ersättningen är i nuläget 47 kr per heldag och det är en extra utbetalning med 
90 kr per dag under perioden för de dagar brukaren är på daglig verksamhet 
minst 3 timmar 

Kommunstyrelsen 
(personalutskottet) har utifrån 
flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag 
att under 2017 se över reglerna 
kring personalkostnader såsom 
arbetskläder, uppvaktningar m.m. i 
syfte att harmonisera villkoren 
mellan olika förvaltningar 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 se 
över reglerna kring personalkostnader såsom arbetskläder, uppvaktningar 
m.m. i syfte att harmonisera villkoren mellan olika förvaltningar 

Socialtjänsten har under våren 2018 organiserat hanteringen av arbetskläder i 
form av en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten är placerad på 
Rosenhäll där det är lätt för medarbetare att parkera och komma in och prova 
ut och hämta sina arbetskläder. Avtalet från SKL kring arbetskläder var 
överprövat och låg hos kammarrätten under våren. I slutet av juni månad var 
avtalet kring byxor och överdelar klart. Under våren 2018 gjordes 
direktupphandling för maxbeloppet 650 tkr enligt Lagen om offentlig 
upphandling. Det var ca 3500 klädesplagg som köptes in. På grund av 
begränsat utbud valdes att prioritera grupperna vikarier som inte fått kläder 
tidigare, nyanställd personal och personal som behövde byta ut sina 
nuvarande arbetskläder. Efter att avtalet blev klart så har kommunen en ny 
leverantör som innebär att nytt sortiment behövde provas ut. Under hösten 
beräknas inköp göras så att all personal inom socialtjänsten får tre ombyten av 
kläder (tre över -och tre underdelar) 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag 
att under 2018 fullfölja utredningen 
om harmonisering av arbetskläder. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2018-2020 att under 2018 
fullfölja utredningen om harmonisering av arbetskläder. 

Socialtjänsten har under våren 2018 organiserat hanteringen av arbetskläder i 
form av en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten är placerad på 
Rosenhäll där det är lätt för medarbetare att parkera och komma in och prova 
ut och hämta sina arbetskläder. Avtalet från SKL kring arbetskläder var 
överprövat och låg hos kammarrätten under våren. I slutet av juni månad var 
avtalet kring byxor och överdelar klart. Under våren 2018 gjordes 
direktupphandling för maxbeloppet 650 tkr enligt Lagen om offentlig 
upphandling. Det var ca 3500 klädesplagg som köptes in. På grund av 
begränsat utbud valdes att prioritera grupperna vikarier som inte fått kläder 
tidigare, nyanställd personal och personal som behövde byta ut sina 
nuvarande arbetskläder. Efter att avtalet blev klart så har kommunen en ny 
leverantör som innebär att nytt sortiment behövde provas ut. Under hösten 
beräknas inköp göras så att all personal inom socialtjänsten får tre ombyten av 
kläder (tre över -och tre underdelar). 

Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag 
att under 2018 leda arbetet med att 
tillsammans med förvaltningarna 
konkretisera de förslag till 
strukturella förändringar i 
organisationen och arbetsmetoder 
som långsiktigt minska kostnaderna. 
2018 års centrala effektiviseringar 
om 17 mkr skall fördelas under 
hösten 2017 och vara klart till 
nämndernas internbudget. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2018-2020 att under 2018 leda 
arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag till 
strukturella förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt 
minska kostnaderna. 2018 års centrala effektiviseringar om 17 mkr skall 
fördelas under hösten 2017 och vara klart till nämndernas internbudget. 

Effektiviseringskravet fördelades inför nämndernas detaljbudgetarbete och 
inarbetades i nämndernas resp budget för 2018. Uppdraget kan därmed anses 
genomfört. 

Kommundirektören har även utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag 
till strukturella förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt 
minskar kostnaderna. Målet är att leverera konkreta, genomförbara förslag 
successivt som beslutas av kommunfullmäktige och fördelas från centrala 
effektiviseringar till respektive nämnd. 

Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att leda arbetet med att tillsammans 
med förvaltningarna konkretisera de 
förslag till strukturella förändringar i 
organisationen och arbetsmetoder 
som långsiktigt minskar 
kostnaderna. Målet är att leverera 
konkreta, genomförbara förslag 
successivt som beslutas av 
kommunfullmäktige och fördelas 
från centrala effektiviseringar till 
respektive nämnd (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att kommunstyrelsen 
(kommundirektören) ska leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna 
konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisationen och 
arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna. Målet är att leverera 
konkreta, genomförbara förslag successivt som beslutas av 
kommunfullmäktige och fördelas från centrala effektiviseringar till respektive 
nämnd 

Uppdraget fortsätter i flerårsplan 2020-2022. Det tidigare uppdraget bör därför 
avslutas. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i 
uppdrag att under 2017 använda 
5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder 
avseende elevhälsoarbetet i 
grundskolan 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017–2019 att under 2017 
använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i 
grundskolan. 

Bemanningen utökades från hösten 2017. Arbetet med att skapa stabila team 
inom grundskolan genomfördes och sjösattes inför läsåret 2017/2018. Teamen 
utgår från fem geografiska områden och bygger på en tydlig röd tråd, en s.k. 
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"barnväg", där teamen följer eleverna genom skoltiden, från yngre till äldre 
åldrar. 

Beslut om ny organisation för barn- och elevhälsa har fattats i syftet att bättre 
organisera resurserna utifrån ett barn- och elevperspektiv. Implementering har 
pågått våren 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i 
uppdrag att under 2017 använda 
10 mkr för att minska 
barngruppernas storlek inom 
förskolan. de barngrupper som i 
dagsläget är störst ska prioriteras 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 
använda l0 mkr för att minska storlek inom förskolan. De barngrupper som i 
dagsläget är störst ska prioriteras 

En särskild rapport skrevs fram med resultat och effekter av arbetet med 
minskade barngrupper som redovisades i samband med årsbokslutet 2017. 
Verksamheten har under flera år arbetat med att minska storleken på 
barngrupperna med hjälp av kommunens satsningar. Minst grupper hade 
verksamheten2016/20l7 då nästan alla enheter erhöll statsbidrag, Sedan dess 
har storleken ökat något men kommunen ligger fortfarande bra i förhållande till 
riket. Ny ansökan är inlämnad för nästa läsår. 

Förskolans arbete med mindre barngrupper har gynnat barnen. Att barnen 
under större delen av sin dag varit i en mindre barngrupp resulterade i tydligt 
och samstämt resultat om högre måluppfyllelse, bättre arbetsmiljö och tryggare 
barn. Arbetet kommer att fortsätta med inriktning mot de minsta barnen. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i 
uppdrag att under 2018 använda 
26 mkr i generell utökning till 
framförallt grundskolans verksamhet 
för att möjliggöra höjda 
kunskapsresultat. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan2018-2020 att under 2018 
använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans verksamhet för 
att möjliggöra höjda kunskapsresultat 

Utifrån befolkningsprognos tillfördes respektive verksamhet resurstillskott för 
att bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. 15,9 mkr satsades för att höja 
kunskapsresultaten. 

Den generella utökningen för att höja kunskapsresultaten har använts i första 
hand till personella förstärkningar. Med anledning av lärarbristen är det främst 
inom övriga yrkeskategorier som satsningar gjorts. Samtliga högstadieskolor 
har under 2018 anställt socialpedagoger. Satsningen har avlastat lärarna med 
mycket av det sociala kringarbetet och kan därmed med större kraft ägna sig åt 
kunskapsuppdraget. Grundskolan har ökat sin bemanning på raster och icke 
lektionstid. Även satsningar på fler specialpedagoger och speciallärare har 
gjorts. 

Tre utvecklingsprojekt påbörjades under 2018 i syfte att höja elevernas 
kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom huvudmannens skolor. Barn- 
och utbildning har deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, 
SKL:s projekt Skolanalys och Skola på vetenskaplig grund i samarbete med 
Chalmers/Mc Analytics i syfte att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten inom och mellan skolor, samt stödja förskolechef/rektor i sitt 
pedagogiska ledarskap. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att genom en projektsatsning 
utvidga det samarbetsprojekt som 
pågått på förskolorna på norr kring 
arbetsmiljö, föräldrasamverkan, 
hemkultur och hederskultur, läsning 
och språkstimulerande arbetssätt till 
all personal på dessa förskolor. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att genom en 
projektsatsning utvidga det samarbetsprojekt som pågått på förskolorna på 
norr kring arbetsmiljö, föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning 
och språkstimulerande arbetssätt till all personal på dessa förskolor. 

Enligt information från majoritetsföreträdarna i kommunstyrelsens presidium 
ska detta uppdrag avslutas med hänvisning till annat uppdrag i flerårsplan. 
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Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan 
(KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige 
utifrån flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal 
barn i barngrupperna 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inom ramen för ett annat uppdrag från 
kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, fattat 
beslut om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika 
former för pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta 
uppdrag ska utredning av villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå. Enligt 
beslutet ska återrapportering ske vid nämndens sammanträde i december 
2019. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2017-2019 och 2018-
2020 fått i uppdrag att under 2017 
och 2018 använda 5 mkr till 
arbetsmarknadsåtgärder avseende i 
första hand ungdomar. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 att 
under 2017 och 2018 använda 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder avseende i 
första hand ungdomar. 
 
Ungdomssatsningen har under 2018 startat regelbundna intagningar och har 
haft 131 ungdomar inskrivna. Det har dock noterats att årets ungdomar har 
varit betydligt svagare än tidigare år. Det gäller dels bristande språkkunskaper 
och dels dålig psykisk hälsa och problem med missbruk. Flera ungdomar har 
avbrutit insatsen innan planerat avslut. Ungdomssatsningen är dock 
fortfarande en av de insatser som redovisar bäst resultat efter avslutad insats. 
Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-04-25 § 110, så användes i år viss del av 
medlen från Ungdomssatsningen till Sommarlovspraktikplatser för att samtliga 
ungdomar som sökt en plats skulle bli erbjuden en plats. 327 ungdomar 
genomförde praktiken på 57 arbetsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att fortsätta renoveringen 
av Gula Villan tillsammans med 
andra förvaltningar (KF ÖS 12) 

Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta 
renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar. 

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2019 fått 0,3 mkr i utökat 
kommunbidrag för ökade kapitalkostnader för Gula Villan. Arbetet med 
renoveringen pågår. Det är inte Samhällsbyggnadsnämnden som driver 
arbetet utan det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget 
kan således avslutas på Samhällsbyggnadsnämnden utifrån att ansvaret för 
genomförande ligger hos Barn- och utbildningsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i 
uppdrag att under 2017 upprusta 
Landbadet så att verksamheten kan 
bedrivas (KF ÖS 13) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 
upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas. 

Upprustning av Landbadet är färdigställd och invigning skedde den 6 juni 
2017. Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, 
rördragningar, ytskikt m.m. har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 
10 år. I övrigt har även ett områdesskydd (staket) satts upp för att göra 
Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och öka säkerheten. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu färdigställt slamavskiljningen, varför 
uppdraget kan betraktas som genomfört. 
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Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2016-2018, 2017-
2019 och 2018-2020 fått i uppdrag 
att under 2016- 2018 utveckla 
området 
Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ 
Skeppsviken med utökat friluftsliv 
och mötesplats Bodele (KF ÖS 13) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 
2018-2020 att under 2016-2018 utveckla området 
Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och 
mötesplats Bodele 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-11 § 252 att godkänna den utredning 
som en förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat (Utredning Bodele m.m. 
2016-04-11) samt att den ska utgöra planeringsunderlag för kommunens 
utveckling av området för rekreations- och friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden 
har genomfört de åtgärder som nämnden hade till uppgift att genomföra inom 
ramen för utredningen. Uppdraget bedöms vara färdigt 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag 
att under 2018 använda 2 mkr till 
projektet "Staden växer västerut". 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2018-2020 att under 2018 
använda 2 mkr till projektet "Staden växer västerut". 
 
Projektet Områdesplan för Bäveån (stadsutvecklingen) har i det fortsatta 
arbetet förberetts genom planering och upplägg avseende organisation och 
arbetssätt för de initiala delarna av projektarbetet. Projektet befinner sig i en 
uppstartsfas och bedöms befinna sig i ett förstudie-/planeringsskede de 
kommande tre åren. Ytterligare miljöundersökningar har genomförts inom 
delområde Riverside. Planering och handlingsplan för hamnens flytt västerut 
har upprättats och arbetsgrupper har startats upp med fokus på arbetsmiljö, 
triangelspår, etableringsstrategi Fröland samt ny timmerterminal. Ansvaret för 
”Hamnens flytt” avseende flytt och återställning övergår från och med 2019 till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Fortsatt samarbete och dialog med 
Mattssongruppen avseende utveckling av området Anegrund pågår. För att 
kunna leverera ett förslag till helhetslösning har strategiska landskapsarkitekter 
upphandlats och ett strategiskt gestaltningsarbete har startats upp med 
framtagande av vision, strukturplan/masterplan samt gestaltningsprogram. 
Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har tagit beslut om en drift- och 
projektbudget för perioden 2019-2021 motsvarande 46 mk. 
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Handläggare 

Ekonom Micaela Fondin 

Telefon 0522-69 61 34 
micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Underlag till budgetdialog 2021-2023 för kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 

ett förslag till underlag inför budgetdialog 2021-2023. I underlaget framgår resultat 

2017-2019, budget för 2020 samt underlag inför kommande planperiod. 

 

I anvisningarna till budgetdialogen föreslås effektiviseringsbehov fördelat på de olika 

nämnderna. Kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén har dock inte fått något utpekat uppdrag om att föreslå 

effektiviseringar för perioden 2021-2023. Eventuella ökade kostnader får hanteras inom 

den totala budgetramen.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-05.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna underlaget till budgetdialog 2021-2023.     

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 

ett förslag till underlag inför budgetdialog 2021-2023. I underlaget framgår resultat 

2017-2019, budget för 2020 samt underlag inför kommande planperiod. 

Resultat 2017-2019 

För 2017 redovisades ett överskott mot budget på 0,4 mkr, främst en följd av lägre 

kostnader för revisorernas verksamhet. Även resultatet för 2018 uppgick till 0,4 mkr. 

Detta berodde på att överförmyndaren redovisade ett överskott om 0,8 mkr genom att en 

ökad andel arvoden betalades av den som hade god man. Överskottet begränsades dock 

av negativa avvikelser för kommunfullmäktige och vänortskommittén. För 2019 visades 

en budgetavvikelse på 0,7 mkr. Budgetavvikelsen för kommunfullmäktige var bland 

annat en följd av uteblivna kostnader för ungdomsfullmäktige. Det positiva resultatet 

för revisorerna var en följd av att det inte genomförts någon fördjupad granskning. 

Överförmyndarens positiva resultat berodde på lägre kostnad för köpt administrativ 
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tjänst från kontoret - samverkande överförmyndare och för vänortskommittén blev det 

lägre ekonomiskt utfall för ungdomsutbytet. 

Budgetavvikelse per år (belopp i mkr) 

 2017 2018 2019 

Kommunfullmäktige -0,2 -0,3 0,1 

Revisorerna 0,4 0,0 0,2 

Överförmyndaren 0,2 0,8 0,2 

Vänortskommittén 0,0 -0,2 0,1 

SUMMA 0,4 0,4 0,7 

Budget 2020 

Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges budget uppgår till cirka 2,5 mkr och omfattar kostnader för 

arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare, lokalhyra, webbsändningar, 

annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset, samt kostnader kring 

ungdomsfullmäktige.  

Kommunens revisorer 

Budgeten för kommunens revisorer uppgår till cirka 2,1 mkr och omfattar kostnader för 

sakkunnigt biträde beträffande administration och arvoden och ersättningar till de 

förtroendevalda revisorerna samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden 

avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning.  Under 

revisionens första år genomfördes inga fördjupade granskningar men under året planeras 

det för två större fördjupade granskningar samt ett begränsat antal mindre fördjupade 

detaljgranskningar. Dessutom fortsätter man att arbeta intensivt med den grundläggande 

granskningen. 

Överförmyndaren 

Överförmyndarens budget uppgår till 6,1 mkr och omfattar främst kostnader för 

arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare, överförmyndaren, dess ersättare samt 

lön och omkostnader för överförmyndarkontoret. Vid 2019 års utgång hade drygt 600 

personer god man, förvaltare eller förmyndare.  

 

Vänortskommittén 

Budgeten för vänortskommittén uppgår till cirka 0,4 mkr och omfattar kostnader för 

ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet samt arvoden till ledamöter. Under 2020 
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kommer det vara vänortskonferens i Loimaa. 185 tkr är budgeterade för 

ungdomsutbyten varje år.  

Prognostiserat resultat 2020 

Efter februari månad görs en bedömning av eventuell ekonomisk avvikelse för året. Den 

totala prognosen visar -0,07 mkr till följd av fler prenumerationer på dagens samhälle 

jämfört med avsatt budget för kommunfullmäktige. Kommunens revisorer, 

överförmyndaren och vänortskommittén prognostiserar ingen budgetavvikelse för året. 

Underlag till budget 2021-2023 

I anvisningarna till budgetdialogen föreslås effektiviseringsbehov fördelat på de olika 

nämnderna. Kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén har dock inte fått något utpekat uppdrag om att föreslå 

effektiviseringar för perioden 2021-2023. Eventuella ökade kostnader får hanteras inom 

den totala budgetramen. 

Kommunfullmäktige  

Under hösten 2020 ska det ske en ny upphandling av tjänsten för webb-sändning av 

kommunfullmäktiges sammanträden. Det finns önskemål om att tjänsten ska innehålla 

närvaro- och voteringssystem som i så fall kan komma att medföra en ökad kostnad, 

vilken dock inte är känd i dagsläget. 

Kommunens revisorer 

Utöver fördjupade granskningar kommer man fortsätta att arbeta intensivt med den 

grundläggande granskningen, där revisionen har täta dialogträffar med nämnder och 

styrelser. Revisionen har även uppdateringsmöten med verksamhetsföreträdare kring 

strategiska utvecklingsfrågor inom kommunen, samt att man kommer att göra satsningar 

på fortbildning av revisorerna. 

Överförmyndaren 

Under 2020 implementerar överförmyndarkontoret ett nytt ärendehanteringssystem. Ett 

syfte med införandet är att ge förutsättningar för en effektivare ärendehantering som i 

förlängningen kan medföra minskade personalkostnader. De arvoden som utbetalas till 

ställföreträdarna är beroende av huvudmannens ekonomiska situation. Vid eventuell 

besparing under planeringsperioden kan en översyn av arvodenas storlek genomföras 

för att utreda huruvida det finns möjliga besparingar för den andel som kommunen 

betalar. 

Vänortskommittén 

De senaste åren har man startat upp ett samarbete med Meiji, universitetet i Tokyo. I 

och med detta behöver avsatt budget för ungdomsutbytet ökas på sikt. Under de 

kommande åren kommer det vara flera jubileer som kan öka kostnaderna, totalt sett 

behöver budgetramen ökas med 0,05 mkr från och med år 2022. Detta får hanteras inom 

den totala ramen. 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

4(4) 

2020-03-05 Dnr KS 2020/00132 

  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Micaela Fondin 

Kommundirektör Ekonom 

Skickas till 

Funktionsbrevlåda ekonomirapportering 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport, löpande granskning 2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med rapport, löpande granskning 2019.  

 

Revisorernas sakkunnigbiträde, EY, har som ett led i granskningen av den finansiella 

redovisningen sammanställt noteringar utifrån granskning av intern kontroll i 

redovisningen under 2019. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen kan 

förstärkas inom vissa områden.  

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer avseende bl.a. löneprocess och 

lönehantering, inventering av anläggningstillgångar, behörigheter m.m. i 

ekonomisystemet samt effekter av ny lagstiftning. Kommunledningskontoret har 

upprättat förslag till svar på rekommendationerna.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Revisionsrapport, löpande granskning 2019. 

Följebrev till revisionsrapport.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som svar på revisionsrapporten lämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

2020-03-04. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna svaret till revisorerna.    

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har inkommit med rapport, löpande granskning 2019.  

 

Revisorernas sakkunnigbiträde, EY, har som ett led i granskningen av den finansiella 

redovisningen sammanställt noteringar utifrån granskning av intern kontroll i 

redovisningen under 2019. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen kan 

förstärkas inom vissa områden.  

 

Nedan återges revisorernas rekommendationer med kommunledningskontorets 

efterföljande kommentarer.  
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1. Revisorerna rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka 

löneprocessen med de pågående förändringar med digitalisering som pågår.  

Kommunledningskontorets kommentar: Löneenheten arbetar med att digitalisera alla 

blanketter som kommer in till löneenheten och det finns snart inga blanketter kvar att 

digitalisera. Allt ska rapporteras digitalt och attesteras digitalt av chefen. Löneenheten 

ser många fördelar med att styra så att det blir svårt att göra fel vid rapportering till lön.  

2. Revisorerna rekommenderar att det bör finnas en formell rutin avseende 
lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi rekommenderar också att 
ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras.  

Kommunledningskontorets kommentar: Det finns en process i lönehanteringen som alla 

löneadministratörer måste följa, dvs både maskinella kontroller och manuella kontroller 

görs efter lönekörningar. Varje månad är det samma arbetsuppgifter som ska göras, och 

i vilken ordning allt ska göras. Frågan är vad som menas med en godkänd beskrivning 

då arbetet är styrt utifrån hur den digitaliserade processen ser ut. Det finns ett flöde och 

det finns en del beskrivningar som är framtagna sedan gammalt.  

Grunddata ska alltid ha ett attesterat underlag. Om grunddata betyder det som står på 

anställningsavtalet så kontrolleras uppgifterna på olika sätt. När det gäller lön så är det 

löneöversyn varje år – då får cheferna ut uppgifter om den lön som finns registrerad och 

kontroll sker utifrån det. När det gäller sysselsättningsgrad så finns det alltid ett schema 

i botten som ska svara direkt emot den sysselsättningsgrad som medarbetaren har.  

3. Revisorerna rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska 
inventeringen av anläggningstillgångar fortskrider, med att rutin införs 
gällande central uppföljning av att dokumenterad inventeringskontroll 
utförs. Lämpligen bör man se över möjligheten att löpande inventera 
samtliga tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i 
anläggningsregistret. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut 
inhämtas från respektive förvaltning där man gått igenom 
anläggningsregistret och intygar korrektheten.  

Kommunledningskontorets kommentar: Arbetet med redovisningsförändringar, i samband 

med ny Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) fr o m 2019, har prioriterats 

och planerat arbete med översyn av rutiner för fysisk inventering av våra 

anläggningstillgångar har inte hunnit att genomföras. Även de ambitioner som finns om att 

se över och revidera våra nuvarande Regler för inventarieförteckningar har skjutits på 
framtiden. 

4. Revisorerna rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp 
logglistor över förändringarna av fasta data genom att införa en rutin där 
dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person som inte har 
behörighet att registrera uppgifter i systemet.  

Kommunledningskontorets kommentar: Nuvarande rutin är att följa upp 

logglistor/historikinformation av förändringar av data i de fall något blivit fel eller att vi 

misstänker att något har inträffat. 
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I de fall där vi gör stora förändringar av fasta data så utförs dessa av 

programleverantören där vi i vår tur testar att det har blivit rätt innan leveransen blir 

godkänd. Om vi ändrar på en redan registrerad leverantör så loggas detta. Nyregistrering 

och ändringar i leverantörsreskontran utförs enbart av, ett fåtal i systemet, behöriga 

personer.  

 

ekonomiavdelningen anser inte att behov finns att analysera loggningarna enligt 

rekommendationen, vilket också skulle kräva en löpande extrainsats. Vår bedömning är 

att informationssäkerheten inte ska påverkas negativt av detta.  

5. Revisorerna rekommenderar systemägare och systemförvaltare för 
Raindance att rutin med att jämföra användare HR-systemet med 
behörigheter i Raindance införs. Även för andra system kan det vara 
aktuellt att se över en sådan rutin. Vilka användare som har behörigheter 
till system såsom Raindance är angeläget att hålla aktuellt.  

Kommunledningskontorets kommentar: ekonomiavdelningen arbetar med att se över hur 

en bra rutin ska kunna fungera och sedan införas. Om en användares anställning upphör 

så försvinner möjligheten att logga in i Uddevalla kommuns IT-system (AD-inloggning) 

och därmed även inloggning till Raindance.  

6. Revisorerna rekommenderar fortsatt genomlysning av effekter av nya 
rekommendationer för att möta dessa redovisningsmässigt i enlighet med 
ny lagstiftning.  

Kommunledningskontorets kommentar: Rådet för kommunal redovisning (RKR) har 

uppdaterat samtliga rekommendationer utifrån ny lagstiftning. Genomgång har gjorts 

och de redovisningsförändringar som varit aktuella har genomförts genom rättelser till 

bokslutet och årsredovisning 2019. Fortfarande återstår arbete och kontroll av att 

redovisningsförändringarna också löpande bokförs korrekt fr o m räkenskapsåret 2020. 

Visst arbete återstår också med att förändra förvaltningsberättelse och drift- och 

investeringsredovisning i årsredovisningen då dessa rekommendationer (R14 och R15) 

inte gäller förrän först år 2020. Vi behöver också följa och eventuellt justera vår 

redovisning framöver beroende på hur god redovisningssed utvecklas utifrån de nya 

rekommendationerna.  
 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Revisorerna 

Ekonomiavdelningen 

Personalavdelningen 



Till: Kommunstyrelsen 
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Löpande granskning 2019 

 

EY har som ett led i granskningen av den finansiella redovisningen sammanställt noteringar utifrån 

granskning av intern kontroll i redovisningen under 2019. Den samlade bedömningen är att den 

interna kontrollen kan förstärkas inom vissa områden. Granskningen täcker endast områden och 

aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla rutiner och all 

intern kontroll. 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer riktade till kommunstyrelsen. 

• Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka löneprocessen med de 

pågående förändringar med digitalisering som pågår.   

• Det bör finnas en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi 

rekommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras. 

• Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av 

anläggningstillgångar fortskrider, med att rutin införs gällande central uppföljning av att 

dokumenterad inventeringskontroll utförs. Lämpligen bör man se över möjligheten att 

löpande inventera samtliga tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i 

anläggningsregistret. Bekräftelse bör i samband med del- och årsbokslut inhämtas från 

respektive förvaltning där man gått igenom anläggningsregistret och intygar korrektheten. 

• Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över förändringarna av 

fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person 

som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet. 

• Vi rekommenderar systemägare och systemförvaltare för Raindance att rutin med att jämföra 

användare HR-systemet med behörigheter i Raindance införs. Även för andra system kan det 

vara aktuellt att se över en sådan rutin. Vilka användare som har behörigheter till system 

såsom Raindance är angeläget att hålla aktuellt. 

• Vi rekommenderar fortsatt genomlysning av effekter av nya rekommendationer för att möta 

dessa redovisningsmässigt i enlighet med ny lagstiftning. 

 

Kommunstyrelsens svar önskas elektroniskt till kommunrevisionens ordförande 

christian.persson@uddevalla.se senast 2020-03-20. 

mailto:christian.persson@uddevalla.se
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1.  Inledning

1.1. Bakgrund

Inom den grundläggande granskningen ingår granskning inom redovisningsområdet. Som
ett led i granskningen av den finansiella redovisningen har våra noteringar från granskning
av intern kontroll i redovisningen under 2019 sammanställts. Därutöver omfattar rapporten
en redogörelse av den utökade granskningen i form av fördjupade insatser utifrån framtagen
granskningsplan för 2019.

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen kan förstärkas inom
vissa områden. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revis-
ionen och är ej av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och inter kon-
troll.

1.2. Granskningsansats

Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar:

• Bokslutsprocessen
• Löneprocessen, inklusive redovisning av pensioner
• Anläggningsrutinen
• Exploateringsprocessen
• Inköp och bankutbetalningar
• Process för att redovisa moms och skatter och avgifter

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det
att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen
blir reglerad. Övrig granskning som utförs är:

• Analys av huruvida kommunens redovisningsprinciper beaktas vad gäller gränsdrag-
ning mellan investering och drift

• Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar
• Kontroll av avstämningar på väsentliga konton som kundfordringar, leverantörsskul-

der, likvida medel etc.
• Granskning av momsredovisning
• Närståendegranskning

Tillkommande utökad granskning omfattar:

• Exploateringsredovisning – riktlinjer och redovisning. Efterlevnad av fastställda rutiner
i projektupplägg, projektstyrning och projektuppföljning, redovisning och värdering. I
samband med detta utförs genomlysning för ett urval av exploateringsprojekt.

• ACL-analys – transaktionsanalys av personalrelaterade kostnader. ACL-analysen om-
fattar kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och med oktober månad.
Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis stora bruttobe-
lopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Vi kommer att återkomma med
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resultatet av vår granskning av lönetransaktioner i samband med avrapporteringen av
årsbokslutet.

• Ny lagstiftning om kommunal bokföring och redovisning då det från och med januari
2019 gäller ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Genomlys-
ning av kommunens redovisningsmässiga förutsättningar för att identifiera väsentliga
övergångseffekter och säkerställa en redovisning i enlighet med den nya lagstift-
ningen.
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar

2.1. Bokslutsprocessen

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i
bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått ige-
nom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, periodiseringar med mera.

2.1.1. Gjorda iakttagelser.

Kommunens rutinbeskrivningar/lathundar/anvisningar finns upplagd på intranätet (Inblick).
Uppdelning är gjord utifrån processperspektiv och är uppdelat på olika områden såsom sty-
rande ekonomidokument, flerårs- och verksamhetsplan, redovisning, intern kontroll osv.

Inför boksluten upprättas detaljerad tidsplan och anvisningar över bokslutsarbetet. Det tas
även fram tidplan och ansvarsfördelning för internt bruk över bokslutsarbete inklusive fram-
tagande av Årsredovisning.

Respektive förvaltning ansvarar för sina periodiseringar enligt anvisningar/- principer för
periodisering. Den centrala ekonomienheten saknar dokumenterande rutiner för att följa
upp bokningar av periodiseringar i samband med delårs- och årsbokslut. I samband med bok-
slut gör den centrala ekonomienheten en kontroll av att bokslutsspecifikationer inkommit
för samtliga balansposter.

Resultatansvar vilar på nämnderna och det är dessa som ansvarar för analyser av nämndens
resultat. Den centrala ekonomienheten utför övergripande resultatanalyser. Det sker också
analys av enskilda konton om de anses väsentligt avvikande. Dessa kontroller framgår inte
av kommunens rutinbeskrivningar.

Det är viktigt att ha uppdaterade och fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar för
samtliga väsentliga processer för att säkerställa en korrekt hantering och redovisning. I en
decentraliserad organisation där ansvaret till stora delar ligger på nämnden är det också
viktigt att från centralt håll ha ett bevaknings- och uppföljningsansvar. Detta för att säker-
ställa bokslutsarbetet, att anvisningar följs och att års-, delårs- och månadsbokslut tillsam-
mans med innehållet i årsredovisningen i allt väsentligt blir rättvisande. Kontroller sker
centralt exempelvis över att samtliga balanskonton är avstämda mot underlag, att den fi-
nansiella informationen i årsredovisningen redovisas enligt kommunallagen och lag om kom-
munal redovisning.

2.1.2. Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka bokslutsprocessen
med att säkerställa att fullständiga rutiner, instruktioner och anvisningar samt att rutinbe-
skrivningar innehåller de kontroller som utförs från centralt håll.
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2.2. Löneprocessen

Personalrelaterade kostnader utgör den enskilt största kostnaden för kommunen. Vi har gått
igenom kommunens löneprocess och de kontroller som tillämpas i processen.

2.2.1. Gjorda iakttagelser

Tidrapporteringsystemet Medvind används numera av de flesta anställda inom kommunens
verksamhet. Det finns dock några få som ännu inte lagts in i det nya systemet ex timavlö-
nade inom skolan.

Även inom lönerevision har förändring skett mot mer digitaliserad hantering där löner upp-
dateras via revisionsmodul i lönesystemet.

Det finns i dagsläget ingen av personalchefen godkänd beskrivning för lönehanteringen, dvs
upprättade rutinbeskrivning för personal att följa vid löneredovisning. Däremot finns ett fler-
tal upprättade mallar och andra rutiner för att en korrekt.

Analyslistor tas ut vid lönekörning där systemförvaltarna överskådligt via logglistor kontrol-
lerar orimliga poster, såsom orimligt högt bruttobelopp. Utöver detta görs en rimlighetsana-
lys på högre löner överstigande ett förutbestämt bruttobelopp. Systemet gör kontroller ex-
empelvis gällande bruttolöneavvikelse via kontrollistor. Respektive chef har ansvar för rim-
lighetsbedömning av anställdas redovisade lönekostnader.

Det görs ingen kontroll som säkerställer att de parametrar som styr löneberäkningen i sy-
stemet är uppdaterade och korrekta. Dock finns några inbyggda kontroller i systemet.

Vi noterar att förändringar av grunddata alltid ska ha ett attesterat underlag, dock finns
ingen uppföljning av förändrade grunddata på regelbunden basis.

2.2.2. Rekommendation

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att förstärka löneprocessen med de
pågående förändringar med digitalisering som pågår.
Det bör finnas en formell rutin avseende lönehanteringen godkänd av personalchef. Vi re-
kommenderar också att ändringar av grunddata regelbundet kontrolleras.

2.3. Pensionsredovisning

Vi har i samband med granskning av löneprocessen även granskat hantering av pensionsre-
dovisningen. Granskningen avser vad som rapporteras till KPA och hur kommunen säker-
ställer att uppgifterna är korrekta. Från 1 oktober anlitas Skandia varför avslut av KPA gjorts
för överflyttning till Skandia.
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2.3.1. Gjorda iakttagelser

Kommunen har en skriftlig rutinbeskrivning för pensionsredovisning. Rutinbeskrivningen in-
nefattar hur rapportering av filen till KPA och från i år Skandia fungerar praktiskt. Kommu-
nen har också kontroller i lönesystemet som säkerställer att fullständiga och riktiga uppgif-
ter inrapporteras till KPA vilka omfattar stickprov och rimlighetstester av de värden som
finns i filen. Vi kommer att följa upp att rutinen efterlevs i samband med granskning av års-
bokslutet. KPAs prognosunderlag kommer till viss del ligga till grund för beräkningen i års-
bokslutet då Skandias prognoser är något mer osäkra så snart efter övertagandet. I samband
med att kommunen avslutat avtalet med KPA har det upptäckts att KPA inte debiterat kom-
munen korrekta pensionspremier. En eventuell extradebitering kan innebära en tillkom-
mande pensionskostnad om ca 52 mnkr exklusive löneskatt för kommunen under 2019.

2.4. Anläggningstillgångar

Det är av central betydelse att rutiner avseende hantering av anläggningstillgångar fungerar
tillfredställande och finns dokumenterande med tanke på hur stor del av balansomslutningen
dessa utgör. Vi har tillsammans med ansvarig personal gått igenom rutiner för anläggnings-
tillgångar, särskilt med avseende på genomförda investeringar. Vi har utfört granskning en-
ligt särskilt granskningsprogram innehållande väsentliga kontroller för anläggningsregistret.

2.4.1. Gjorda iakttagelser

I föregående års rapport noterades att förändringar pågick gällande investeringsprocessen
med nya riktlinjer från 2019, fastställda av ekonomiavdelningen och beslutade av kommun-
fullmäktige med en bilaga med tillämpningsanvisningar som ett stöd i tolkningen. I samband
med årets granskning noteras att bestämmelser för anläggningstillgångar kommer att ses
över och vara färdigställda till delårsbokslutet 2020.

Kommunen tillämpar sedan 2017 komponentavskrivning för fastigheter. Kommunen gör
dock avsteg från rekommendationen 11.4 avseende komponentredovisning från Rådet för
kommunal redovisnings rekommendation gällande tillämpning för gata och väg.

I samband med övergång till komponentredovisning gjordes en genomgång av samtliga till-
gångar som fördelades på fastställda komponenter. Häri ingick även gamla anskaffningar,
vilket innebar en retroaktiv korrigering för dessa tillgångar.
Gällande gator och vägar kommer komponentindelning ske framåtriktat för nya investe-
ringar. Tidigare aktiverade gator och vägar kommer inte att delas upp i komponenter.

Det har historiskt saknats en tillfredsställande rutin kring fysisk inventering av anläggnings-
tillgångar. Detta är ett område som man avser att förbättra och avsikten är att ha en färdig
instruktion för tillämpning till årsbokslutet 2020 med en central uppföljning på att dokumen-
terad inventeringskontroll utförs.
Detta omfattar också att bekräftelse erhålls från respektive förvaltning där man gått igenom
anläggningsregistret för sina tillgångar och intygar korrektheten.
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2.4.2. Rekommendation

Vi rekommenderar att arbetet med att förbättra den fysiska inventeringen av anläggnings-
tillgångar färdigställs och att rutiner införs gällande central uppföljning av att dokumenterad
inventeringskontroll utförs. Lämpligen bör man se över möjligheten att löpande inventera
samtliga tillgångar eller tillgångar över ett visst värde i anläggningsregistret. Bekräftelse bör
i samband med del- och årsbokslut inhämtas från respektive förvaltning där man gått igenom
anläggningsregistret och intygar korrektheten.

2.5. Exploatering

Vi har granskat rutiner och kontroller avseende exploateringsprojekt i kommunen med in-
riktning på kartläggning av vilka kontroller som finns i processen. Granskningen har även
omfattat stickprov avseende redovisning av exploateringstillgångar.

2.5.1. Gjorda iakttagelser

Rutinbeskrivning avseende hantering av exploateringsredovisning finns framtagen och be-
dömningen är att denna efterlevs på ett tillfredsställande sätt. En ny skrift inom exploate-
ringsredovisning är också under framtagande i kommunen, detta för att ge en än mer tydlig
instruktion och vägledning i hanteringen beaktande RKRs idéskrift kring redovisning av kom-
munal markexploatering från maj 2019. De stickprov som granskats i samband med vår lö-
pande granskning följer kommunens rutinbeskrivning. Ytterligare granskning kommer att
ske i samband med bokslutsgranskningen och avrapporteras i anslutning till den.

2.6. Inköpsprocessen

Vi har gått igenom kommunens inköpsprocess och de kontroller som tillämpas i processen.
I samband med ny lag från 2019 med krav på e-faktura för nya upphandlingar ökar andelen
e-fakturor till kommunen, för närvarande ca 90% av inkommande fakturor.

2.6.1. Gjorda iakttagelser

Alla leverantörer som läggs upp hanteras av ekonomiadministratörer samt inköpscontroller
på upphandlingsenheten. Vi noterar att det är ett fåtal personer som har behörighet att
lägga upp leverantörer samt ändra fast data och att samtliga justeringar som görs beträf-
fande en leverantör loggas. Vidare sker en kontroll av alla leverantörer innan registrering.
Det sker dock inte någon regelbunden uppföljning gällande ändring av fasta data.  Rutinen
gällande utbetalningar är under förändring mot en mer automatiserad hantering via elektro-
niskt sigill.

2.6.2. Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunen att regelbundet följa upp logglistor över de förändringar av
fasta data genom att införa en rutin där dessa logglistor gås igenom månadsvis av en person
som inte har behörighet att registrera uppgifter i systemet.
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2.7. Process för avstämningar samt att redovisa moms, skatter och avgifter

Vi har stickprovsvis granskat månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar,
leverantörsskulder och skattekontot. Vi har även granskat den redovisning av moms som
månadsvis lämnas till skatteverket.

2.7.1. Gjorda iakttagelser

Månadsvisa avstämningar av kassa och bank, kundfordringar och leverantörsskulder utförs.
Rutinen för redovisning av moms, skatter och avgifter bedöms fungera tillfredsställande.

2.8. IT-miljö

Föregående år gjordes en utökad granskning av IT-miljö innefattande granskning av kom-
munens generella IT-kontroller. Följande områden utvärderades; behörigheter, program-
ändringsrutiner och övriga generella IT-kontroller. Specifik inriktning på granskningen har
gjorts avseende affärssystemet Raindance.

2.8.1. Gjorda iakttagelser

Vi föreslog i samband med föregående års granskning att en rutin införs i Raindance där
systemförvaltaren en gång i kvartalet erhåller en lista från IT-avdelningen med behöriga
användare för att kunna jämföra med användare i Raindance. Systemförvaltaren för Rain-
dance kommer att införa rutinen. Detta har dock inte införts under 2019. Det är systemä-
garen och systemförvaltaren som är ansvariga för rutinen kring kontroll av användare i sitt
system. IT-avdelningen kan ta fram material men inte initiera rutinen.

2.8.2. Rekommendationer

Vilka användare som har behörigheter till system såsom Raindance är angeläget att hålla
aktuellt. Vi rekommenderar systemägare och systemförvaltare för Raindance att en rutin
för att jämföra användare HR-systemet med behörigheter i Raindance införs. Det kan även
för andra system inom kommunen vara aktuellt att införa en sådan rutin.

2.9.  Ny lagstiftning om kommunal bokföring och redovisning

Från och med januari 2019 gäller ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning. Genomgång med ekonomiavdelningen har utförts av kommunens redovisningsmässiga
förutsättningar för att identifiera väsentliga övergångseffekter och säkerställa en redovis-
ning i enlighet med den nya lagstiftningen.

2.9.1. Gjorda iakttagelser

Kommunen har så snart det varit möjligt haft för avsikt att utreda effekterna av ny lagstift-
ning med ambition att följa de nya rekommendationerna från RKR. Arbetet med att analy-
sera och beräkna effekter har dock fördröjts då rekommendationer från RKR kommit under
året vilket gjort det svårt att hinna implementera lagen från 2019-01-01. Dispens med att
införa en del rekommendationer ges från RKRs sida vilket gör att man kan avvakta med att
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beakta effekterna och anamma de nya rekommendationerna till 2020-01-01. De områden
som har en väsentlig påverkan framgår nedan. Det finns ytterligare områden som kommer
justeras i enlighet med nya rekommendationer men där resultatpåverkan ej är av väsentlig
omfattning.

2.9.1.1 Immateriella anläggningstillgångar

Tidigare aktiverade konsultkostnader och egna lönekostnader mm har tagits bort så att
endast licensavgifter är kvar som aktiverade tillgångar. Av tidigare 10 mnkr har 8 mnkr ta-
gits bort.

2.9.1.2 Materiella anläggningstillgångar

Översyn har skett vad som finns i anläggningsregister för samlade inköp. En post-för-post-
fördelning har gjorts vilket innebär att för budget 2020 kommer 0,5 mnkr av 13 mnkr flytt-
tas från investeringar till driftskostnader. Samtidigt utrangeras (rättas) tidigare aktiverade
tillgångar som då minskar avskrivningskostnaderna för 2020 och behöver därmed inte
täckas med kommunbidrag.

Detaljplaner ska inte ingå i aktiveringar. I Uddevalla kommun tas planavgift ut enligt fast-
ställd taxa, planavgifter skickas även internt. Rättning kommer ej att ske retroaktivt då
dessa i efterhand svårligen kan identifieras. För 2019 och framåtriktat kommer dessa dock
ej aktiveras. För 2019 finns en identifierad post om 2 mnkr som kommer kostnadsföras
istället för aktiveras.

2.9.1.3 Intäkter

En genomgång skett har av vilka schablonintäkter (flyktingbidrag) som skuldförts det om-
fattar 25 mnkr. Av dessa flyktingbidrag är 14 mnkr möjliga att periodisera över 2 år och
resterande skuld om ca 11 mnkr kommer intäktsföras under 2019. År 2020 kommer kom-
munbidrag att kompensera utebliven intäkt eftersom tidigare skuldbokförd intäkt upplöses
vid bokslutet 2019.

Exploateringsbidrag som erhållits om 5,7 mnkr kommer att intäktsföras i enlighet med re-
kommendationen.

2.9.2. Rekommendationer

Vi rekommenderar fortsatt genomlysning av effekter av nya rekommendationer för att
möta dessa redovisningsmässigt i enlighet med ny lagstiftning.
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2020-02-28 Dnr KS 2020/00096 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Anneli van Roijen 

Telefon 0522-69 60 00 
Anneli.vanroijen@uddevalla.se 

 

Naturminnesmärkande av ek på Gustavsberg 1:24 

Sammanfattning 

Inom ”Leaderprojektet Gustafsberg – platsens berättelser”, som är ett samarbetsprojekt 

mellan bland annat Gustafsbergsstiftelsen, näringsliv och kommunen har man kommit 

med önskemål om att en ek på fastigheten Gustavsberg 1:24 ska skyddas som 

naturminne.  

Det är en stor, vacker gammal ek som uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

Den står inom Gustafsbergs naturvårdsområde i anslutning till strandpromenaden som 

går från centrala Uddevalla ut mot Gustafsberg. Den har en omkrets av cirka 575 cm.  

Den aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och 

uppskattas vara mellan 600-700 år.  

Förslaget om beslut till naturminne har remitterats till Gustafsbergstiftelsen, 

samhällsbyggnadsnämnden och Länsstyrelsen i Västra Götaland och samtliga är 

positiva till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-28 

Remissvar från Gustafsbergsstiftelsen, 2020-02-23 

Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-02 

Remissvar från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020-02-19 

Detaljkarta 

Bilaga 1, karta med skyddszon   

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med stöd av 7 kap 10 § Miljöbalken förklara en ek, med omgivande skyddszon på 

fastigheten Gustafsberg 1:24, enligt markering på bifogad karta, bilaga 1, som 

naturminne. Föreskrifterna omfattar inte befintlig gångväg och tomtmark 

  

att med stöd av 4 § förordningen om områdesskydd Miljöbalken förena beslutet om 

naturminne med följande föreskrifter  

 

 Eken får inte skadas genom avverkning, sågning av grenar eller på 

annat sätt utsättas för åverkan med undantag för utmärkning av 

naturminnet och nödvändig skötsel 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2020-02-28 Dnr KS 2020/00096 

  

 

 

 

 Det får inte planteras växter, uppföras byggnader eller anordnas 

upplag som tränger eller skuggar eken från solexponering inom 

skyddszonen för naturminnet 

 Fastighetsägaren (dvs stiftelsen) har rätt att företa nödvändiga 

skötselåtgärder såsom hålla efter sly, beskära grenar och bekämpa 

stackmyror. Om grenar ramlar ner eller beskäring blir nödvändig 

skall veden i möjligaste mån ligga kvar 

 Det är förbjudet att gräva eller utföra åtgärder som genom 

kompression skadar trädets rötter inom skyddszonen som markerats 

på bifogad karta, bilaga 1 

 

att ansvaret för dispenshantering enligt föreskrifterna för detta naturminne 

samt tillsynen läggas på samhällsbyggnadsnämnden och att ansvaret för 

skötseln läggs på Gustafsbergstiftelsen.   

Ärendebeskrivning 

Inom Leaderprojektet Gustafsberg – platsens berättelser, som är ett samarbetsprojekt 

mellan bland annat Gustafsbergsstiftelsen och kommunen har man kommit med 

önskemål om en ek på fastigheten Gustavsberg 1:24 ska skyddas som naturminne.  

Det är en stor, vacker gammal ek som uppfyller kriterierna för skyddsvärda träd. Den 

aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och uppskattas 

vara mellan 600-700 år. 

 

Enligt 7 kap 10 § Miljöbalken får ett särpräglat naturföremål förklaras som naturminne 

av Länsstyrelsen eller kommunen, om den behöver särskilt skydd eller vård. 

Naturminnet får omfatta även det område som krävs för att bevara naturföremålet och 

ge det behövligt utrymme. Enligt 4§ förordningen områdesskydd Miljöbalken får 

Länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter som behövs för att vårda 

eller skydda ett naturminne.  

 

Den aktuella eken står inom Gustafsbergs naturvårdsområde i anslutning till 

strandpromenaden som går från centrala Uddevalla ut mot Gustafsberg. Den har en 

omkrets av cirka 575 cm. Kronan är välutvecklad.  

 

Eken är unik i förhållande till andra ekar i kommunen då den är en av de äldsta och 

största levande ekarna i kommunen. Bevarande av träd i den här storleken är generellt 

sett intressant både ur natur-, miljö och kulturperspektiv. Ekar har höga naturvärden 

eftersom hundratals insektsarter lever direkt eller indirekt av/eller på ekar. Gamla ekar 

har ännu högre naturvärden eftersom det finns arter som är direkt beroende av åldrande 

träd och död ved.  

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2020-02-28 Dnr KS 2020/00096 

  

 

 

 

Idag finns inget akut hot för den aktuella eken men det är av stort värde att ge eken ett 

starkt långsiktigt skydd och säkra att den sköts på rätt sätt. Den bedöms, genom att den 

är en av kommunens äldsta och största ekar, vara ett särpräglat naturföremål som kräver 

särskilt skydd och vård vilket kan ges genom en naturminnesmärkning med tillhörande 

föreskrifter.  

 

Förslaget om beslut till naturminne har remitterats till Gustafsbergstiftelsen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och till Länsstyrelsen i Västra Götaland som samtliga 

ställer sig positiva till förslaget. Länsstyrelsen framförde önskemål om att skyddszonen 

kring eken tydliggjordes och att man även införde ett förbud mot grävning och åtgärder 

som med kompression kan skada trädens rötter. En skyddszon på 15 meter från 

stammen bedöms som lämplig. Inom skyddszonen hamnar del av tomtmark samt 

gångväg. Dessa ska inte omfattas av föreskrifterna.  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Anneli van Roijen 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till 

Gustafsbergsstiftelsen  

Länsstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2019-02-07 Dnr SBN 2020/00115 

  

 

Handläggare 

Kommunekolog Sofia Stengavel 

Telefon 0522-69 73 11 
sofia.stengavel@uddevalla.se 

 

Förslag till beslut om yttrande på remiss om naturminne 

Sammanfattning 

Inom ”Leaderprojektet Gustavsberg – platsens berättelser”, som är ett samarbetsprojekt 

mellan bland annat Gustavsbergsstiftelsen, näringsliv och kommunen har man kommit 

med önskemål om att en ek på fastigheten Gustafsberg 1:6 ska skyddas som 

naturminne.  

Det är en stor, vacker gammal ek som uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

Den står inom Gustavsbergs naturvårdsområde i anslutning till strandpromenaden som 

går från centrala Uddevalla ut mot Gustavsberg. Den har en omkrets av cirka 575 cm.  

Den aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och 

uppskattas vara mellan 600-700 år.  

Enligt 7 kap 10 § Miljöbalken får ett särpräglat naturföremål förklaras som naturminne 

av Länsstyrelsen eller kommunen, om den behöver särskilt skydd eller vård. Före ett 

beslut ska förslaget remitteras till berörda, bland annat Länsstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått förslaget på remiss. 

 

Det är positivt att man uppmärksammar och stärker skyddet för en i vår kommun unik 

och välkänd ek. Naturminnesmärkningen bidrar dessutom till att skötseln av eken säkras 

genom föreskrifter.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 

Remiss på förslag om naturminne 

Översiktskarta naturminne Gustafsberg 

Detaljkarta naturminne Gustafsberg 

Foto på föreslagen ek 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes delegation nr. 8. Remittering 

av ärende gällande naturminnesmärkande av ek på Gustafsberg  

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2019-02-07 

 

Dnr SBN 2019/00072 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

 

Att bifalla förslaget om naturminne på fastigheten Gustafsberg 1:6   

 

 

 

 

 

Aya Norvell Sofia Stengavel 

Tf. Förvaltningschef Kommunekolog 

Expediera till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr SBN 2020/00115  

Remiss angående naturminnesmärkande av ek på Gustafsberg 

Sammanfattning 

Inom ”Leaderprojektet Gustavsberg – platsens berättelser”, som är ett samarbetsprojekt 

mellan bland annat Gustavsbergsstiftelsen, näringsliv och kommunen har man kommit 

med önskemål om att en ek på fastigheten Gustafsberg 1:6 ska skyddas som 

naturminne.  

Det är en stor, vacker gammal ek som uppfyller kriterierna för särskilt skyddsvärda träd. 

Den står inom Gustavsbergs naturvårdsområde i anslutning till strandpromenaden som 

går från centrala Uddevalla ut mot Gustavsberg. Den har en omkrets av cirka 575 cm.  

Den aktuella eken är dessutom en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och 

uppskattas vara mellan 600-700 år.  

Enligt 7 kap 10 § Miljöbalken får ett särpräglat naturföremål förklaras som naturminne 

av Länsstyrelsen eller kommunen, om den behöver särskilt skydd eller vård. Före ett 

beslut ska förslaget remitteras till berörda, bland annat Länsstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått förslaget på remiss. 

  

Det är positivt att man uppmärksammar och stärker skyddet för en i vår kommun unik 

och välkänd ek. Naturminnesmärkningen bidrar dessutom till att skötseln av eken säkras 

genom föreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 

Remiss på förslag om naturminne 

Översiktskarta naturminne Gustafsberg 

Detaljkarta naturminne Gustafsberg 

Foto på föreslagen ek 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes delegation nr. 8. Remittering 

av ärende gällande naturminnesmärkande av ek på Gustafsberg  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att bifalla förslaget om naturminne på fastigheten Gustafsberg 1:6   

Jäv 

Roger Johansson (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar eller beslut. 

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2020-02-24 

Mikael Staxäng 

Per-Arne Andersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 

Ola Löfgren 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Expedierat 2020-03-02 

Kommunstyrelsen 

 



Skyddzon för naturminne

Lantmäteriet; Uddevalla kommun;

februari 25, 2020Skyddszon för naturminne Gustafsberg 1:24

Tomtmark och gångväg omfattas inte av föreskrifterna för naturminnet 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [m]

1:500

o



Från: Gunnar Klasson <gunnar.klasson@gustafsberg.se>  
Skickat: den 23 februari 2020 21:28 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Re: Remiss från kommunstyrelsen i Uddevalla gällande förslag på naturminnesmärkande av ek 
på Gustafsberg, Uddevalla kommun 
 
Hej! 
 
Gustafsbergsstiftelsen samtycker till förslaget. Dock bör påpekas att fastigheten där eken står är 
Gustavsberg 1:24. Alltså inte 1:6. 
 
Mvh 
 
Gunnar Klasson 
 

mailto:gunnar.klasson@gustafsberg.se
mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 
 

  
Yttrande 

2020-02-19 

 
Diarienummer 

511-4896-2020 
 

 
Sida 
1(2) 

 
 

 
Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Gö-
talands län 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22(fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Naturvårdsavdelningen 
Marja Fors 

marja.fors@lansstyrelsen.se 

 Uddevalla kommun 

 

 
 
 
Länsstyrelsens yttrande gällande förslag på beslut om 
skydd av ek genom naturminne, Uddevalla kommun 

Uddevalla kommuns kommunstyrelse har skickat ett förslag på bildande av na-
turminne gällande en ek på fastighet Gustavsberg 1:6 i Uddevalla kommun. Enligt 
25§ Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken ska en kommun samråda 
med Länsstyrelsen innan beslut.  
 
Det aktuella trädet är en av de äldsta ekarna i Uddevalla kommun och uppskattas 
vara mellan 600–700 år. Eken har en omkrets på ca 575 cm och klassas således 
som ett jätteträd. Eken uppfyller också kriterierna för skyddsvärda träd. Kommu-
nen bedömer att det idag inte finns något akut hot mot trädet i fråga, men att det är 
av stort värde att ge eken ett starkt långsiktigt skydd och säkra att den sköts på rätt 
sätt. Kronan uppges vara välutvecklad. 
 
Eken står inom Gustavsbergs naturvårdsområde. Området omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap. 6§, samt riksintresse för friluftsliv en-
ligt miljöbalken 3 kap. 6§ och riksintresse högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 
kap. 4§. Eken står inom strandskyddat område och är av länsstyrelsen utpekad som 
skyddsvärd.  
 
Länsstyrelsen ser positivt på förslaget om att inrätta ett naturminne för aktuell ek 
då eken uppfyller kriterierna för att vara ett skyddsvärt träd. De föreslagna före-
skrifterna säkerställer att trädet inte skadas eller hotas av igenväxning.  
 
Vi ser gärna att ni lägger till en föreskrift om förbud att utföra åtgärder som med 
kompression kan skada trädets rötter. Tex användandet av tunga fordon och upp-
lag. Enligt rekommendationen i Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd (na-
turvårdsverkets rapport 6496) bör man undvika grävarbeten, körning och upplag 
närmare än 15 gånger trädets stamdiameter. Det bör framgå i beslutet hur stor 
skyddszon ni planerar tillämpa vid skyddet av eken. 
 
Vidare rekommenderas i åtgärdsprogrammet frihuggning från konkurrenskraftiga 
träd vars krona når inom 4 meter från ekkronans yttre gräns. Man bör dock tillämpa 
denna tumregel med eftertanke så att inte andra skyddsvärda träd skadas eller miss-
gynnas. I närområdet finns en ek med en omkrets på ca 310 cm som av länsstyrel-
sen är utpekad som skyddsvärd.  
 



 

  
 

2020-02-19 

 
Diarienummer 

511-4896-2020 
 

 
Sida 
2(2) 

 
 
 
 
 
Med ovan nämnda synpunkter tillstyrker Länsstyrelsen bildande av naturminne på 
fastighet Gustavsberg 1:6 enligt kommunens förslag. 
 
 
 
 
Marja Fors 
Naturvårdshandläggare 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
   



Lantmäteriet; Uddevalla kommun;

januari 30, 20202. Samhällsbyggnad
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-03-02 Dnr KS 2020/00013 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu ej 

har avgjorts den 28 februari 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att 

kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet 

väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska 

detta anmälas till fullmäktige. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är 

färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 

 

I förteckningar daterade den 2020-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har 

avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än 

ett år sedan i kommunfullmäktige.       

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari finns 16 icke avgjorda motioner 

samt 9 medborgarförslag som är äldre än 1 år.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-02 

Förteckning över motioner, 2020-02-28 

Förteckning över medborgarförslag 2020-02-28      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna redovisningen. 

 

   

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
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Ärendeförteckning 

Nummer Datum motionen 

väcktes på KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 

2020/00138 

2020-02-13 Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 

och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 

hörselnedsättning 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till de kommunala 

råden för äldre och personer med 

funktionsnedsättning och 

socialnämnden. Remissinstanserna har 

ännu inte svarat. 

KS 

2020/00043 

2020-01-08 Motion från Martin Pettersson (SD) om upprätthållande av 

luciafirandet i Uddevalla kommun 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till barn-och 

utbildningsnämnden. Nämnden har 

ännu inte svarat. 

KS 

2019/00912 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till det kommunala 

rådet för personer med 

funktionsnedsättning och 

kommunstyrelsen. Remissinstanserna 

har ännu inte svarat. 

KS 

2019/00911 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en 

kooperativ hyresrättsförening  

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till det kommunala 

rådet för äldre och socialnämnden. 

Remissinstanserna har ännu inte 

svarat.  
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Nummer Datum motionen 

väcktes på KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 

2019/00910 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om 

enkelt avhjälpta hinder 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

har ännu inte yttrat sig. 

Kommunledningskontoret har ärendet 

för handläggning. 

KS 

2019/00832 

2019-11-13 Motion från Stefan Skoglund (S) och Cecilia Sandberg (S) om 

samlad  kommunal tillsyn  

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

har ännu inte yttrat sig. 

Kommunledningskontoret har ärendet 

för handläggning. 

KS 

2019/00751 

2019-10-10 Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och 

Louise Åsenfors (S) om att underlätta drogprevention 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till barn-och 

utbildningsnämnden. Barn och 

utbildningsnämnden har yttrat sig och 

kommunstyrelsen har berett motionen 

inför beslut i kommunfullmäktige 

2020-03-11. 

KS 

2019/00744 

2019-10-10 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 

utökad säkerhetsorganisation  

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

har ännu inte yttrat sig. 

Kommunledningskontoret har ärendet 

för handläggning. 
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Nummer Datum motionen 

väcktes på KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 

2019/00739 

2019-10-10 Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om 

kommunal bostadsförmedling 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

har ännu inte yttrat sig. 

Kommunledningskontoret har ärendet 

för handläggning 

KS 

2019/00470 

2019-06-13 Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om att 

införa digital omröstning 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

har ännu inte yttrat sig. 

Kommunledningskontoret har ärendet 

för handläggning.  

KS 

2019/00319 

2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 

kameraövervakning på kommunens parkeringar 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-

04-10 att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ännu 

inte yttrat sig. 

KS 

2019/00317 

2019-04-10 Motion från Martin Pettersson (SD) och Elena Tibblin (SD) om 

förbättrad belysning som brottsförebyggande åtgärd 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-

04-10 att remittera motionen till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ännu 

inte yttrat sig. 
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Nummer Datum motionen 

väcktes på KF 

Beskrivning Handläggning 

KS 

2019/00218 

2019-03-13 Motion från Martin Pettersson (SD) om återgång till ett modernt 

system för felanmälan 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

har 2020-02-26 yttrat sig inför beslut i 

kommunfullmäktige 2020-03-11 

KS 

2019/00216 

2019-03-13 Motion från Paula Berger (S), Anna-Lena Heydar (S) och Carina 

Åström (S) om att den politiska organisationen är satt innan 

kommande mandatperiod 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

har 2020-02-26 yttrat sig inför beslut i 

kommunfullmäktige 2020-03-11 

KS 

2019/00150 

2019-02-13 Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), 

Kerstin Jelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta 

anställningar 

Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret har ärendet 

för handläggning.  

KS 

2018/00280 

2018-04-11 Motion från Rolf Carlson (SD) angående rekryteringsbonus Kommunfullmäktige beslutade att 

remittera motionen till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 

har 2020-02-26 yttrat sig inför beslut i 

kommunfullmäktige 2020-03-11 
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Ärendeförteckning 

Nummer Datum då ärendet väcktes på KF Beskrivning Handläggning 

KS 

2019/00053 

2019-02-13 Medborgarförslag från Peter Bergman om en tankstation för 

vätgasdrivna bilar 

Kommunfullmäktige överlät 

till kommunstyrelsen att 

besluta i ärendet. Beslut i 

ärendet saknas. 

KS 

2019/00036 

2019-02-13 Medborgarförslag från Kent Cederholm om P-skylt vid 

laddparkeringsplatser i Uddevalla kommun. 

Kommunfullmäktige överlät 

till samhällsbyggnadsnämden 

att besluta i ärendet. Beslut i 

ärendet saknas. 

KS 

2018/00901 

2019-02-13 Medborgarförslag från Christer Carlsson om förbud mot fasadbelysning Kommunfullmäktige överlät 

till samhällsbyggnadsnämden 

att besluta i ärendet. Beslut i 

ärendet saknas. 

KS 

2018/00803 

2018-12-12 Medborgarförslag från Kurt Ridell om olagliga reklamskyltar längs 

bilvägar 

Kommunfullmäktige överlät 

till samhällsbyggnadsnämden 

att besluta i ärendet. Beslut i 

ärendet saknas. 

KS 

2018/00496 

2018-09-12 Medborgarförslag från Mats Bohlin om gångväg till Skarsjöområdet Kommunfullmäktige överlät 

till samhällsbyggnadsnämden 

att besluta i ärendet. Beslut i 

ärendet saknas. 
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Nummer Datum då ärendet väcktes på KF Beskrivning Handläggning 

KS 

2018/00397 

2018-06-13 Medborgarförslag från Kjell-Ove Eriksson om Bergs Festplats Kommunfullmäktige överlät 

till samhällsbyggnadsnämden 

att besluta i ärendet. Beslut i 

ärendet saknas. 

KS 

2018/00387 

2018-05-16 Medborgarförslag från Ronnie Häggman om att bygga en ny utfart 

Östra gröngatan 

Kommunfullmäktige överlät 

till samhällsbyggnadsnämden 

att besluta i ärendet. Ärendet 

behandlades 2019-02-14 av 

nämnden som belsutade att 

återremittera ärendet. 

Slutgiltigt beslut saknas i 

ärendet. 

KS 

2018/00085 

2018-02-14 Medborgarförslag från Emily Ellmarker om hundrastgård Kommunfullmäktige överlät 

till samhällsbyggnadsnämden 

att besluta i ärendet. Beslut i 

ärendet saknas 

KS 

2018/00046 

2018-02-14 Medborgarförslag från Marie Forsström om hundrastgård i Ljungskile  Kommunfullmäktige överlät 

till samhällsbyggnadsnämden 

att besluta i ärendet. Beslut i 

ärendet saknas. 
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Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2020/00154  

Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget 

boende. Den nya lagändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2020, men Migrationsverket 

börjar tillämpa reglerna fr.o.m. den 1 juli 2020. Migrationsverket håller nu på att 

sammanställa en förteckning över de områden som skall omfattas i dessa 32 kommuner. 

Eftersom Uddevalla är en av de 32 kommuner som berörs, så behöver vi nu fastställa 

vilka av Uddevalla kommuns områden som skall omfattas av lagändringen. 

Migrationsverket vill ha svar gällande områdesindelningen DeSO (Demografiska 

statistikområden). Innan vi skickar in vårt svar till migrationsverket, så skall även 

Länsstyrelsen Västra Götaland få yttra sig om vilka delar som skall omfattas i vår 

regions berörda kommuner; Borås, Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. 

  

När regeringen i mars 2018 gick ut med satsningen ”Sverige ska hålla ihop – 

segregationen ska brytas”, så pekade man ut 32 kommuner som hade områden med 

stora socioekonomiska utmaningar. Områdena med störst utmaningar hade valts ut 

utifrån fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status.  

Kriterienivåerna var satta till:  

 Förvärvsintensitet högst 60 % 

 Andel långtidsinskrivna arbetslösa (mer än 6 mån) minst 10 % 

 Andel lågutbildade (endast förgymnasial utbildning) minst 28 % 

 Andel som deltar i valet till riksdagen, högst 75 % 

  

DeSO området skall stämma in på minst tre av de fyra kriterierna. Uddevalla har tre 

områden som stämmer in på minst tre av kriterierna och det är Norra Dalaberg, Norra 

Hovhult och Tureborg-Stenbacken.  

Förslaget är därför att det är dessa tre områden som anmäls till Migrationsverket. Det 

innebär att om asylsökande bosätter sig på egen hand i något av dessa tre områden efter 

1 juli 2020, så kommer ingen dagersättning att utgå till dessa personer från 

migrationsverket.   

  

70 % av de asylsökande i Uddevalla är den 1 februari 2020, bosatta på egen hand (105 

av 151). Med stor sannolikhet så bor de flesta av dessa hemma hos släkt eller vänner i 

något av de tre utpekade områdena. Här råder redan stor trångboddhet. Med nya 

lagändringen så kommer troligen antalet egenbosatta asylsökande att minska i 

Uddevalla kommun. På sikt får vi troligen även se en minskning av antalet nyanlända, 

eftersom många av de som beviljats uppehållstillstånd och som vistats i kommunen 

under asyltiden, gärna bor kvar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Regeringens områdesurval: 

Kriterier: Förvärvs-

intensitet 

Andel 

långtidsinskrivna 

arbetslösa 

Andel 

lågutbildade 

Valdeltagande 

Områdesurval: Högst 60 %  Minst 10 % Minst 28 % Högst 75 % 

          

1485 C1220 
(Dalaberg 

Norra) 

51 % 22 % 33 % 69,99 % 

1485 C1240 
(Hovhult Norra) 

51 % 25 % 36 % 70,60 % 

1485 C1070 
(Tureborg-

Stenbacken) 

60 % 18 % 20 % 74,85 % 

    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-18. 

Yrkanden 

Karna Thomasdotter (MP), för (KD)-, (MP)- och (C)-ledamöterna: att arbetsmarknads- 

och integrationsutskottet inte tar ställning i ärendet och lämnar åt kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta. 

 

Martin Pettersson (SD): att hela Uddevalla kommun skall tillföras den förteckning som 

Migrationsverket upprättar avseende områden som skall omfattas av begränsning av 

asylsökandes möjlighet att bo i eget boende.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Karna Thomasdotters (MP), m.fl. yrkande och 

Martin Pettersons (SD) yrkande och finner att utskottet beslutar enligt Karna 

Thomasdotters (MP) yrkande. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

  

att inte ta ställning i ärendet och lämna åt kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta. 

Reservation 

Martin Pettersson (SD), till förmån för eget yrkande. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Områdesbegränsning av Eget boende för asylsökande 

Sammanfattning 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget 

boende. Den nya lagändringen gäller fr.o.m. 1 januari 2020, men Migrationsverket 

börjar tillämpa reglerna fr.o.m. den 1 juli 2020. Migrationsverket håller nu på att 

sammanställa en förteckning över de områden som skall omfattas i dessa 32 kommuner. 

Eftersom Uddevalla är en av de 32 kommuner som berörs, så behöver vi nu fastställa 

vilka av Uddevalla kommuns områden som skall omfattas av lagändringen. 

Migrationsverket vill ha svar gällande områdesindelningen DeSO (Demografiska 

statistikområden). Innan vi skickar in vårt svar till migrationsverket, så skall även 

Länsstyrelsen Västra Götaland få yttra sig om vilka delar som skall omfattas i vår 

regions berörda kommuner; Borås, Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. 

 

När regeringen i mars 2018 gick ut med satsningen ”Sverige ska hålla ihop – 

segregationen ska brytas”, så pekade man ut 32 kommuner som hade områden med 

stora socioekonomiska utmaningar. Områdena med störst utmaningar hade valts ut 

utifrån fyra kriterier som kännetecknar socioekonomisk status.  

Kriterienivåerna var satta till:  

 Förvärvsintensitet högst 60 % 

 Andel långtidsinskrivna arbetslösa (mer än 6 mån) minst 10 % 

 Andel lågutbildade (endast förgymnasial utbildning) minst 28 % 

 Andel som deltar i valet till riksdagen, högst 75 % 

 

DeSO området skall stämma in på minst tre av de fyra kriterierna. Uddevalla har tre 

områden som stämmer in på minst tre av kriterierna och det är Norra Dalaberg, Norra 

Hovhult och Tureborg-Stenbacken.  

Förslaget är därför att det är dessa tre områden som anmäls till Migrationsverket. Det 

innebär att om asylsökande bosätter sig på egen hand i något av dessa tre områden efter 

1 juli 2020, så kommer ingen dagersättning att utgå till dessa personer från 

migrationsverket.   

 

70 % av de asylsökande i Uddevalla är den 1 februari 2020, bosatta på egen hand (105 

av 151). Med stor sannolikhet så bor de flesta av dessa hemma hos släkt eller vänner i 

något av de tre utpekade områdena. Här råder redan stor trångboddhet. Med nya 

lagändringen så kommer troligen antalet egenbosatta asylsökande att minska i 

Uddevalla kommun. På sikt får vi troligen även se en minskning av antalet nyanlända, 

eftersom många av de som beviljats uppehållstillstånd och som vistats i kommunen 

under asyltiden, gärna bor kvar i kommunen efter beviljat uppehållstillstånd.  
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Regeringens områdesurval: 

Kriterier: Förvärvsintensitet Andel 
långtidsinskrivna 
arbetslösa 

Andel 
lågutbildade 

Valdeltagande 

Områdesurval: Högst 60 %  Minst 10 % Minst 28 % Högst 75 % 

     

1485 C1220 
(Dalaberg Norra) 

51 % 22 % 33 % 69,99 % 

1485 C1240 
(Hovhult Norra) 

51 % 25 % 36 % 70,60 % 

1485 C1070 
(Tureborg-
Stenbacken) 

60 % 18 % 20 % 74,85 % 

 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-18 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att till Migrationsverket lämna namnen på Uddevallas tre DeSO områden 1485 C1220 

(Norra Dalaberg), 1485 C1240 (Norra Hovhult) och 1485 C1070 (Tureborg-

Stenbacken), till den förteckning som Migrationsverket upprättar över områden som 

skall omfattas av begränsar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende 

 

   

Ärendebeskrivning 

Rätten till dagersättning begränsas för asylsökande som väljer att bo i områden med 

socioekonomiska utmaningar   

Ändringar: Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och förordningen 

(1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.  

Beslutsunderlag: Prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande  

SFS: 2019:1204–1205     

Ikraftträdande: 1 januari 2020  

Reglerna om eget boende för asylsökande ändras för att asylsökande i fler fall än i dag 

ska välja att bo där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och för 

att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. 

Ändringarna innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område 
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med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till 

dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.   

Vilka områden som omfattas kommer att anges i en förteckning som Migrationsverket 

ska hålla tillgänglig och som ska börja gälla den 1 juli 2020. Ändringarna har sin grund 

i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

 

Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande i 35 år. 

Befolkningsökningen i Uddevalla består i stort sett enbart av personer med utländsk 

bakgrund (98,5 % mellan år 2010–2018). De flesta är själva utrikes födda, men även 

barnen som sedan föds i Sverige räknas in i statistiken med utländsk bakgrund. 

 
 

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för personerna under asylprocessen 

(tiden då ärendet behandlas och personerna väntar på besked om beviljat 

uppehållstillstånd eller avslag). Migrationsverket upphandlar bostäder åt de asylsökande 

runt om i hela Sverige. De vill helst ha tillgång till lägenheter. Idag är det några privata 

ägare som hyr ut ett antal lägenheter på olika platser i Uddevalla. När antalet 

asylsökande ökade lavinartat under hösten 2015, så tvingades Migrationsverket att 

upphandla flera större anläggningsboenden runt om i landet. I Bohuslän och Dalsland 

fanns flera gamla anläggningar som kunde göras om till boenden. Nu har de flesta 

stängts igen.  
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De asylsökande som under asyltiden bott i migrationsverkets boenden (ABO), kan efter 

uppehållstillstånd få hjälp med bosättning. Dessa fördelas då enligt Bosättningslagen 

som trädde i kraft den 1 mars 2016. Dessa utgör en mindre andel av de som får 

uppehållstillstånd. Fördelningen sker genom beslutade årliga Länstal och Kommuntal. 

Uddevalla har under dessa år fått Kommuntalen: 83 (2016), 52 (2017), 26 (2018), 15 

(2019), 12 (2020). Det innebär att kommunen skall tillhandahålla boende och praktisk 

hjälp till bosättning för dessa 12 personer sammanlagt år 2020. För Uddevalla så har de 

anvisade nyanlända utgjort ca 10 % av det totala antalet nyanlända. Resterande bosätter 

sig på egen hand. 

 
Bor man alltså i Eget boende (EBO) som asylsökande, så kan man inte sedan få hjälp 

med bosättning efter uppehållstillstånd.  

Av de som under asyltiden bott i Eget boende i Uddevalla och som sedan beviljas 

uppehållstillstånd, så väljer merparten av dessa att bo kvar i kommunen. Många bor 

kvar i samma bostad, hos släkt och vänner, tills de kan få ett eget kontrakt för eget 

boende. De flesta bor i de redan trångbodda områdena Dalaberg, Hovhult och Tureborg. 

 

Genom nya lagförändringen som minskar möjligheten till Eget boende under asyltiden, 

i socioekonomiskt utsatta områden, så tror vi att antalet egenbosatta kommer att minska 

i hela Uddevalla. På sikt kommer också mottagandet av nyanlända att minska. 

 

Vi på kommunledningskontoret gör årliga prognoser (ibland flera) över hur många av 

våra nyinflyttade som bedöms tillhöra gruppen nyanlända. Vi följer noggrant 

migrationsverkets prognoser (fyra ggr/år) över det uppskattade antal som kommer att få 

uppehållstillstånd. Vi kan se att ca 0,5 % årligen, de sista fyra åren, valt att flytta till 

Uddevalla efter uppehållstillstånd. Vi använder därför 0,5 % när vi gör prognosen 

framåt för 2020–2022. Till detta antal lägger vi till flyttnettot (som de sista åren utgjort 

20 % av vårt totala mottagande). Antal nyanlända år 2019 var 169 (134 direktinflyttade 

+ 35 i flyttnetto). Prognosen för år 2020 är 140. 

Statistiken är viktig dels i det dagliga arbetet i förvaltningarna, dels när vi reviderar vår 

bostadsförsörjningsplan m.m.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

5(5) 

2020-02-18 Dnr KS 2020/00154 

  

 

 

 

 
Bilden visar nyinflyttade nyanlända efter uppehållstillstånd. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson, Annette Nyman 

 



 

  
YTTRANDE 
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

2020-03-09 
  

851-8713-2020 1(3) 

  Uddevalla kommun  

 
 

 

 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Yttrande över Uddevalla kommuns tjänsteskrivelse ” Områdes-
begränsning av Eget boende för asylsökande.  
(Dnr KS 2020/00154) 

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om områdesbegränsningar av asylsökan-

des eget boende, vilket beskrivs i tjänsteutlåtandet Områdesbegränsning av 

eget boende för asylsökande.  

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att 

bo i eget boende.1 Lag- och förordningsändringarna gäller från och med den 

1 januari 2020, men Migrationsverket börjar tillämpa reglerna från och med 

den 1 juli 2020.  

 

Begränsningarna innebär att kommuner som bedöms ha områden med sär-

skilda socioekonomiska utmaningar kommer att beredas möjlighet att an-

mäla att en eller flera delar av kommunen ska anges i den förteckning som 

Migrationsverket tar fram över områden med socioekonomiska utmaningar.2 

Migrationsverket ska publicera förteckningen över områden senast den 30 

april. 

 

Asylsökande som efter den 1 juli bosätter sig i ett område som anges i Mi-

grationsverkets förteckning över områden kan mista sin rätt till dagersätt-

ning och särskilt bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsö-

kande m.fl.  

 

Enligt förordning (1994:361), § 7b ska kommuner innan anmälan av områ-

den som ska undantas från eget boende, ge Länsstyrelsen möjlighet att yttra 

sig över vilken eller vilka delar av kommunen som ska omfattas.  

 

 

 

 
1 Begränsningarna regleras i Lag om ändring i lagen (1994:137) och i Förordning om ändring i för-

ordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 
2 De kommuner som omfattas av begränsningar av asylsökandes möjligheter till eget boende anges i 

Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1204.pdf
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1205.pdf
https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2019-12/SFS2019-1205.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018151-om-statsbidrag-till_sfs-2018-151
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Synpunkter 

Länsstyrelsens yttrande utgår ifrån förarbetena till regeringens beslut om be-

gränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende: Promemorian 

Ett socialt hållbart mottagande av asylsökande (hädanefter promemorian) 

och Regeringens proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för 

asylsökande (hädanefter propositionen).3 

I yttrandet fokuserar Länsstyrelsen på om de föreslagna begräsningarna om-

fattar områden som har socioekonomiska utmaningar, om områdesbegräns-

ningarna är så snäva som möjligt, samt om det finns omotiverade skillnader 

mellan de områden som valts ut.  

Omfattar begränsningen områden som kan anses ha sociala och ekono-
miska utmaningar? 

I propositionen och promemorian framgår att områdesbegränsningarna bör 

omfatta områden som kan anses ha socioekonomiska utmaningar.4 Det 

framgår också att kommunen är bäst lämpad att bedöma vilka områden som 

ska omfattas, och att kommunen förutsätts besluta om områdesbegräns-

ningar endast för de områden där asylsökandes egenbosättning har bäring på 

de socioekonomiska utmaningarna i området.5 

I Uddevalla kommuns tjänsteskrivelse framgår att kommunen i sitt förslag 

till områdesbegränsningar utgår ifrån kriterierna arbetslöshet, sysselsätt-

ningsgrad, utbildningsnivå och valdeltagande. Kommunen har valt dessa 

kriterier då det är samma som Regeringskansliet använde för att identifiera 

de kommuner som omfattas av förordning (2018:151). 6 Förordningen iden-

tifierar kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar, och 

dessa kommuner är också de som beretts möjlighet att begränsa asylsökan-

des egenbosättning.  

 

Uddevalla kommun konstaterar också att trångboddhet är vanligt förekom-

mande i de områden som kommunen föreslår, och att asylsökande i kommu-

nen i hög utsträckning bosätter sig i områdena idag.  

 

Länsstyrelsen anser att de kriterier som kommunen har valt för att identifi-

era områden att undanta från asylsökandes egenbosättning är relevanta indi-

katorer på att områdena i fråga har socioekonomiska utmaningar. Länssty-

relsen delar också kommunens bild att asylsökande i Uddevalla kommun i 

betydande utsträckning bosätter sig i de områden kommunen vill undanta 

från asylsökandes egenbosättning.  

 

 

 

 
3 Promemorian Ett socialt hållbart mottagande av asylsökande 

Regeringens proposition 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande   
4 Propositionen s: 11 
5 Promemorian s. 15 
6 Promemorian Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas.  

https://www.regeringen.se/4a4f83/contentassets/6abd3eaa6eea4f869130de98f2f39a12/ett-socialt-hallbart-eget-boende-for-asylsokande.pdf
https://www.regeringen.se/4ad5f6/contentassets/c5b80330e1424e4ba8e6f7eb4143abd5/ett-socialt-hallbart-eget-boende-for-asylsokande-20192010
https://www.regeringen.se/494abb/contentassets/fabebbc9eead4ce2a3d263ffa19b715f/promemoria--sverige-ska-halla-ihop--segregationen-ska-brytas.pdf
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Är områdesbegränsningen så snäv som möjligt? 

I propositionen framgår att en områdesbegränsning bör vara så snäv som 

möjligt, att den bör inriktas på att lösa problemen med asylsökandes eget 

boende, och att problematiken i området bör vara påtaglig.7 

Länsstyrelsen anser att kommunens urval av områden är tillräckligt snävt. 

Uddevalla kommuns urvalskriterier indikerar att de områden kommunen vill 

undanta är de områden som gjorde att kommunen togs upp i förordning 

(2018:151) och inga andra. Det faktum att trångboddhet är känt i dessa om-

råden och att asylsökande bosätter sig i områdena i högre utsträckning än i 

kommunen i övrigt stärker bedömningen.   

Finns omotiverade skillnader mellan de områden som valts ut?   

Länsstyrelsen ser inte några omotiverade skillnader mellan de områden som 

valts ut. 

Länsstyrelsen vill påpeka att det på sikt är viktigt att följa hur många asylsö-

kande som ordnar eget boende i kommunens olika stadsdelar, och analysera 

effekterna av denna egenbosättning samt områdets socioekonomiska utveck-

lig, för att även framöver säkerställa att områdesbegränsningen är så snäv 

som möjligt. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 

§ 7 b, Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.  

De som medverkat i beslutet 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Lena Malm. Föredragande var integ-

rationsutvecklare Love Lundin. I den slutliga handläggningen av ärendet medver-

kade även enhetschef Pia Falck.  

 

Lena Malm  

   Love Lundin 

 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 
7 Propositionen s: 11 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av 

privata utförare 

Sammanfattning 

I 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges det att kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur 

fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses.  

  

I februari blev det en minoritetsåterremiss på ärendet med hänvisning till att 

”programmet saknar mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privat utförare och 

endast hänvisar till de redan antagna mål och riktlinjer som kommunfullmäktige antagit 

övergripande för hela kommunen vilket inte stämmer med kommunallagens intentioner. 

 

Vi hänvisar som motivering till delar utav kommunens tidigare program med mål och 

inriktningar som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något 

men återfinns i diariet. 

 

Konkret saknas bla driftsformerna bidragsfinansierad enskild verksamhet, Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP), egen regi, anbud samt hur man hanterar om personal vill 

starta eget i några verksamhetsformer vid konkurrensutsättning (avknoppning), 

tjänstledigheter vid övergång till annan huvudman mm. 

 

Man kan också vid omvärldsbevakning se via andra kommuners program att en hel del 

avgöranden saknas. En återremiss och omarbetning utav programmet utifrån tidigare 

erfarenheter försenar inga processer utan snarare förenklar dem.” 

 

”Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare” kommer 

att ersätta ”Program för uppföljning och insyn i Uddevalla kommun 2015-2018”. 

Programmet följer SKRs rapport som behandlar vad programmet ska omfatta och 

innehålla. SKRs rapport förmedlar också förslag och erfarenheter kring hur programmet 

kan följas upp vilket tydligt har konkretiserats i kommunfullmäktiges program.  

 

I återremissen hänvisas det till ”kommunens tidigare program med mål och inriktningar 

som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något men 

återfinns i diariet”. Programmet som det troligtvis hänvisas till är ”Riktlinjer för hur 

frågor kring konkurrensprövning skall hanteras i Uddevalla kommun” vilket antogs av 

kommunfullmäktige 2004-05-04, reviderades 2007-05-09 och 2008-01-09 för att sedan 

upphävas 2015-11-11. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09. 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare. 

Program för uppföljning och insyn i Uddevalla kommun 2015-2018.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare 

 

   

Ärendebeskrivning 

I 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges det att kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur 

fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig såsom 

huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.  

  

Utgångspunkten vid uppföljning av privata utförare inom ramen för programmet för 

uppföljning och insyn, i Uddevalla kommun, ska vara de riktningar och strategier som 

kommunfullmäktige och respektive nämnd har beslutat om i sina styrkort. 

Uppföljningen ska också följa kommunens riktlinjer för styrning och ledning, för att 

skapa en gemensam struktur för arbetet med planering, genomförande och utveckling av 

verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att med utgångspunkt från programmet 

reglera på vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska 

ges möjlighet till insyn. Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt 

ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje 

utförare.  

 

Vid uppsiktspliktsmöte under hösten visar nämnderna med kommunfullmäktiges 

program som grund en plan för när och på vilket sätt verksamheten ska följas upp 

kommande år. Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för 

genomförda uppföljningar under föregående år. 

 

I februari blev det en minoritetsåterremiss på ärendet med hänvisning till att 

”programmet saknar mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privat utförare och 
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endast hänvisar till de redan antagna mål och riktlinjer som kommunfullmäktige antagit 

övergripande för hela kommunen vilket inte stämmer med kommunallagens intentioner. 

 

Vi hänvisar som motivering till delar utav kommunens tidigare program med mål och 

inriktningar som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något 

men återfinns i diariet. 

 

Konkret saknas bla driftsformerna bidragsfinansierad enskild verksamhet, Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP), egen regi, anbud samt hur man hanterar om personal vill 

starta eget i några verksamhetsformer vid konkurrensutsättning (avknoppning), 

tjänstledigheter vid övergång till annan huvudman mm. 

 

Man kan också vid omvärldsbevakning se via andra kommuners program att en hel del 

avgöranden saknas. En återremiss och omarbetning utav programmet utifrån tidigare 

erfarenheter försenar inga processer utan snarare förenklar dem.” 

 

”Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare” kommer 

att ersätta ”Program för uppföljning och insyn i Uddevalla kommun 2015-2018”. 

Programmet följer SKRs rapport som behandlar vad programmet ska omfatta och 

innehålla. SKRs rapport förmedlar också förslag och erfarenheter kring hur programmet 

kan följas upp vilket tydligt har konkretiserats i kommunfullmäktiges program.  

 

I återremissen hänvisas det till ”kommunens tidigare program med mål och inriktningar 

som tyvärr upphävdes utav kommunfullmäktige utan att ersättas med något men 

återfinns i diariet”. Programmet som det troligtvis hänvisas till är ”Riktlinjer för hur 

frågor kring konkurrensprövning skall hanteras i Uddevalla kommun” vilket antogs av 

kommunfullmäktige 2004-05-04, reviderades 2007-05-09 och 2008-01-09 för att sedan 

upphävas 2015-11-11. 

 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Barn och utbildningsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2020/00049  

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av 
privata utförare 

Sammanfattning 

I 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges det att kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur 

fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig såsom 

huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.  

  

Utgångspunkten vid uppföljning av privata utförare inom ramen för programmet för 

uppföljning och insyn, i Uddevalla kommun, ska vara de riktningar och strategier som 

kommunfullmäktige och respektive nämnd har beslutat om i sina styrkort. 

Uppföljningen ska också följa kommunens riktlinjer för styrning och ledning, för att 

skapa en gemensam struktur för arbetet med planering, genomförande och utveckling av 

verksamheten. 

  

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att med utgångspunkt från programmet 

reglera på vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska 

ges möjlighet till insyn. Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt 

ansvarsområde och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje 

utförare.  

  

Vid uppsiktspliktsmöte under hösten visar nämnderna med kommunfullmäktiges 

program som grund en plan för när och på vilket sätt verksamheten ska följas upp 

kommande år. Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för 

genomförda uppföljningar under föregående år.     

 

Ingemar Samuelsson (SD), Stefan Skoglund (S) och Martin Pettersson (SD) yttrar sig i 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-09. 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  
att anta kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare 

  
Vid protokollet Sebastian Johansson 

Justerat 2020-01-31 av Christer Hasslebäck (UP) och Rolf Carlsson (SD)  

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-31 Sebastian Johansson 
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1. Bakgrund och regelverk 

Från den 1 januari 2015 anges i 3 kap. 19 § kommunallagen (KL) att 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer 

för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska 

det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området 

ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

 

Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en 

kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. 

Kommuninvånare ska kunna förutsätta att de tjänster som kommunen tillhandahåller 

håller en likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller av en privat utförare. 

 

Kommunallagen från den 1 januari 2015 innebär att kommunen ska: 

• Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat 

utförare. 

• Genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få 

insyn. 

• Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar 

till privata utförare. 

• I fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål 

och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare. 

• Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja 

mellan olika utförare. 

1.1 Definitioner 

1.1.1 Huvudman 

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen 

regi eller av en privat utförare. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig för att 

tillhandahålla tjänster med tillfredsställande och lagenliga kvaliteter till kommunens 

invånare. Kommunen är dock inte huvudman för privata skolor och förskolor och dessa 

omfattas inte heller av detta program för uppföljning och insyn.  
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1.1.2 Privata utförare 

Privata utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ 

som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt 

privat aktör utan kommunalt ägande. 

 

Formellt överlämnas verksamheten oftast efter en offentlig upphandling enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF) eller att valfrihetssystem enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV) införs samt att avtal tecknas med de privata utförarna. Exempel 

på privata utförare är aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, 

idéburna organisationer och kooperativa föreningar. 

1.2 Gamla avtal 

Kraven på insyn, uppföljning med mera som läggs fast i detta program, förändrar ej 

gällande avtalsrelationer, där villkoren redan är reglerade och avtalen löper på flera år. 

Det är dock möjligt för parter som vill omfattas av programmet för uppföljning och 

insyn att omförhandla så att de blir en del av det. 

2. Mål och riktlinjer 

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa generella mål 

och riktlinjer för verksamhet som bedrivs av privata utförare. I Uddevalla kommun 

finns mål uppsatta i kommunfullmäktiges samt respektive nämnds styrkort. Det är också 

dessa mål som ska vara utgångspunkten vid uppföljning av privata utförare inom ramen 

för programmet för uppföljning och insyn. Uppföljningen ska också följa kommunens 

Riktlinjer för ledning och styrning, för att skapa en gemensam struktur för arbetet med 

planering, genomförande och utveckling av verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att med utgångspunkt i detta program 

ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver 

verksamhet enligt: 

• De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla. 

• I nämndernas dokument för uppföljning och insyn reglera på vilket sätt avtal för 

privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges möjlighet till insyn. 

Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 

Uppsiktspliktsmöten äger rum vår och höst och det är under vårmötet som återkoppling 

sker. 
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3. Uppföljning 

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljningen görs i huvudsak av 

tre skäl: 

• Säkra leverans och kvalitet utifrån gällande avtal. 

• Som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. 

• För att identifiera avvikelser från avtal. 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar 

också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje utförare. I avtalen ska det 

säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 

verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt vid vilken 

tidpunkt nödvändiga och specificerade uppgifter rapporteras till kommunen, i nationella 

register eller till andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens 

uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. 

 

Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte 

strider mot lag eller annan författning. Den information som lämnas till kommunen ska 

inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd om 

företagshemligheter. 

3.1 Plan för uppföljning 

Nämnderna ska under vårens uppsiktspliktsmöten en gång årligen rapportera hur 

föregående års uppföljningsarbete har utfallit. Varje nämnd ska med 

kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt 

verksamheten ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga privata utförare, bifogas 

nämndens verksamhetsplan och redovisas för nästkommande år under höstens 

uppsiktspliktsmöte. Planen ska innehålla: 

• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar. 
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• Vad som ska följas upp. 

• Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning etc) 

• Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna. 

• Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat av 

tidigare uppföljningar). 

• Tidplan. 

• Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet). 

 

3.2 Redovisning av uppföljningsutfall 

Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för genomförda 

uppföljningar under föregående år. Vid det tillfället presenteras också en åtgärdsplan i 

de fall då brister har identifierats i någon verksamhet. Resultaten av föregående års 

genomförda uppföljningar ska presenteras utifrån följande punkter: 

• Graden av uppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer. 

• Utvärdering av levererad tjänst. 

• Efterlevande av avtalet, inkluderat uppfyllande av uppdragsbeskrivningar, 

godkännanden och tillstånd för uppdraget. 

Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för verksamhets- och 

budgetuppföljning ska kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella 

uppföljningar. Huvudsakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. 

4. Informationsskyldighet och allmänhetens insyn 

Allmänheten ska ges skälig insyn i verksamheterna. Den information som presenteras 

av kommunen för respektive utförare ska vara saklig, relevant, jämförbar och 

lättillgänglig. Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information 

som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en 

privat utförare (3 kap. 19 a § KL). 

 

Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska 

göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin 

begäran precisera vilken information som efterfrågas. Utförarens skyldighet att lämna 
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uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan 

författning. 

 

Den information som lämnas till kommunen med ska inte anses utgöra 

företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
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1. Bakgrund och regelverk 

 

I 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) anges det att kommunfullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur 

fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig såsom 

huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.  

  

Vidare anges det i KL 5 kap. 3 § att kommuner får, med de begränsningar som framgår 

av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. 

 

1.1 Definitioner 

1.1.1 Huvudman 

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen 

regi eller av en privat utförare. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig för att 

tillhandahålla tjänster med tillfredsställande och lagenliga kvaliteter till kommunens 

invånare. Kommunen är dock inte huvudman för fristående skolor och förskolor och 

dessa omfattas inte heller av detta program för uppföljning och insyn.  

1.1.2 Privata utförare 

Privata utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ 

som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utförare är en helt 

privat aktör utan kommunalt ägande. 

 

Formellt överlämnas verksamheten oftast efter en offentlig upphandling enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF) eller att valfrihetssystem enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV) införs samt att avtal tecknas med de privata utförarna. Exempel 

på privata utförare är aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, 

idéburna organisationer och kooperativa föreningar. 
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1.2 Gamla avtal 

Kraven på insyn, uppföljning med mera som läggs fast i detta program, förändrar ej 

gällande avtalsrelationer, där villkoren redan är reglerade och avtalen löper på flera år. 

Det är dock möjligt för parter som vill omfattas av programmet för uppföljning och 

insyn att omförhandla så att de blir en del av det. 

2. Mål och riktlinjer 

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa generella mål 

och riktlinjer för verksamhet som bedrivs av privata utförare. I Uddevalla kommun 

finns riktningar och strategier uppsatta i kommunfullmäktiges samt respektive nämnds 

styrkort. Det är dessa som ska vara utgångspunkten vid uppföljning av privata utförare 

inom ramen för kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata 

utförare. Uppföljningen ska också följa kommunens riktlinjer för styrning och ledning, 

för att skapa en gemensam struktur för arbetet med planering, genomförande och 

utveckling av verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att med utgångspunkt i detta program 

ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver 

verksamheten: 

• I enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan 

komma att gälla. 

• I enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt reglera på 

vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges 

möjlighet till insyn. 

Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 

Uppsiktspliktsmöten äger rum vår och höst och det är under vårmötet som återkoppling 

sker. 

3. Uppföljning 

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljningen görs i huvudsak av 

fyra skäl: 

• Säkra leverans och kvalitet utifrån gällande avtal. 

• Som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. 

• För att identifiera avvikelser från avtal. 
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• Möjliggöra allmänhetens insyn. 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar 

också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje utförare. I avtalen ska det 

säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av 

verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt vid vilken 

tidpunkt nödvändiga och specificerade uppgifter rapporteras till kommunen, i nationella 

register eller till andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens 

uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. 

 

Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte 

strider mot lag eller annan författning. Den information som utföraren lämnar till 

Uddevalla kommun ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (2018:558) om 

företagshemligheter. 

3.1 Plan för uppföljning 

Vid uppsiktspliktsmöte under hösten visar nämnderna med kommunfullmäktiges 

program som grund en plan för när och på vilket sätt verksamheten ska följas upp 

kommande år. Planen ska omfatta samtliga privata utförare, bifogas nämndens 

verksamhetsplan. Planen ska innehålla: 

• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar. 

• Vad som ska följas upp. 

• Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning etc) 

• Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna. 

• Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat av 

tidigare uppföljningar). 

• Tidplan. 

• Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet). 

3.2 Redovisning av uppföljning 

Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för genomförda 

uppföljningar under föregående år. Vid det tillfället presenteras också en åtgärdsplan i 

de fall då brister har identifierats i någon verksamhet. Resultaten av föregående års 

genomförda uppföljningar ska presenteras utifrån följande punkter: 

• Graden av uppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer. 
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• Utvärdering av levererad tjänst. 

• Efterlevande av avtalet, inkluderat uppfyllande av uppdragsbeskrivningar, 

godkännanden och tillstånd för uppdraget. 

Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för nämndernas planeringsprocess ska 

kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella uppföljningar. 

Huvudsakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. 

4. Allmänhetens rätt till insyn  

Allmänheten ska ges skälig insyn i verksamheterna. Den information som presenteras 

av kommunen för respektive utförare ska vara saklig, relevant, jämförbar och 

lättillgänglig. Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information 

som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en 

privat utförare (8 kap. 18 § KL). 

 

Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska 

göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin 

begäran precisera vilken information som efterfrågas. Utförarens skyldighet att lämna 

uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan 

författning. 

 

Den information som utföraren lämnar till Uddevalla kommun ska inte anses utgöra 

företagshemligheter enligt lag (2018:558) om företagshemligheter 

 

5. Meddelarfrihet för anställda 

Varje nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig att utföraren i sin verksamhet 

uppfyller kraven i lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-03-12 Dnr KS 2020/00196 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering 

Sammanfattning 

Den 2020-01-21 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om fri parkering särskilda dagar. I 

och med beslutet behöver dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering 

revideras. Revideringen innebär att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag och helgdag på 

hela Kampenhof V och att flytta den ”lila zonen” som är en 3 timmar gratisparkering inom 

ett område på parkeringen Kampenhof V till parkeringen Museigatan. 

 

Kommunledningskontoret föreslår, efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, att 

förtydligande görs avseende parkeringen Museigatan då den under säsong fungerar som 

ställplats för husbilar m.m.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 113. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04. 

Förslag till grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering. 

Parkeringskarta.    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta revidering av dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering att 

börja gälla 2020-03-01, 

 

att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag och helgdag på hela parkeringen Kampenhof 

V, 

 

att för parkeringen Musiegatan ska gälla 3 timmar avgiftsfritt, förutom under tiden 1 april-

30 september då parkeringen utgör ställplats för husbilar m.m.     

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Författningssamlingen 



UaFS     

  Blad 1 

 

GRUNDER FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT M.M. FÖR PARKERING 

 

Fastställda av kommunfullmäktige den 9 maj 1989, § 93 med ändring den 11 

februari 1997, § 20, 8 juni 2010, § 131, 11 december 2013, § 444, 9 december 

2015, § 310, 14 december 2016, § 306 och XX februari 2020, § XXX. 

 

Upplåtelsen av avgiftsbelagd parkering på allmänna platser enligt ordningsstadgan 

och på parkering på kvartersmark sker på följande grunder: 

 

Avgifter i Uddevalla centrum, område enligt kartbild: 

 
Zon Avgift kr/tim 

Vardagar utom dag 

före sön- och 

helgdag kl. 10-18 

Vardagar före sön- 

och helgdag  

kl. 10-14 

Övrig tid 

Röd 10 
 

10 2 

Gul 5 
 

5 avgiftsfritt 

Grön 5 kr/tim maxtaxa  
30 kr/dag 

5 avgiftsfritt 

De tider under vilken avgift får tas ut är alla dagar kl. 00.00-24.00. 

 

 

 
Lila zon är max 3 timmar gratis och utan biljett. Vardagar kl. 8-18 och vardagar 

före sön- och helgdag kl. 8-14. Övrig tid gratis, ingen tidsbegränsning.  

 



UaFS     

  Blad 2 

 

Utanför centrumzonen gäller parkeringsavgifter enligt nedan: 

 
Parkeringsplats Avgift kr/tim 

kl. 10-18 

Avgift kr/tim 

kl. 06-18 

Avgift kr/tim 

kl. 18-06 

Övrig 

information 

Anders Knapes väg  3 1  

Barken  4  1 20 kr/dag 

Bidevindsvägen  2 -  

Erik Dahlbergsgatan  4  1 20 kr/dag 

Kampenhof Väst 5   30 kr/dag 

Kuttersmycket  3 1  

Lönner  4  1 20 kr/dag 

Simhallen  4  1 20 kr/dag 

Smedjan  4  1 20 kr/dag 

Strömstadsvägen  4 1  

Södra Hamnen  4 1  

Sörkällegatan  3 1  

Tallvägen  3 1  

Tornhuset  4  1 20 kr/dag 

Östra stationen  4  1 20 kr/dag 

 De tider under vilken avgift får tas ut är vardagar kl. 00.00-24.00 utom dag 

före sön- och helgdag. 

 

För boendeparkeringsdekaler får avgiften inte överstiga 550 kr/kvartal inkl. moms. 

För nyttokort får avgiften inte överstiga 3000 kr/år inkl. moms. 



 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-02-04 Dnr SBN 2020/00107  

  

 

Handläggare 

Trafikhandläggare Camilla Edwartz 

Telefon 0522-69 63 09 
camilla.edwartz@uddevalla.se 

 

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering - ändring 

av dokument 

Sammanfattning 

Den 2020-01-21 tog Samhällsbyggnadsnämnden om fri parkering särskilda dagar. I och 

med beslutet behöver dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering 

revideras. Revideringen innebär att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag och 

helgdag på hela Kampenhof V och att flytta den ”lila zonen” som är en 3 timmar 

gratisparkering inom ett område på parkeringen Kampenhof V till parkeringen 

Museigatan.       

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – Fri parkering särskilda dagar 2019-

12-23 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-01-21 Fri parkering särskilda dagar 

Parkeringskarta 

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering – ändrat dokument 

      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta revidering av dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering  

att börja gälla 2020-03-01 

 

att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag och helgdag och på hela parkeringen 

Kampenhof V. 

 

att parkeringen Musiegatan ska det vara 3 timmar avgiftsfritt 

 

 

   

Ärendebeskrivning 

Av de utvalda parkeringar som under 2019 har varit avgiftsfri parkering första lördagen 

varje månad (fri parkering särskilda dagar), så har endast parkeringen Kampenhof V 

blivit avgiftsbefriad, de andra utvalda är det ordinarie avgiftsfritt lördagar och söndagar 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2020-02-04 Dnr SBN  

  

 

 

 

(avgiftsfritt dag före helgdag och söndag)  

Utifrån tjänsteskrivelsen daterad den 2019-10-28 så var förslag till beslut att det inte ska 

vara fortsatt gratis parkering första lördagen varje månad.  

Utan istället införa avgiftsfritt dag före helgdag och helgdag på Kampenhof V, som 

det är på de flesta andra parkeringarna i mest centrala centrum.  

 

Förslag till beslut var att det ska gälla hela Kampenhof V, även området som idag är en 

avgiftsfri 3 timmars parkering som heter ”Lila zonen” och istället ha den Lila zonen på 

parkeringen Musiegatan istället.  Detta för tydlighet och enhetligt för parkören.  

 

Detta skulle innebära:  

 

 avgiftsfritt dag före helgdag och helgdag och på hela parkeringen Kampenhof 

V. 

 parkeringen Musiegatan ska det vara 3 timmar avgiftsfritt. 

 

 

 

 

Aya Norvell Camilla Edwartz 

Tf. förvaltningschef Trafikhandläggare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr SBN 2020/00107  

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering - ändring av 
dokument 

Sammanfattning 

Den 2020-01-21 tog Samhällsbyggnadsnämnden om fri parkering särskilda dagar. I och 

med beslutet behöver dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering 

revideras. Revideringen innebär att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag och 

helgdag på hela Kampenhof V och att flytta den ”lila zonen” som är en 3 timmar 

gratisparkering inom ett område på parkeringen Kampenhof V till parkeringen 

Museigatan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse – Fri parkering särskilda dagar 2019-

12-23 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-01-21 Fri parkering särskilda dagar 

Parkeringskarta 

Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering – ändrat dokument 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta revidering av dokumentet Grunder för uttagande av avgift m.m. för parkering  

att börja gälla 2020-03-01 

 

att det ska vara avgiftsfritt dag före helgdag och helgdag och på hela parkeringen 

Kampenhof V. 

 

att parkeringen Musiegatan ska det vara 3 timmar avgiftsfritt 

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2020-02-24 

Roger Johansson 

Per-Arne Andersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2020-03-03 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-03-04 Dnr KS 2020/00190 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Förslag på nytt namn vid fastigheten Halla-Stenbacken 1:89, 

nya brandstationen, söder om Kurödsmotet och väster om 

Västgötavägen    

Sammanfattning 

I den nya detaljplanen, UA1153, för ny brandstation på Halla-Stenbacken 1:89 är 

avsikten att det ska bildas två nya kvarter. Inom planområdet finns inga kvarter sedan 

tidigare. Området ligger söder om Kurödsmotet vid riksväg 44 samt väster om 

Västgötavägen. I området finns flera vägnamn som påminner om Uddevallas historia 

som regementsstad, till exempel Exercisvägen, Kompanivägen och Soldatvägen. 

  

I samråd med Uddevalla hembygdsförening fick namnberedningen förslag på att det 

norra kvarteret inom detaljplanen skulle heta Baggeby efter Landeriet Baggeby. 

Landeriet fanns redan på tidigt 1700-tal och mangårdsbyggnaden låg mitt i det tänkta 

kvarteret. Byggnaden revs 1968. Namnberedningen anser att det är en god idé att knyta 

an till historien på platsen med detta namn.   

 

För det södra kvarteret har namnberedningen försökt få med anknytning både till den 

blivande brandstationen och Uddevallas historia som regementsstad. Namnberedningen 

tycker därför att Brandsoldaten kan vara ett lämpligt namn.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 94. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31  

Karta. 

Samrådssvar från Uddevalla Hembygdsförening 2019-08-18.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa kvartersnamnen Baggeby och Brandsoldaten för de två nya kvarteren inom 

detaljplan UA1153.    

 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-03-04 Dnr KS 2020/00190 

  

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
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2019-08-18 

 

Samråd kvartersnamnen där den nya brandstationen skall byggas. 

 

Uddevalla Hembygdsförening har vid sitt möte 2019-07-29 diskuterat frågan och har följande 

synpunkter på de båda kvarteren. 

Kvarteret med arbetsnamnet ”Brandsoldaten” bör heta Baggeby. Landeriet Baggeby fanns 

redan tidigt 1700-tal och själva manbyggnaden på landeriet låg mitt i det tänkta kvarteret. Se 

bifogad karta där mangårdsbyggnadens placering är inritad med en röd rektangel! Se även ett 

utsnitt från 1855-års karta där Baggeby finns med söder om Idaberget. 

Namnet Baggeby kommer ursprungligen från släkten Bagge. Jämför landeriet Baggetofta 

(Gustafsberg från 1774). 

Manbyggnaden på Baggeby revs 1968 och sedan dess har namnet sakta glömts bort och nu 

finns det således en möjlighet att ta upp namnet igen. 

Den siste hyresgästen på Baggeby var den indelte soldaten Norin. Han dog 1958 och tio år 

senare revs Baggeby. 

En del av det som skrivits om Baggeby i dagspressen genom åren följer här: 

Datum         Innehåll 

1833-02-22 B. A. d´Orchimont arrenderar ut Baggeby i Uddevalla på ett eller flera år. 

1836-04-08 Förre handlaren, mäklaren- och justeraren Jöns Ericsson Kock, död på landeriet 

Baggeby. 92 år. Död. 

1864-04-01 Landeriet Baggeby i Uddevalla helt förstört vid brand. Endast ett par år 

gammalt. Brand. 

1867-03-12 Mjölnaren Johannes Nilsson på Baggeby död. 

1903-07-16 Stadspromenader, 31. Baggeby, Knapåsen. 

1908-06-17 Grässkörden och betet på Samneröd och Baggeby åkerfält (icke torpjord) för 

innevarande. 

1909-09-14 Auktion å Baggeby vid Uddevalla. 

1912-05-11 Ingen gångbana Hallsberg-Baggeby på öster 

1936-02-13 Bättre belysning på Västgötavägen mellan reg. sjukhus och Bräcke vid 

Baggeby. 

1937-07-10 70 år fyller lantbrevbäraren Karl Pettersson, Baggeby. 

1968-10-12 200-årig byggnad riven. Baggeby vid Västgötavägen. Rivning. Bild. 

1968-10-12 Baggeby rivs. 

 

Det andra föreslagna kvartersnamnet Fenix samtycker föreningen till. 

 

För Uddevalla Hembygdsförening 

Gunnar Klasson/Ordförande 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2020-01-31 Dnr SBN 2020/00076 

  

 

Handläggare 

Fastighetsregistrerare Karin Ahlström 

Telefon 0522-69 73 41 
karin.ahlstrom@uddevalla.se 

 

Kvartersnamn Halla-Stenbacken 1:89, den nya brandstationen 

Sammanfattning 

I den nya detaljplanen, UA1153, för ny brandstation på Halla-Stenbacken 1:89 är 

avsikten att det ska bildas två nya kvarter. Inom planområdet finns inga kvarter sedan 

tidigare. Området ligger söder om Kurödsmotet vid riksväg 44 samt väster om 

Västgötavägen. I området finns flera vägnamn som påminner om Uddevallas historia 

som regementsstad, till exempel Exercisvägen, Kompanivägen och Soldatvägen.  

 

I samråd med Uddevalla hembygdsförening fick namnberedningen förslag på att det 

norra kvarteret inom detaljplanen skulle heta Baggeby efter Landeriet Baggeby. 

Landeriet fanns redan på tidigt 1700-tal och mangårdsbyggnaden låg mitt i det tänkta 

kvarteret. Byggnaden revs 1968. Namnberedningen anser att det är en god idé att knyta 

an till historien på platsen med detta namn.  

 

För det södra kvarteret har namnberedningen försökt få med anknytning både till den 

blivande brandstationen och Uddevallas historia som regementsstad. Namnberedningen 

tycker därför att Brandsoldaten kan vara ett lämpligt namn.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 

Karta 

Samrådssvar från Uddevalla Hembygdsförening 2019-08-18      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

 

att  fastställa kvartersnamnen Baggeby och Brandsoldaten för de två nya kvarteren 

inom detaljplan UA1153. 

 

  

 

Aya Norvell Karin Ahlström 

Tf. förvaltningschef För namnberedningen 

Skickas till  

KS och KF  

Karin Ahlström, samhällsbyggnad  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr SBN 2020/00076  

Kvartersnamn Halla-Stenbacken 1:89, den nya brandstationen 

Sammanfattning 

I den nya detaljplanen, UA1153, för ny brandstation på Halla-Stenbacken 1:89 är 

avsikten att det ska bildas två nya kvarter. Inom planområdet finns inga kvarter sedan 

tidigare. Området ligger söder om Kurödsmotet vid riksväg 44 samt väster om 

Västgötavägen. I området finns flera vägnamn som påminner om Uddevallas historia 

som regementsstad, till exempel Exercisvägen, Kompanivägen och Soldatvägen.  

  

I samråd med Uddevalla hembygdsförening fick namnberedningen förslag på att det 

norra kvarteret inom detaljplanen skulle heta Baggeby efter Landeriet Baggeby. 

Landeriet fanns redan på tidigt 1700-tal och mangårdsbyggnaden låg mitt i det tänkta 

kvarteret. Byggnaden revs 1968. Namnberedningen anser att det är en god idé att knyta 

an till historien på platsen med detta namn.  

  

För det södra kvarteret har namnberedningen försökt få med anknytning både till den 

blivande brandstationen och Uddevallas historia som regementsstad. Namnberedningen 

tycker därför att Brandsoldaten kan vara ett lämpligt namn.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-31 

Karta 

Samrådssvar från Uddevalla Hembygdsförening 2019-08-18     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Markus Klasson (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

  

att  fastställa kvartersnamnen Baggeby och Brandsoldaten för de två nya kvarteren 

inom detaljplan UA1153. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-03-18 Dnr KS 2020/00209 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Detaljplan för besöksanläggning, bostäder, centrumändamål, 

Kv. Windingsborg 1 m.fl. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

Windingsborg 1 m.fl.  

 

Kommunstyrelsen behandlade detaljplanen i juni 2019 och beslutade då att återremittera 

ärendet för fortsatt handläggning.  

 
Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för besöksanläggning, centrumutveckling och 

bostäder i Uddevalla centrum, föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 

idag ligger och ny detaljplan tillåter fortsättningsvis denna verksamhet.  

Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 

bostadskomplement för Kv Walkesborg 33.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-18. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-17 § 148. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02.  

Detaljplan för Widingsborg 1 m.fl, tre alternativ för framtida utveckling, daterad 2020-02-

14. 

Plankarta med bestämmelser, daterad 2017-10-19, rev 2020-03-03.  

Illustrationskarta, daterad 2018-02-16.  

Planbeskrivning, daterad 2017-10-19, rev 2018-11-22.  

Samrådsredogörelse 2018-08-08 och inkomna yttranden.  

Granskningsutlåtande 2018-11-08 och inkomna yttranden.  

Bedömningsmall för planering, bilaga miljöhandbok, rev daterad 2016-11-22.  

Behovsbedömning av miljöbedömning, rev daterad 2016-11-22.  

Geotekniskt PM daterad 2018-06-25.  

Bergteknisk besiktning 2018-01-22.  

Miljöteknisk markmiljöundersökning 2018-02-25.  

Bebyggelseantikvarisk uppsats av Fredrik Olsson 2011.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23, §206.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-22, §317.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta den granskade detaljplanen. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-03-18 Dnr KS 2020/00209 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2018-11-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 317 Dnr SBN 2018/00604  

Kv. Windingsborg 1 m.fl. detaljplan för nytt badhus. Arb 607 

Sammanfattning 

Kultur och Fritidsnämnden planerar för en nybyggnad av badhus där nu 

Walkesborgsbadet ligger. Området är betecknat allmänt ändamål i gällande detaljplan 

som är föråldrad. Fastigheten är idag bebyggd med idrottshall och simhall och båda 

byggnader är i stort behov av underhåll. 

  

Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för en besöksanläggning i Uddevalla 

centrum, ”Framtidens bad”. Föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 

ligger och ny detaljplan ska även medge plats för tillhörande centrumverksamhet, 

parkeringsanläggning och eventuellt kompletterande bostäder. Skydds- och 

varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 

bostadskomplement för Kv Walkesborg 33.                                

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-08 

Plankarta med bestämmelser, daterad 2017-10-19, rev 2018-11-08 

Illustrationskarta, daterad 2018-02-16 

Planbeskrivning, daterad 2017-10-19, rev 2018-11-08 

Samrådsredogörelse 2018-08-08 och inkomna yttranden 

Granskningsutlåtande 2018-11-08 och inkomna yttranden 

Bedömningsmall för planering, bilaga miljöhandbok, rev daterad 2016-11-22 

Behovsbedömning av miljöbedömning, rev daterad 2016-11-22 

Geotekniskt PM daterad 2018-06-25 

Bergteknisk besiktning 2018-01-22 

Miljöteknisk markmiljöundersökning 2018-02-25 

Bebyggelseantikvarisk uppsats av Fredrik Olsson 2011 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23, § 206                                 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att godkänna granskningsutlåtandet 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta den granskade detaljplanen 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2018-11-28 

Gunilla Magnusson 

Roger Ekeroos 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2018-11-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-11-28 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2018-11-29 

Kommunledningskontoret 
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SKALA 1:1000 format A1

Bosta dskom plem en t i m a rkpla n , , PBL  4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

n 1

a 1
a 2 Sta rb esked får in te lä m n a s förrä n  skredsä krin g utförts,  PBL  4 ka p. 14 §

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Trä d; OS-eken  får in te ska da s, PBL  4 ka p. 10 §n 2

r1 Byggn a d får in te riva s, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 4 p.

Körb a r förb in delse får in te a n ordn a s, PBL  4 ka p. 9 §

Besöksa n lä ggn in g m m , pa rkerin ga n lä ggn in g, 
cen trum ä n da m ål och b ostä der, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.
Golvn ivå för b osta d utförs lä gst + 3,6 m  över n ollpla n et.

RBC

Markreservat för allmännyttiga ändamål

B1

PLANBESTÄMMELSER
Följa n de gä ller in om  om råden  m ed 
n eda n ståen de b eteckn in ga r.
En da st a n given  a n vä n dn in g och 
utform n in g ä r tillåten .
Dä r b eteckn in g sa kn a s gä ller 
b estä m m elsen  in om  hela  pla n om rådet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Strandskydd
Stra n dskyddet ä r upphä vt,  PBL  4 ka p. 17 §a 3

s7ha HweY HZ

Ma rkreserva t för a llm ä n n yttiga  un derjordiska  ledn in ga r på
kva rtersm a rk, PBL  4 ka p. 6 §

E Tekn iska  a n lä ggn in ga r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

....................................................................................Ma rken  får in te förses m ed b yggn a d, PBL  4 ka p. 11 § 1 st 1p.
Øl

Øl

u1

Pla n om rådesgrä n s
An vä n dn in gsgrä n s
Egen ska psgrä n s
Adm in istra tiv grä n s
Egen ska psgrä n s och a dm in istra tiv grä n s

GATA Ga ta , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.
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Detaljplan för Widingsborg 1 m.fl, tre alternativ för framtida 

utveckling 
 

 
 

Bakgrund 
 

Ett detaljplaneförslag för Widingsborg 1 m.fl har arbetas fram på 
uppdrag från Kommunfullmäktige, beslut 2016-04-13 § 76. 
Detaljplanen är sedan circa ett år färdigställd men ej antagen, enbart 
ett antagande i kommunfullmäktige återstår. 
Sedan planhandlingarnas färdigställande för cirka ett år sedan har det 
framkommit önskemål om att höja byggnadshöjden samt skapa 
förutsättningar för ytterligare flexibilitet inom byggrätten. 

 
Plan-och bygglagen 

 
En detaljplan måste förhålla sig till plan-och bygglagen, där regleras planprocessen 

och dess skeden. 
 
 
 
 
 
 

Planprocessen utökat förfarande, vilket detaljplan för Widingsborg 1.m.fl nyttjat. 

 
Föreslagen detaljplan för Widingsborg 1 m.f ligger färdig för 
antagande, således det sista steget innan Laga kraft. 
Förutsättningarna för vad som kan ändras i en detaljplan efter 
granskning och innan antagande är en bedömningsfråga. 
Huvudregeln är dock att kommunen endast kan göra mindre 
justeringar av planförslaget. Om planförslaget väsentligt ändras så 
skall det åter ut på en granskning. 

 
Vad som bedöms som en väsentlig ändring exemplifieras nedan: 

 
• påverkar miljön inom planområdet eller en del av detta och som är av betydande 

intresse för allmänheten, eller 
 

• har påtaglig betydelse för sakägare och andra inom det område som berörs av 

ändringen. (RÅ 1994 not. 724) 
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Om kommunen inte genomför en ny granskning och väljer att anta ett 
planförslag som bedöms ändrats väsentligt efter den första granskningen 
kan det innebära att även de som inte lämnat synpunkter på planförslaget 
har rätt att överklaga antagangebeslutet. 

 
Bedömning utifrån plan-och bygglagen 

 

 

I samrådsredogörelsen samt i under granskningen har det framkommit att planen är i 
ett känsligt område av staden och att kulturvärden som stadsbild samt Villa 
Windingsborg påverkas av höjdsättning. Vid en väldigt stor ändring av exempelvis 
byggnadshöjd kan det anses som en förändring av planens syfte vilket kan göra att 
planen behöver gå hela vägen tillbaka till samråd igen. 

 
Till granskningsförslaget krävdes volym- och skuggstudier för att utreda vilken påverkan 
byggnadshöjden gav En ändring av byggnadshöjden med +4,0 meter eller mer bedöms 
därför med största sannolikhet anses som en väsentlig ändring. Planen bör därför åter 
gå ut på granskning innan den blir underlag för beslut om antagande. 

 
I ett sådant fall kommer troligtvis nya volym- och skuggstudier att krävas för att visa på 
att byggnationen klarar de krav som finns för att tillgodose kultur- och 
stadsmiljövärden som länsstyrelsen har nämnt som extra viktiga för att släppa igenom 
planen. 

 
 
 

Redogörelse och analys av alternativ 
 

 
 

• Alternativ 1. Nollalternativ (nockhöjd +26 meter över havet totalt) 
 

 

Innebärande ett antagande av föreslagen framarbetad detaljplan med 
nockhöjd +26 meter över havet. 

 
Redo för politiskt antagande. Ingen mer handpåläggning, 
arbetskostnader eller utredningskostnader. I detaljplan som ligger för 
antagande tillåts en generös byggrätt medförande ca 7-8 våningar och 
användningar såsom bostäder, kultur, hotell, badhus, skola i viss 
omfattning (vuxenutbildning utan krav på friyta), vård med mera, genom 
användningen Centrum tillåts merparten av de användningar som 
normalt återfinns i centrala delar av staden. 

 
Ett nollalternativ är redo för antagande i KF och skulle kunna vinna laga kraft inom 0-3 
månader. 
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• Alternativ 2. +4 meter (nockhöjd +30 meter över havet totalt) 

 
 

Vid en ändring på +4 meter kommer det krävas ytterligare ett 
granskningstillfälle för samrådskretsen där ändringen presenteras, 
annars riskerar planen överprövas av Länsstyrelsen på grund av 
formaliafel och kan upphävas vid en eventuell överklagan. 

 
Granskning 2 -> Antagande (trolig formell process innan antagande) 

 
Det anses som en betydande skillnad, trots likvärdigt syfte för planen. Det 
finns konsekvenser rättsligt och skapar större osäkerhet om planen inte 
genomgår och klarar av en granskning. 

 
Sammantaget bedöms en mindre ändring (+4,0 meter) ta ungefär 6-12 
månader och kräva 50-100 arbetstimmar + eventuellt beställningar av 
nya illustrationer och dylikt. Nyttan av att öka med +4 meter skulle 
innebära att byggnaden skulle kunna uppföras i ytterligare 1 våning. 
Byggnaden skulle då potentiellt kunna var 8-9 våningar istället för 
föreslagen detaljplans 7-8 våningar. 

 

 

• Alternativ 3. +14 (+40 meter totalt) 
 

 

Bedöms vara en större ändring med mycket stor påverkan på stadsbilden, 
det kommer som minst krävas ytterligare ett granskningstillfälle för 
samrådskretsen där ändringen presenteras. Det bedöms även generera 
ytterligare tid i form av revidering av utredningar, merparten av dessa på 
konsultbasis. 

 
Exempel listas nedan. Ytterligare utredningar kan även tänkas. 

 

 

• Skuggstudie – större och annorlunda skuggningseffekt 
på kringliggande bebyggelse måste analyseras och tas i 
hänsyn. 

• Geoteknik - markant ökad byggrätt samt last medför att 
grundläggningen måste ses över i ett redan känsligt 
geotekniskt område. 

• Trafik - en markant ökad byggrätt medför en ökad trafikalstring till platsen. 

• Parkering – vad innebär en markant ökad byggrätt på höjden 
för kraven av parkering måste ses över 

 
Även om utredningarna visar på gynnsamma förutsättningar för en 
markant ökad byggrätt kan de också visa att det inte är lämpligt. Det är 
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alltså inte säkert att byggrätten går att öka på ett sådant sätt trots 
stort arbete och flertalet utredningar.Tidsåtgång för en större ändring 
beräknas att ta ungefär 12-24 månader att genomföra, beroende på 
överklagningar, utredningar, länsstyrelsen, projektering, revideringar 
osv. 

 
 

Slutsats och rekommendation 
 
 

Fördelaktigast vad gäller tid och ekonomi är att anta den föreslagna 
detaljplanen då denna i dagsläget är mycket generös och redo för ett 
politiskt antagande. En ändring innefattande en höjning av nockhöjden 
på 4 meter medför mycket tid och resurser i förhållande till vinningen, i 
praktiken maximalt ytterligare 1 våning. 

 
Det finns uppgifter om en skiss på högre bebyggelse på fastigheten, det 
föreslås att arkitekterna som skissat på de högre förslagen istället 
presenterar ett förslag som utarbetats utifrån föreslagen detaljplan. 

 
De centrala byggnader och inspirationsbilder som presenteras i 
powerpoint ryms alla, frånsett en, inom föreslagen detaljplan. En 
karaktärsbyggnad behöver inte vara hög för att ge uttryck och vara 
identitetshöjande för platsen och staden. Stadsbildsmässigt kan en lägre 
volym lämpa sig bättre på tomten än en hög. Exempel på en byggnad som 
är 26 meter från hög är profilbyggnaden Stockholm Waterfront (26 meter 
över tillfartsväg). 
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Figur 1. Stockholm Waterfront, ca 26 meter hög (över väg, en likande 
profilbyggnad är sålunda funnt möjlig inom föreslgen byggrätt. Källa: 
Radisson. 

 
 
 

De resurser som skulle behöva läggas på att arbeta om föreslagen detaljplan kan med 
fördel nyttjas på andra projekt som pågår i kommunen med likartad ekonomisk vinning 
vad gäller tillskapande av byggrätter på kommunal mark. 

 
 

 
 

Martin Hellström Hugo Bennhage Daniel Andersson 
Plan- och exploateringschef Planarkitekt Planarkitekt 
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Handläggare 

Planarkitekt Daniel Andersson 

Telefon 0522-69 73 23 
daniel.a.andersson@uddevalla.se 

 

Kv. Windingsborg 1 m.fl. detaljplan för besöksanläggning, 

bostäder, centrumändamål. Arb 607 

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för besöksanläggning, centrumutveckling och 

bostäder i Uddevalla centrum, föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 

idag ligger och ny detaljplan tillåter fortsättningsvis denna verksamhet.  

Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 

bostadskomplement för Kv Walkesborg 33. 

                                   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 

Detaljplan för Widingsborg 1 m.fl, tre alternativ för framtida utveckling, daterad 2020-

02-14 

Plankarta med bestämmelser, daterad 2017-10-19, rev 2020-03-03 

Illustrationskarta, daterad 2018-02-16 

Planbeskrivning, daterad 2017-10-19, rev 2018-11-22 

Samrådsredogörelse 2018-08-08 och inkomna yttranden 

Granskningsutlåtande 2018-11-08 och inkomna yttranden 

Bedömningsmall för planering, bilaga miljöhandbok, rev daterad 2016-11-22 

Behovsbedömning av miljöbedömning, rev daterad 2016-11-22 

Geotekniskt PM daterad 2018-06-25 

Bergteknisk besiktning 2018-01-22 

Miljöteknisk markmiljöundersökning 2018-02-25 

Bebyggelseantikvarisk uppsats av Fredrik Olsson 2011 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-08-23, §206. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-22, §317       

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna granskningsutlåtandet 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta den granskade detaljplanen 

 

att förklara paragrafen omedelbart justerad  

 

   



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2020-03-02 Dnr SBN 2018/00604 

  

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för besöksanläggning, centrumutveckling och 

bostäder i Uddevalla centrum, föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 

ligger och ny detaljplan tillåter fortsättningsvis denna verksamhet.  

Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 

bostadskomplement för Kv Walkesborg 33. 

 

Detaljplanen antogs i Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-22 och det föreslogs 

Kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige antog aldrig detaljplanen, 

diskussionen om badhusets placering har utmynnat i att det ska placeras på 

Rimnersområdet, föreslagen detaljplan för Windingsborg 1 m.fl har utöver badhus genom 

planprocess även prövats för övriga besöksanläggningar, centrumändamål, bostäder med 

mera. Föreslagen detaljplan anses därmed lämplig för ändamålet centrumutveckling även 

om specifikt badhus inte byggs på platsen. Till antagandet har plankartan reviderats 

genom att tillåta en annorlunda utformning av bussfickan i detaljplanens östra delar, detta 

bedöms ej förändra planens inriktning eller på annat sätt vara av betydande karaktär, 

sålunda krävs ingen ytterligare granskning av förslaget. 

 

 

 

Aya Norvell Daniel Andersson 

Tf. förvaltningschef Planarkitekt 
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PLANBESKRIVNING  
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING (denna förteckning) 
 
PLANHANDLINGAR sid  1 
  
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG sid  2 
PLANDATA sid  2 
 
AVVÄGNINGAR MILJÖBALKEN sid  3 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE sid  4 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR  sid  6 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN sid 23 
 
 
PLANHANDLINGAR 
planarbetet följer plan- och bygglagen 2010:900 

 Plankarta med bestämmelser (inkl grundkarta),  
 upprättad 2017-10-19, rev 2018-11-08 
 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
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 dat 2017-05-31, med tillägg 2018-02-25 
 Uddevalla idrottshall, bebyggelsehistorisk uppsats, Fredrik Olsson 2011 
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Syfte och huvuddrag 
Uddevalla kommun har genom beslut i kommunfullmäktige beslutat om att 
badhusets placering ska vara Windingsborg, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan, samt att anpassa lokalprogrammet till budget om 
max 400 mkr, senaste beslut KF § 33, 2017-02-08, samt att nuvarande sim- och 
idrottshall ska rivas.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för en besöksanläggning i Uddevalla 
centrum, ”Framtidens bad”. Föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 
ligger och ny detaljplan ska även medge plats för tillhörande centrumverksamhet, 
parkeringsanläggning och eventuellt kompletterande bostäder. Skydds- och 
varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 
bostadskomplement för Kv Walkesborg 33. 
 
Gällande detaljplan för Windingsborg är fastställd 1977-03-23 och förslaget innebär 
att i berörda delar ersätta befintlig detaljplan med en ny detaljplan för att reglera 
markanvändningen. För kv Walkersborg är denna fastställd 1947-06-30. 
 
 
PLANDATA 
Allmänt 
Planområdet Kv Windingsborg är belägen söder om Bäveån och väster om 
Göteborgsvägen i Uddevalla centrum. 
 
Läge och areal 
Planområdets gränser framgår av plankartan. Kvarteret som berörs av förändring är 
ca 1,8 ha och kommer att minskas något i planens nordväsrtra hörn. Detta för att 
medge plats för framtida förbindelse över Bäveån väster om Bohusläns museum och 
med koppling till Asplundsgatan.  
 
Markägoförhållanden  
Samtliga delar inom planområdet ägs idag av Uddevalla kommun utom privat mark i 
Kv Walkesborg 33.  
 

 
Orienteringskarta med markering för nytt och befintligt badhus. 
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AVVÄGNINGAR MILJÖBALKEN 
 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 
Av de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap Miljöbalken (MB) 
framgår att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål till vilken de är 
bäst lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. 
 
Planen bedöms förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser i 
3 kap MB, då det är ett ianspråktaget område för allmänt ändamål. 
Inte heller kap 4 MB är berörda då det är befintlig stadskärna. 
 
Miljökvalitetsnormer 5 kap MB 
Regeringen får enligt 5 kap 1§ MB för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, 
om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att 
avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 
 
Planförslaget innebär ändringar av markanvändning med liten inverkan på befintliga 
förhållanden. Dagvattenhantering kan förbättras. 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller 
riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av 
planförslaget. 
 
Övriga intressen med skydd enligt miljöbalken MB kap 6 och 7 
Planområdet berör inga naturreservat, natura 2000 områden, biotopskydd och  
ligger utanför strandskyddat område, men som ändras vid ny detaljplan. I ny 
detaljplan återinträder strandskydd och ska formellt upphävas i antagande av 
detaljplan genom administrativ bestämmelse på plankartan. 
 

 
Bild från FÖP Uddevalla, 2017.  Planområdet är där redovisat som befintlig stadsbebyggelse 
inom antaget område för den sk ”Områdesplanen”, som ger riktlinjer för framtida detaljplanering. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Översiktsplanen 
I översiktsplanen redovisar kommunen grunddragen i fråga om hur man avser 
använda mark- och vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön 
ska utvecklas och bevaras. 
 
Ny FÖP för staden Uddevalla är antagen 2017-10-11, anger marken som 
”omvandlingsområde” i centrum som redan är planlagd. 
 
Stadsplaner numera benämnda detaljplaner 
Gällande detaljplan är fastställd 1977-03-22 nummer UA 255, lantmäteriets aktnr 14-
UDD-14/1977 och ska i berörda delar ersättas med ny detaljplan, samt liten del av 
UA 85, lantmäteriets aktnr 14-UDD-99/1951, fastställd 1951-04-20. 
 

 
Närmast berörda detaljplaner ligger söder om aktuell plan och är från Göteborgsvägen sett: 
 
UA 46, lantmäteriets aktnr 14-UDD-41/1942, fastställd 1942-04-30  
UA 68, lantmäteriets aktnr 14-UDD-39/1948, fastställd 1948-04-09 
UA 100, lantmäteriets aktnr14-UDD-8/1954, fastställd 1954-02-03 
 
 
Kommunala beslut i övrigt 

 Fördjupad översiktsplan för Uddevalla, antagen KF 1996-10-08 
 Beslut i kommunfullmäktige 2016-04-13, § 76 
 Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-08, § 33 

 
 
 
 

UA 255

UA 100 

UA 46 
UA 85 

UA 68
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Befintligt planområde inom gällande detaljplan 14-UDD-14/1977betecknat A (allmänt ändamål), med 
”framtidens bad” inplacerad enligt förstudie dec 2016. 
 
BEHOVSBEDÖMNING, MILJÖBEDÖMNING 
 
Behovsbedömning av miljöbedömning 
Om betydande miljöpåverkan antas föreligga ska miljöbedömning enligt EU:s 
direktiv 2001/42/EG utföras. Bedömning ska göras utifrån förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 2 till 4.  
 
Miljöbedömningsfrågor 
Områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken berörs ej. Planen berör inte 
något Natura 2000-område, eller strandskyddsområde. 
 
Miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet 
Enligt Miljöbalken, MB 5 kap, ska det vara säkerställt att föreslagna planeringsåtgärder 
inte medför att de regler som meddelats i förordningen om miljökvalitetsnormer 
överskrids. De normer som är relevanta för Uddevalla kommun gäller föroreningar i 
utomhusluft och olika parametrar i fisk- och musselvatten. Den dominerande källan till 
luftföroreningar med ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer är utsläpp från 
trafiken, huvudsakligen från E6 och Riksväg 44.  
Ny detaljplan bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller försämra människors 
hälsa.  
 
Vattenskyddsområden och övrigt miljöskydd 
Området ligger inte inom vattenskyddsområden eller annat miljöskydd. 
Naturområden enligt MB 7 kap eller annat övrigt intresse är inte berörda. 
Generellt strandskydd berörs för planområdet då tidigare stadsplan släcks ut av denna 
nya detaljplan. Administrativ bestämmelse om upphävande anges på plankartan och 
motiverad beskrivning med särskilt skäl anges nedan i beskrivningen. 
 
 



 

6 (23) 
 

Motiverat ställningstagande 
Planområdet har i denna del inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen 
är inte berörda. Ny etablering bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller 
försämra människors hälsa. Miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas inte i 
nämnvärd omfattning.  
 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i 
MKB-förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra 
någon betydande miljöpåverkan. 
 
Miljöbedömning med krav på miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att 
göras. Föreslagen detaljplan främjar god hushållning med mark och vatten samt en 
god och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. 
 
Länsstyrelsens syn på behovsbedömning 
Länsstyrelsen beslutar i samråd med kommunen 2016-11-22 att förslag till detaljplan 
inte utgör betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 
 
MARKFÖRHÅLLANDEN 
 
Markbeskaffenhet 
Jordlagren i berörd del av detta planområde består huvudsakligen av skiftande 
jordlager eftersom området är utfyllnadsområde ursprungligen för att skapa hamn- 
och industriområden. Obebyggd mark består av en befintlig asfalterad parkeringsyta 
samt parkanläggning på kvartersmark. 
 
Markstruktur 
Markytans nivå i området ligger mellan ca + 1 till + 2 meter över havet. Nuvarande 
område är svagt sluttande mot norr med en bergsbrant i sydvästra 
kanten intill gatan Walkeskroken.  
 

Jordartskarta med urberg (röd), övrigt område är skiftande jordlager med utfyllander i olika etapper. 
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Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts för den nya detaljplanen av Bohusgeo 
med syfte att bedöma markens beskaffenhet och byggbarhet samt ge råd om 
grundläggning. Resultatet av undersökningen redovisas i Markteknisk 
undersökningsrapport och PM som dateras 2018-06-25. Konsekvenser redovisas 
senare. 
 
Jordlagren består överst av fyllning ovan ett lager av lera/gyttja/silt och därunder av 
lera som underlagras av friktionsjord på berg. Utförda sonderingar har stoppat på 
mellan ca 7 m och 30 m djup. Minsta djup ligger närmast Göteborgsvägen och djupast 
i norr mot Bäveån. För konsekvenser se senare avsnitt. 
 
Radon 
Radon bedöms inte utgöra någon risk inom planområdet. Endast villa Walkesborg är 
grundlagd på berg och har krypgrund som grundläggning. I detta projekt står 
grundvatten högt och motsvarande radonskyddat utförande utförs normalt vid 
byggnation med dessa förutsättningar. 
 
 

 
Nuvarande idrottshall mot Göteborgsvägen finns med på detta flygfoto, bild tagen troligen på 
1960-tal. Industrispår syns i området, tankstation och en uppläggningsplats för småbåtar 
 
 
Förorenad mark 
Inom och i närheten av området förekommer förorenade områden som har undersöks 
översiktligt med miljöteknisk utredning hörande till denna detaljplan.  
 
Föroreningar är inte allvarliga mer än på en punkt och känslig markanvändning kan 
uppnås om förorenade massor byts ut. Utbyte av förorenade massor ska ske i 
planområdet som en del av förberedelser för grundläggning. Avskärmning mot icke 
sanerat område ska utföras. Administrativ bestämmelse anger att startbesked inte får 
medges innan markföroreningar har avhjälpts. Föroreningar som förekommer är 
kemiska ämnen alifater, aromater, tungmetaller, byggavfall och asfalt mm. Endast en 
punkt redovisar halt över gränsvärde för farligt avfall. 
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Dagvatten och infiltration  
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Lokalt omhändertagande av dagvatten är en kommunal policy. För att inte 
minska grundvattenbildningen, erhålla viss rening av dagvattnet och inte påverka 
omkringliggande vegetation är det också viktigt med översvämningsbara ytor.  
Mer om dagvatten under konsekvensbeskrivningar. 
 
 
FORNLÄMNINGAR, KULTUR- OCH NATURVÄRDEN 
Fornlämningsområde för staden gäller inte detta planområde som är ett 
utfyllnadsområde. 
 
Naturvärden 
Av kommunen utpekade naturvärden i planområdet saknas i kommunala dokument. 
Parken framför nuvarande badhus är en tillgång visuellt och består av glesa 
trädgrupper på stora gräsytor. En allé med lindar ligger längs Asplundsgatan och har 
generellt biotopskydd enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Förändringar av allén kräver tillstånd från länsstyrelsen. 
 
En större ek finns intill Göteborgsvägen och sparas och ges en skyddsbeteckning. 
Eken var förutom guldmedalj ett pris som överlämnades vid prisceremonin vid OS 
1936 i Berlin. Brottaren Knut Fridell (1908-1992) fick dem planterad i sin hemstad 
Uddevalla och efter några år planterades den om från Sörkälleparken till nuvarande 
plats, efter det att idrottshallen byggts.  
 

 
Villan Vindingsborg från 1910-talet uppförd i nationalromantisk stil med välbevarade detaljer 
såsom takkonsoler, fjällpanel, figursågade fasaddetaljer, fönster med småglas och träspröjsar. 
 
Kulturvärden 
Idrottshall från 1940 och simhall från 1970-talet har båda tidstypiska och har 
arkitektoniska kvaliteter och värden. Båda byggnader är i stort behov av underhåll 
och av ekonomiska och praktiska skäl inte lämpliga att bevara eller använda på 
nuvarande sätt. 
 
Villan Vindigsborg ligger i planområdet och ingår i Kulturmiljöprogrammet.  
Huset och Walkesborg finns också utpekat i ”Trädgårdsstaden” del av fördjupad 
översiktsplan antagen KF 96. Där finns angivet som förslag rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser då huset är välbevarat, tidstypiskt och intakt.  
Huset ägs av kommunen och hyser idag verksamhet för dagbarnvårdare. 
 
Utanför planområdet finns gamla varmbadhuset intill Bäveån från 1907 och 
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Rydbergska huset med torn i kvartershörnet uppfört 1904, samt egnahemsområdet. 
Walkersborg med villor från 1920-talet, också de utpekade i programmet. 
 
 
VATTENOMRÅDEN 
Berörda vattenförekomster 
Planområdet avvattnas via Bäveån till vattenförekomsten Byfjorden. Den ekologiska 
statusen på Byfjorden är otillfredsställande och den kemiska statusens klassificering; 
uppnår ej god. Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status år 2021 och god 
kemisk ytvattenstatus 2015. Miljöproblemen är övergödning och miljögifter.  
Med föreslagna lösningar för dagvatten bedöms statusen på de berörda vatten-
förekomsterna påverkas positivt.  
   
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Nuvarande idrottshall byggd 1939 och invigd 1940 och simhall från 1960-talen rivs 
och ersätts med nybyggnad.  
 
Området Windingsborg och Walkersborg är beskrivet ovan med de 
kulturmiljöintressen som finns. Söder om området börjar 40-50-talsbebyggelsen 
huvudsakligen som lamellhus i 4 våningar. 
 
Lek och rekreation 
Lekplats finns i teaterparken och ger ett positivt inslag för utevistelse i närområdet. 
Det är ett uppskattat inslag i och välbehövligt för området som helhet. Teaterparken 
utgör också en länk i det som utgör strandpromenaden längs Bäveån och vidare ut till 
Gustafsberg. 
 
 
GATOR OCH TRAFIK 
 
Vägar/gator och biltrafik 
Gatusystemet med Asplundsgatan och Walkeskroken ligger kvar utanför 
planområdet. Utrymme för framtida anslutning över Bäveån markeras som ett 
indraget hörn i nordväst mot Asplundsgatan. 
 
Gång, - cykel- och mopedtrafik 
Centrala Uddevalla är väl försörjt med gång- och cykelbanor och ska utvecklas 
vidare enligt ”Cykelplanen” för Uddevalla. I parkeringsutredning för badhuset 
föreslås cykelparkering med plats för ett 50-tal cyklar. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats ligger invid korsningen på Göteborgsvägen. 
 
 
Parkering, varumottagning, utfarter 
Plats för parkering och varumottagning finns och studeras vidare i slutligt förslag till 
byggnad. Angöring och parkering för handikappade anordnas nära huvudentrén till 
badhuset. Dimensionerande parkeringsutredning för badhuset finns med förslag om  
drygt 150 parkeringsplatser.  
Utredningens förslag om antalet parkeringsplatser för cykel bör fördubblas och då 
vara lika stor som antalet bilplatser, då hänsyn inte tagits till trafikstrategin. 
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TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Teknisk försörjning 
Vatten, dagvatten och spillvatten 
Planområdet är anslutet till kommunalt VA.  
 
Avfall 
Förutsättningar: I kommunen sker källsortering av avfall och kommunen genom 
Uddevalla Energi ansvarar för sophämtningen. Närmaste återvinningsstation AVC 
för förpackningsinsamling finns i dag på Kampenhof och Kvantums parkering. För 
grovsopor på Havskurentippen i norra delen av Uddevalla tätort. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförande tid är 5 år från detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunalt huvudmannaskap gäller för allmänna platser.  
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
FÖRSLAG TILL NY BEBYGGELSE 
Nytt badhus med tillhörande kompletterande verksamheter planeras för denna 
detaljplan. Därför föreslås bestämmelse besöksanläggningar och centrum-
bestämmelse som möjliggör fler användningsområden gängse för stadens centrum. 
Plats för parkeringsanläggning ska finnas, med möjlighet att bygga bostäder ovan 
parkeringsanläggning. 
 

  
Idrottshall från 1940 i dess ursprungliga funktionalistiska stil och Knut Fridell framför OS-eken 1947. 
 
Nuvarande idrottshall och simhall rivs och ersätts med nytt badhus som kräver stor 
yta i kvarteret. Båda byggnader har arkitektoniska och tidstypiska värden, men båda 
byggnader anses vara uttjänta byggnadstekniskt och det är inte ekonomiskt 
försvarbart att behålla dem. OS-eken behålls med skyddsbestämmelse. 
 
Förslag för Villan Vindingsborg som ingår i detaljplan införs planbestämmelse om 
varsamhet och bestämmelse om rivningsförbud. Verksamheter av olika slag har 
förekommit under åren och huset ges flera ändamål för att ge möjligheter till fortsatt  
verksamhet i huset. Ett skyddsområde anges som prickmark ca 5 m från hushörn. 
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Kv Walkesborg 33 har fört en diskussion med Samhällsbyggnadsförvaltningen om en 
byggrätt för möjligt garage för att lösa infartsproblem vid fastigheten. Förslaget 
innehåller byggrätt för bostadskomplement indragen från Walkeskroken 1,5 m och 
det bedöms tillräckligt för att medge god sikt för utfart. Utfartsförbud anges mot gata 
i berörd del. 
 
Stadsbild 
Stadsbilden får en annan karaktär än den nuvarande, med en visserligen stor 
byggnad, men indragen från gaturummet ca 10-15 mot Göteborgsvägen och 15-20 
mot Asplundsgatan. Byggnaden motsvarar ett helt kvarter med sin storlek. Entréer 
tydliggörs med en torgplats framför huset vänd mot korsningen Göteborgsvägen och 
Asplundsgatan, se omslagsbild.  
 
Byggnad 
Huset motsvarar en normal 5-våningsbyggnad med sadeltak höjdmässigt och skalan 
bedöms knyta an till den som omgivande bebyggelse med ca en vånings skillnad. 
Byggnadens volymer bör indelas i mindre enheter som förslagsskisser visar, så att 
huset får en karaktär anpassad till övriga stadens enheter och rytm. 
 
Kulör och materialval får stor betydelse men bör inte preciseras i detaljplanen, men 
utgör en viktig del vid bygglovshandläggning. 
Högsta nockhöjd anges till + 26 m ö h vilket bör täcka in ventilationspåbyggnader 
och dylikt.  

  
Situationsplan visar på hur byggnad kan placeras på nuvarande fastighet, skiss PP Arkitekter. 
 
Ny plats anvisas för ställverk betecknad med E. Nuvarande plats blir lätt 
översvämmad och får problem vid högvatten. En ny byggrätt skapas för näraliggande 
fastighet på Kv Walkesborg 33. Infarten till denna fastighet är problematisk och här 
föreslås en möjlighet för bostadskomplement (garage eller förråd) eller dylikt i 
markplan. 
 
Solförhållanden 
Solförhållanden är inte primära för ett badhus. Dock ska för starka ljusförhållanden 
undvikas mest för att undvika kylbehov sommartid. Sverige har generellt begränsat 
solljusinfall halvåret mellan höst- och vårsolstånd.  
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Solljus och byggnads höjder 
Byggrätten medger en högsta nockhöjd på + 26 m ö h för att medge flexibilitet i 
planeringsskedet och är något högre än nuvarande omgivande bebyggelsens  
ca + 24 m ö h (avser Walkesborg 17).  
 
I samrådet har illustrerats en höjd mot Göteborgsvägen på ca + 23 m och 
bassängdelen på ca + 17 m. I nya skisser visar en höjd på ca + 13 m i byggnadsdel 
mot Göteborgsvägen. För att jämföra med befintlig idrottshall så är högpunkten där 
drygt + 16 m och för simhallens högdel ca + 18 m ö h. Byggrätten medger en högsta 
nockhöjd på + 26 m ö h för att medge flexibilitet inför byggskedet. Volym- och 
solstudier illustreras nedan för att belysa framförallt skuggeffekter som efterfrågas i 
samrådsyttranden. 
 
Höst- och vårdagjämning kl 09.00 med morgonskugga i badhusparken. 

   
Lägre byggnad mot Göteborgsvägen Högre byggnad mot Göteborgsvägen 
 
Höst- och vårdagjämning kl 1600 med eftermiddagsskugga på Göteborgsvägen.                                                            

   
Lägre byggnad mot Göteborgsvägen   Högre byggnad mot Göteborgsvägen 
 
Konsekvensen för omgivande bebyggelse innebär ingen eller mycket begränsad 
skuggeffekt då det nya badhuset ligger norr om befintlig bebyggelse.   
 
Byggnadens volym är större än dagens idrotts- och simhall och kommer att bli ett 
landmärke i Uddevallas centrum. Uppdelningen i flera volymelement kommer att 
vara välgörande för att passa in i stadsbilden, vilket detaljplanen inte reglerar, utan 
det ankommer på byggprojektets handläggning att studera huset i dess slutliga 
formgivning. 
 
Konsekvenser på kulturvärden 
Villan Vindingsborg ligger idag på mark betecknad med prickmark, dvs mark som 
inte får bebyggas, vilket innebär att huset inte får återuppbyggas om huset skulle 
rivas. Denna bestämmelse försvinner i den nya detaljplanen. 
Eftersom Kulturmiljöprogrammet pekar ut huset som värt att bevara finns anledning i 
detta planarbete att ange rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser för att täcka in 
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husets speciella kvaliteter exteriört och det ska t ex även gälla för tillkommande 
teknisk anläggning i anslutning till villan.  
Till området ska fogas en ny plats för ställverk intill villan och även denna bör ha 
varsamhetsbestämmelser, för att passa in i miljö intill villan. 
 
Mark som inte får bebyggas 
Ett område för allmänna underjordiska ledningar kompletterar nuvarande prickmark 
norr om villan Vindingsborg och utvidgas mot Göteborgsvägen efter påpekande från 
Uddevalla energi, som har fjärrvärmeledning intill planområdets södra gräns.  
 
Konsekvenser vid stigande vatten 
Stora delar av centrala Uddevalla ligger i låglänt område och det är nödvändigt att ta till 
tekniska lösningar för att skydda bebyggelsen mot framtida stigande vatten. Det högsta 
kända högvattenståndet i anslutning till stadområdet är +1,96 m (i höjd-systemet 
RH2000). Det uppmättes 1981. Inom det nu aktuella planområdet ligger dagens 
marknivå på ca +1,1 - 2,0 m, det vill säga i nuläget i sin helhet inom översvämningszon 
4 enligt länsstyrelsens handbok Stigande vatten. Detta förutsätter riskreducerande 
åtgärder för att säkerställa markens lämplighet. Beräknat framtida högsta högvatten är 
+2,6 m enligt PM från SMHI 2014-12-01, karakteristiskt havsvattenstånd i dagens och 
framtidens klimat i Uddevalla (Dnr: 2014/2221/9.5). 
 
Uddevalla kommun har tagit fram en översvämningsstrategi för att bemästra de 
översvämningar som tidvis förekommer i anslutning till Bäveån.  
 
Handlingsplanen för översvämningsskyddet har godkänts av kommunfullmäktige 2016-
12-14. Handlingsplanen redovisar de skeden som nu pågår för att planera och 
genomföra översvämningsskyddet som byggs (i princip) utmed Bäveån till en höjd av 
+2,6 m (i RH2000) inom ett 50-årsperspektiv. Som en följd av handlingsplanens förslag 
kommer kommunen att arbeta vidare med frågan om översvämningsskyddets 
utformning, planering, projektering, teknik och genomförande då det är av väsentlig 
betydelse för stadskärnans utveckling och en viktig del av FÖP Uddevalla antagen av 
KF oktober 2017. 
 
Som en konsekvenslindrande åtgärd, och som ett komplement till ovan beskrivna 
åtgärder för att minska sannolikheten för en översvämning, bestäms med en generell 
planbestämmelse att lägsta golvnivå för allmänna ytor ska vara + 2,6 m över nollplanet 
(RH2000). Härigenom säkras i stor utsträckning dessa mindre robusta delar av 
byggnaderna (jämfört med källare och entréer) på en nivå över säkerhetsmarginal 3 i 
Stigande vatten (orange zon). 
 
Byggnadernas grundläggning och omslutande ytterväggar ska utformas täta och 
konstrueras för att inte ta skada av naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,6 
m över nollplanet. Detta anges med en generell bestämmelse på plankartan. 
Lägsta golvnivå i entréer och lägsta krönnivå för eventuell garagenedfart sätts till +2,1 
m, dvs minst upp till denna nivå. För bostäder anges en lägsta nivå på +3,6 m ö h som 
lämplig säkerhetsnivå, denna och övriga nivåer är justerade till RH 2000. 
 
Genom dessa planbestämmelser skapas en ökad robusthet fram tills invallningen 
enligt ovan har kommit till stånd. Med anledning av ovanstående redovisning görs 
bedömningen att frågan har blivit tillräckligt belyst och beaktad i det här planärendet. 
 
Konsekvenser för geoteknik 
Då marken i området är plan och befinner sig mellan 50 till 150 m från Bäveån 
bedöms stabilitetsförhållandena som problematiska enligt geoutredning från 
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Bohusgeo. Om inte förstärkningar sker i anslutning till Bäveån riskerar bakåtgripande 
skred nå planområdet.  
 
I uppdaterad utredning föreslås spont i plangräns. Administrativ planbestämmelse 
villkorar att skredskydd utförs innan startbesked kan medges inom kvartersmark. Detta 
utförs troligen som en del av översvämningsskyddet längs Bäveån, men kan utföras 
enbart för fastigheten. Bergrasfrågan är utredd i särskilt PM. 
 
I samband med spont- och pålningsarbeten kan vibrationsskador eller störning av 
känslig utrustning uppstå i närområdet, varför en riskanalys med tillhörande 
föreskrifter ska tas fram i samband med markarbeten. 
 
Extrem nederbörd 
Även om den pågående invallningen av Bäveån enligt Stigande vatten ovan är utförd 
kan planområdet, med sina lokalt relativt låga marknivåer, vid extrema skyfall (100-
årsregn) blir översvämmat. Se kartbild nedan ur ”Utredning om principåtgärder för 
att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla”. 
 

 
Områden som kommer att utsättas för översvämning vid extrem nederbörd (Swecos 
översvämningsrapport 2011-01-24) 
 
Denna typ av extrem nederbörd, så kallade 100-årsregn, ger enligt beräkningarna i 
rapporten upphov till 1- 4 dm högt vatten på delar av parkmarken framför nuvarande 
simhall. Marken närmast byggnadens entréer höjs till minst + 2.0 och från byggnaden 
ska vara möjligt att nå högre liggande mark. 
 
Förorenad mark 
I samband med markarbeten avseende förorenad mark (se tidigare avsnitt), så arbetas 
markområdet om så att ytor kan infiltreras och att uppsamling av dagvatten möjliggörs 
inom planområdets grönyta samt, yta utanför planområdet som är nuvarande parkyta. 
Avsikten är att sanera mark för ”känslig markanvändning” KM, vilket innebär att mer 
sanering behövs än att nöja sig med ”mindre känslig mark-användning” MKM. 
Tidigare har stadsparker och dylikt odlats upp under svåra tider vilket bör vara 
anledning till att all mark bör saneras.  
Administrativ bestämmelse finns på plankartan vilket villkorar startbesked som inte får 
medges förrän mark är sanerad. 
 
Räddningsvägar 
Kvarteret är omgivet av gator som alla är framkomliga för räddningstjänst. 
Utrymningsvägar för badhuset hanteras i bygglovet. 
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Ekosystemtjänster 
Markområdet är relativt litet ca 1,8 ha med föreslagen byggnadsyta på ca 0,6 ha och 
bruttoarea ca 12.000 m2 för projekterat badhus. En stor del av övrig yta är grönyta, 
parkering och transportvägar.  
Ekosystemtjänster av större värde kan vara svåra att nå i detta förslag, men några 
nämns i nedanstående sammanställning. 
 
Stödjande ekosystemtjänster (avser bl a ekosystemsfunktion och biologisk mångfald) 
Gröna ytor på mark och ev gröna tak kan något förbättra situation mot dagens 
förhållanden. 
 
Reglerande ekosystemtjänster (avser bl a ekologiskt samspel och förbättrad livsmiljö) 
Till viss del berörs reglerande tjänster som kan förbättras med markplanering för ett 
bättre ekologiskt samspel, mot att inget görs (sk nollalternativ). Dagvattendammar 
och trädplantering kan också förbättra situationen. 
 
Kulturella ekosystemtjänster (avser bl a hälsa, sociala interaktion, berör sinnen) 
Här kommer en badhusanläggning till sin rätt med möten, upplevelser och sociala 
interaktioner som viktiga delar för en förbättrad folkhälsa på sikt. 
 
Försörjande ekosystemtjänster (avser bl a mat, vatten och naturproduktion) 
Försörjande tjänster kan bli tämligen skrala i detta område. Markplanering kan till 
viss del med ny växlighet bidra med till t ex fruktträd, möjlig odling och dylikt. 
 

 
Vy från Göteborgsvägen med olympiaeken vid nuvarande idrottshall i bakgrunden. 
 
 
Konskevenser för nuvarande grönytor 
Som följd av omfattande markarbeten och sanering kommer mycket litet av 
nuvarande växlighet kunna sparas. Nya planeringar måste utföras. OS-eken har 
förutsättningar att kunna bevaras enligt miljöteknisk markundersökning. 
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Dagvatten 
Infiltration används för att inte minska grundvattenbildning, men dessa ytor kan 
också bidra till fördröjning av dagvatten. Att inte hårdgöra är ett första steg att 
fördröja dagvattnet utan direkta fördröjningssystem. Trög avledning kan ske genom 
att ytvatten leds sakta över gräsbevuxen mark som faller sakta mot ett givet mål. För 
att få utökade magasineringseffekter och en avgränsning av vattnets väg kan grunda 
och gräsbevuxna svackområden i fastighetens grönytor utföras. Dessa åtgärder 
innebär också en viss rening av dagvattnet.  
 
För att ytterligare förstärka flödesutjämning och reningseffekter kan makadamfyllda 
infiltrationsdiken konstrueras. Några ytor för dagvattendammar och dylikt anses inte 
vara tillämpliga i detta projekt. En ny högpunkt vid huvudentrén anges vid 
korsningen Göteborgsvägen och Asplundsgatan och en lägre punkt längre västerut, 
vid nuvarande parkering. Konsekvensen är att ev högvatten inte når huvudentrén och 
att vatten samlas i lågpunkter t ex tvärs gatan i Teaterparken och längre västerut. 
 
Planbestämmelsen avseende markbeskaffenhet n1 beskrivs som att mark utöver  
bebyggd yta inte får hårdgöras till mer än till två tredjedelar. I samråd med  
Västvatten avgörs frågan om dagvattenfördröjande åtgärder i mark. Syftet är att inte  
öka avrinningen från området.  
 
Byggnadsteknik för stora byggnader kan fånga upp en del regn vid skyfall och på så 
vis fördröja dagvattenflöden. Andra fördröjningsalternativ kan också användas.  
 
Överskott på vatten efter den första fördröjningen leds till kommunens 
dagvattensystem. Någon dagvattenutredning utförs inte för detta projekt då 
belastning inte beräknas öka från dagens nivå.  
Västvatten kräver att avrinning inte ökar utifrån dagsläget för regn upp till 10 års 
återkomsttid. 
 
Grundvatten 
Om grundvatten påverkas eller avleds, t ex genom att källare byggs så ska anmälan 
till länsstyrelsen ske. Bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet som 
regleras i 11 kap. miljöbalken. Påverkan på grundvatten är inte troligt i detta projekt. 
Se också kommentar i geotekniskt PM. 
 
Strandskydd som upphävs med ny detaljplan 
Generellt strandskydd berörs för planområdet då tidigare del av stadsplan ersätts med 
denna nya detaljplan. Administrativ bestämmelse om upphävande anges på  
plankartan. Som motiv för upphävandet krävs särskilda skäl och motiveras enligt 
miljöbalken med MB kap 7, § 18c, punkt 1. Planområdet har redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 Kv Windingsborg är en del av utvidgad stadskärna, det är kvartersmark med 
befintlig verksamhet och området ska gagna stadens utveckling även i framtiden. 
Stöd för detta finns i FÖP Uddevalla tätort, antagen 2017 där samhällsbyggnads-
strategins väsentligaste punkt är att stärka stadens attraktionskraft, ”låt staden växa 
inifrån och ut”. 
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Konsekvenser i förhållande till miljömålen  
Av riksdagens beslutade 16 miljömål har Uddevalla kommun pekat ut 6 miljömål som 
har särskilt beaktas i kommunens planeringsprojekt och dessa redovisas nedan. 
 
1)   Begränsad klimatpåverkan (+/-) 
Möjligheter till kollektivtrafik och nära till bussterminalen Kampenhof, samt utbyggnad 
av gång- och cykelvägar. Positivt är också möjlighet för lägre driftskostnader och 
energiförbrukning med nybyggnad. Möjlig nackdel är att verksamheten kan medföra 
ökad biltrafik i framtiden. Arbete med en Trafikstrategi har påbörjats för att bl a minska 
biltrafik. 
 
7)  Ingen övergödning (+) 
Omhändertagande av dagvatten och fördröjning av flöden kan arbetas in i projektet som 
då medför viss rening av dagvatten jämfört med nuvarande förhållanden. 
 
8)  Levande sjöar och vattendrag (ej aktuellt) 
Inte aktuellt i denna detaljplan. För vattendraget Bäveån se punkter 7 och 9. 
 
9) Grundvatten av god kvalitet (+) 
Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.  Regnvatten från hårdgjorda ytor 
fördröjs och omhändertas lokalt på kvartersmark på genomsläpplig omgivning och i 
övrigt via kommunens dagvattensystem.  
 
10)  Hav i balans (+) 
Jämför ovanstående. 
 
15)  God bebyggd miljö (+) 
Detaljplanen beaktar Villan Vindingsborg som får skyddsbestämmelser. 
Nya badhusets placering ska stärka centrumutveckling. Nybyggnad stärker lokal 
infrastruktur som exempelvis fjärrvärme, samt att förbättrade energilösningar används. 
 

 
Vy av kvarteret från nordväst. 
 
Konsekvenser för väg och trafikfrågor 
Vägnätet kvarstår med möjlighet att bygga rondell vid Göteborgsvägen samt 
möjliggöra ny broförbindelse över Bäveån. Plats för angöring till byggnad med bil 
ska vara enkel och tydlig och bättre än nuvarande angöring för besökare. Lastning 
och lossning av gods ska finnas intill byggnaden avskild från besökstrafik.  
Detaljplanen utgör inte hinder för en välfungerande angöring. Utfartförbud mot 
Göteborgsvägen kvarstår likt nu gällande detaljplan, men en tidigare utfart 
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möjliggörs mot Asplundsgatan främst för att möjliggöra angöring och handikapps-
parkering nära planerad huvudentré. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Nivåskillnaderna kring angöringsplats och entré ska anläggas så att det möjliggör 
tillträde för rörelsehindrade. Handikapparkering är möjlig att anordna i nära 
anslutning till entré. Parkering av denna typ ska finnas i anslutning till byggnaden 
inom 25 m avstånd från huvudentré där hiss/lift finns. Marknivåer styrs inte i detalj 
med planbestämmelse, men detaljplan hindrar inte utförandet och mark ska anpassas 
så att det utjämnar höjdskillnader mellan gata och husets entré. Det är av stor vikt att 
det som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i plan- och 
bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning. 
 
Kommunens arbete med ”trafik- och parkeringsstrategi” följer i huvudsak TRAST-
modellen (framtagen av Trafikverket och SKL). Den visar inriktningar som till 
huvudsak följs, exempelvis närhet till gång- och cykelleder, god tillgänglighet och att 
bebyggelse sker i anslutning till bra kollektivtrafiklägen. En attraktiv stadsmiljö kan 
också skapas med den nya etableringen. Det är generellt av vikt att parkering kostar 
mer än en parkeringshusavgift så att trafikväxling stimuleras till andra färdsätt. Det är 
också viktigt att tillgodose bra cykeluppställningsplatser.  
 

 
Översikt med bullerkartering från 2007, gulmarkerat avser område <50dB(A). 
 
Konsekvenser avseende trafikbuller 
I det fall bostäder byggs i kvarteret gäller att riktvärden inte överskrids för bullernivå 
som redogörs nedan. I dagsläget planeras inga bostäder i kvarteret men detaljplan 
medger att bostäder kan byggas. Med en avskärmning mot Göteborgsvägen bedöms 
bostäder kunna uppfylla kraven inom hela planområdet. Bullerberäkning bör utföras 
före bygglovsgivning. Maxvärden överskrids inte utom alldeles intill Göteborgsvägen. 
 
Trafikbuller regleras i bullerförordningen 2015:216 med senaste ändring SFS 2017:359 
och sammanfattas nedan: 
 
 
Ekvivalentnivå vid fasad 
- Bör inte överstiga 60 dB(A) (3§ 1p i förordningen 2017:359) 
- Om 55 dB(A) överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 
vända mot sida där 55 dB (A) ekvivalent nivå inte överskrids (4§, 1 p) 
- Om 55 dB(A) överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 
vända mot en sida där 70 dB(A) maxnivå inte överskrids nattetid ( kl 22 – 06). (4§, 
2p) 
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Ekvivalentnivå vid en uteplats, om sådan ska anordnas 
-Bör inte överstiga 50 dB(A)  (3§ 2 p) 
Maxnivå vid fasad 
- Om 55 dB(A) ekvivalent nivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en sida där 70 dB(A) maxnivå inte överskrids nattetid  
(kl 22 – 06). (4§, 2p) 
Maximalnivå vid en uteplats, om sådan ska anordnas 
- Bör inte överstiga 70 dB(A) (3§ 2 p) 
- Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 
dB(A) maxnivå fem gånger per timma under dagtid kl 6 – 22. (5§) 
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan och förfarande 

Planarbetet bedrivs med så kallat utökat planförfarande, vilket bland annat 
innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut för 
granskning innan det kan tas upp för antagande. 
Målsättningen är att följande tidplan ska kunna tillämpas: 

- Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden SBN vår 2017 
- Samråd i nov - dec 2017, kungörelse före samrådsutställning 
- Beslut om granskning i SBN i febr 2018 
- Underrättelse om granskning, mars 2018 
- Godkännande av granskningsutlåtande SBN maj 2018 och antagande i  

KF i september 2018 
- Laga kraft tidigast ca fyra veckor efter antagandet 

 

Syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för en besöksanläggning i Uddevalla 
centrum, ”Framtidens bad”. Föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 
ligger och ny detaljplan ska även medge plats för tillhörande centrumverksamhet, 
parkeringsanläggning och eventuellt kompletterande bostäder. Skydds- och 
varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 
bostadskomplement för Kv Walkesborg 33. 

Genomförandefrågor allmänt 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att genomföra 
detaljplan för fastigheter som berörs av planförslaget. 
 
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  
Berörda frågor gällande fastighetsbildning i denna beskrivning bör framföras som 
kommunens yrkande i dessa frågor i samband med ansökan eller förrättning. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunalt huvudmannaskap gäller för allmän plats inom planområdet.  
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
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Under genomförandetiden är det svårt för kommunen att ändra eller upphäva planen 
mot en berörd fastighetsägares vilja om annan än kommunen.  
 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, så länge som kommunen 
inte ändrar eller upphäver den. Efter genomförandetidens utgång behöver inte 
kommunen ersätta fastighetsägare för t ex en outnyttjad byggrätt  
om man väljer att ändra eller upphäva detaljplanen. 
 

 
Föreslagen situationsplan, skiss PP arkitekter. 
 
Ansvarsfördelning mellan aktörer 
Samhällsbyggnad-Tekniska (mindre del av allmän plats ingår i denna detaljplan) 
- Iordningställer gator och angöring (anslutande gatumark) 
- Iordningställer skredskydd, kaj, gc-väg och dylikt 
- Iordningställer parkmark, inkl parkskötsel och snöröjning (anslutande mark) 

 
Västvatten AB ansvarar på allmän plats för dagvattenhantering, inkl förvaltning. 

 
Samhällsbyggnad-Tekniska (kvartersmark) 
- Ansvarar och bekostar marksanering och förstärkningsåtgärder innan bygglov 
- Ansöker och bekostar allt avseende rivningslov, marklov och bygglov  
- VA-utbyggnad inom kvartersmark inkl kabelläggning 
- Iordningställer dagvattenhantering på kvartersmark inkl flytt av befintlig ledning 
- Iordningställer gatubyggnad och parkering, på kvartersmark  
- Ansöker och bekostar lantmäteriförrättningar (Planeringsavdelning-mex ansöker) 
- Ansvar för eventuell skada på allmän plats (vid markarbeten) 
- Bygger ”Framtidens bad” 
Avtal med andra aktörer 
Flytt av ställverk och VA-ledningar enligt avtal med Uddevalla energi respektive 
Västvatten. 
 
Kvarters- och vägnamn 
Befintligt kvarter och vägnamnen är antagna eller vedertagna så dessa ändras inte. 
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TEKNISKA FRÅGOR 
Vägar mm 
Kommunen anlägger/underhåller gator och trottoarer på allmän plats. Några 
ändringar behöver inte ske föranlett av detta projekt.  
 
Parkering 
Parkering ska ske inom den egna fastigheten eller på annan kvartersmark. Gällande 
parkeringsnorm reglerar behovstalet för parkering. En behovsutredning av ÅF-
konsult har upprättats och till badhuset bedöms ca 156 p-platser varav minst 7 st H-
platser behövas och ca 52 cykelplatser. Antalet cykelplatser bedöms vara snålt  
tilltagen och bör ökas. Bygglovsgranskning hanterar antal parkeringsplatser och  
även för antal cyklar om detta finns i norm. 
 
Vatten och avlopp 
Uddevalla vatten AB bygger, underhåller och sköter driften på vatten- dagvatten- och 
spillvattennät fram till förbindelsepunkt. VA-ledningar flyttas utanför kvarteret till 
allmän plats i gata. 
 
El- och teleledningar 
Ledningsnät för elkraft och tele finns i gatumark och ansökan sker till Uddevalla 
Energi AB. Ledningsnät ändras med anledning av denna detaljplan pga av flytt av 
transformatorstation. 
Kabelutsättning ska utföras före grävarbeten och kan beställas genom Uddevalla 
Energi AB, som också har fibernät. 
Anmälan om flytt av teleledningar ska ske i god tid till Skanova. 
 
Vid flytt av transformatorstation till ny plats, berörs också elledningar av flytt. 
Ledningsstråk bör ligga i gatumark till den nya placeringen så att servitut undviks. 
 
Fjärrvärme  
Ingen ändring med anledning av denna detaljplan, anpassning sker. 
 
Sopkärl och brevlådor 
Ingen ändring med anledning av denna detaljplan, anpassning sker. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
All mark utom bostadskomplement inom planområdet avseende kvartersmark,  
ägs i dagsläget av Uddevalla kommun. För Walkesborg 33 krävs ingen fastighetsreglering. 
 
Gällande tomtindelning 
Walkesborg 33 berörs av en tomtindelning som per automatik kommer att upphöra 
att gälla inom den delen som ersätts av den nya planen. I detta fall kommer dock 
tomtindelningen att fortsätta att gälla runt hela fastighetens gräns eftersom den nya 
planen enbart berör ett mindre område en bit innanför gränsen. 
 
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsreglering enligt detaljplan ska ske med ansökan till kommunala 
lantmäteriet. Ansökan om lantmäteriförrättning görs och förrättningskostnader 
bekostas av fastighetsägaren respektive berörda ledningshavare.  

- Kvartersmark som idag är kvartersmark regleras så att denna bildar en eller 
flera nya fastigheter. Mark bör överföras från Windingsborg 1 till 4. 

- Kvartersmark som idag tillhör kvarteret Windingsborg 1 nordvästra hörnet 
och hamnar utanför denna detaljplan förblir kvartersmark till dess ny 
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detaljplan ändrar detta. Mindre reglering av fastighetsgräns berör också 
hörnavskärning i korsningen mot Göteborgsvägen och den bör regleras. 

- För fastigheten Windingsborg 33 innebär ändrad byggrätt ingen ny 
fastighetsbildning. Tomtindelning för berörd del av fastigheten upphör att 
gälla för den del som berörs av ny plan. 

 
Ledningsrätter  
Inga ledningsrätter finns i dagsläget då ledningar är förlagda på kvartersmark som är 
allmänt ändamål. För ledningar finns u-område märkt på gällande detaljplan. Nytt 
ledningsområde finns för dagvattenledning och fjärrvärme. 
 
Gemensamhetsanläggningar och servitut 
I dagsläget finns inga gällande servitut eller gemensamhetsanläggningar (ga)  
som behöver upphävas. Ett servitut finns som ger tillträde och möjlighet att 
underhålla Kv Windingsborg 18 från fastigheten Windingsborg 4, det innebär  
att ingen ändring behövs med anledning av denna detaljplan, då servitut får följa med 
som villkor vid ny fastighetsbildning. 
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Kommunens kostnader 
Redovisning av kommunala kostnader i samband med antagande ska redovisas till 
kommunfullmäktige KF. Enligt beslut § 244, KS 2011-08-31, ska tydlig tidplan och 
kostnads- och finansieringsanalys utföras. Ansvarig är tekniska avdelningen/ 
samhällsbyggnad. 
 

 
 
Interiörbild av upplevelsebad i ”Framtidens bad”, illustration PP arkitekter. 
 
Detaljplanen behöver gå till KF om den orsakar kostnad för kommunen. 
Verksamheten orsakar kommunen kostnader. Kostnader som orsakas av rivning och 
sanering av mark, anläggande av gata och parkmark inom och i anslutning till 
området m m, samt nybyggnad av badhus.  
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Kostnader är ungefärliga, detaljerad redovisning presenteras i särskilt 
budgetunderlag, se ett exempel nedan med budget på 400 mkr.  
 
Tid/år- kostnad tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 osv 
______________________________________________________________ 
Kultur och fritidsförv.   1 1 2 18 
Samhällsbyggnad 2 3    15 48 138 170 

 _________________________________________ 
Summa kostnader 2 3 16 49 140 188  
 
Sökandens kostnader 
Lantmäteriförrättningskostnader betalas av sökanden/ fastighetsägare eller 
kommunen beroende på när bygglov söks.  
Kommunen betalar förrättningskostnader enbart i form av fastighetsägare. 
 
Bygglovstaxa inkl planavgift enligt gällande kommunfullmäktigebeslut. 
Planavgift debiteras med faktor 1 enligt kommunfullmäktiges taxa. 
Anslutningskostnader för el, VA, värme mm enligt gällande taxor och avser 
endast vid ny anslutning. 
 
UPPFÖLJNING MED ANDRA BESLUT OCH ÅTGÄRDER 
Reglering av fastighetsgränser enligt detaljplanen bör genast påbörjas då detaljplanen 
vunnit laga kraft. Reglering av mark påverkar vem som ansvarar för och bekostar 
olika åtgärder som företas inom detaljplanens område. 
Se ovanstående punkter under rubrik fastighetsbildning. 
 
En genomförd lantmäteriförrättning är normalt villkor för att bevilja bygglov. 
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Följande har medverkat från kommunen:  
 
Planhandläggare:  Charles Hörnstein 
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Fastighetsförteckning: Camia Karlsson 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
 
Den bebyggelsehistoriska uppsatsen ingår i utbildningen Bebyggelseantikvariskt program vid 
Göteborgs universitet och innebär en prövning av den kunskap inom byggnadsanalys och 
arkivsökning som studenterna hittills fått sig tillgodo. Uppsatsen skall skrivas under fem 
veckor på utbildningens andra år och avslutas med en ventilering där opponering sker enligt 
akademisk praxis. Inför uppgiften ansåg jag att det var viktigt att välja ett objekt där mitt 
material kunde komma till nytta, det skulle kännas bättre att bidra med något istället för att 
skriva en text som för evigt skulle förpassas till någon byrålåda. Detta gjorde att jag 
kontaktade Bohusläns museum för att höra med dem om någon byggnad var odokumenterad 
men där ett behov av en dokumentation fanns. Museet, genom Tomas Brandt, lade fram ett 
antal objekt inom Uddevalla stad de var intresserade av att få ett bredare kunskapsunderlag 
kring varav idrottshallen var ett. Hallen är centralt belägen och eftersom den har en intressant 
och vacker utvändig arkitektur fastnade jag för den. Idrottsrörelsen intresserade mig också, 
vilka förutsättningar fanns för ett byggande av den här storleken och vilka initiativ låg 
bakom? Idrotten är så självklar som folkrörelse i Sverige idag att det är svårt att föreställa sig 
var dess rötter kommer ifrån och hur utvecklingen har tett sig. Idag är idrottshallen sällan 
använd, Uddevallas andra idrottshallar är modernare anläggningar och den gamla idrottshallen 
anses inte längre fylla de behov utövarna har.  
 
1.2 Frågeställning 
 
En generell, förvald frågeställning till uppgiften är ”Hur användbara är olika källmaterial för 
olika bebyggelsehistoriska frågeställningar?” förvald. Utöver den har jag valt att arbeta efter 
frågeställningen ”Vad ligger bakom idrotten som folkrörelse, dess utveckling och dess 
anläggningar i Sverige?”. Den förvalda frågeställningen besvaras genom att se vilka material 
som gått att få fram samt vad som gått att använda. Den egenformulerade frågeställningen och 
dess svar ska ge en förståelig om än kortfattad översikt över idrottsrörelsen, hur klimatet i 
samhället var vid en given punkt i historien och hur utvecklingen av idrotten reflekterades i 
dess ökande behov av utrymmen.  
 
1.3 Syfte 
 
Det generella syftet är att utföra en bebyggelsehistorisk studie med ett vetenskapligt 
förhållningssätt till olika källmaterial. Det ska vara en studie och en övning i hur man kommer 
åt och vad man kan få ut av olika källmaterial, muntliga, skriftliga och byggnaden i sig. 
Utöver det finns ambitionen att kasta ett ljus över en relativt outforskad del av bebyggelsen i 
Uddevalla samt att få ett brett kunskapsunderlag över idrottshallen, något som efterfrågas 
inom kommunen då det i stor utsträckning saknas. Det intilliggande badhuset står inför en 
eventuell rivning, vad som sker i framtiden med idrottshallen blir då ett ställningstagande som 
kan bli enklare utrett genom ett bredare kunnande. Avsnittet om Knut Fridell tillkommer på 
slutet som en sorts kuriosa, därav det avvikande typsnittet. Fridell och hans ek är ett ämne 
som dykt upp under efterforskningarna och dess spännande historia samt dess koppling till 
idrottshallen gör att den förtjänar ett omnämnande. 
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1.4 Teoretisk ansats 
 
Idrottsrörelsens historia i Sverige är ett mycket intressant ämne då idrotten har varit en stor 
del av samhällets struktur och människors liv sedan den började utvecklas vid förra seklets 
början. Bebyggelseforskning bör inrikta sig på områden viktiga för människan för att 
underlätta förståelsen för samhället och varför det förflutna är värt att bevara. Idrotten 
kvalificerar sig för sådan forskning och dess bebyggelse är ofta central och starkt anknuten till 
både trakt och människor. Det idrottshistoriska perspektivet behandlas därför i detta avsnitt då 
det utgör en kontextualisering av idrottshallen i Uddevalla och tolkningsram för det historiska 
material jag kommer att ta fram inom uppsatsens ram.  
 
Genom en folkrörelse som engagerade hela landet tog idrotten allt mer plats i vardagen tills 
den fått den viktiga roll den har idag. Att hämta efter fotbollsträningar och ta plats på läktare 
varje helg har blivit en naturlig del av barnuppfostran för de flesta föräldrar. Tidigt var idrott 
något som utövades utomhus. För att förstå det behov av inomhushallar som uppkom under 
30- och 40-talen behövs en längre tillbakablick där en kronologisk bild av utvecklingen visas.  
 
Idrotten kring sekelskiftet 1900 var i Sverige i sin linda. Idrotten var dock på väg att utvecklas 
från att ha varit blott ett fritidsintresse för en borgerlig överklass till något gemene man 
sysselsatte sig med på sin fritid. Fritid var en stor orsak till idrottens framfart och grundar sig i 
den urbanisering och industrialisering som sker kring sekelskiftet1. Människor flyttar in till 
städer och får fasta arbetstider på fabrik, en frångång från det arbete på gårdar och jordbruk 
som tog hela dagen i anspråk. Införandet av åttatimmarsdagen 1919 var uppenbart bidragande 
till detta2. Fritid blir alltså något som sprids bland samhällets alla skikt även om överklassen 
fortfarande var i framkant gällande tillgång till den.  
I de flesta städer var idrotten i dagens mening oftast indelad i tre huvudspår3. Det första spåret 
kan benämnas det akademiska då universitet och lärosäten tillhandahöll idrottsanläggningar 
för sina studenter, detta för att främja studenternas välbefinnande. Från att ha kretsat kring att 
skola unga män i ridderliga aktiviteter såsom fäktning och ridning hade fokus skiftat till mer 
gymnastiska övningar.  
Ledande bakom denna förändring var främst Per Henrik Ling som grundade Gymnastiska 
Centralinstitutet (GCI), Lings tankar om gymnastik var banbrytande4. Hans viktigaste bidrag 
var boken Gymnastikens allmänna grunder som gavs ut i sin helhet 1840 efter hans död. Hans 
idéer är omfattande men sammanfattningsvis kan sägas att han såg sambandet mellan 
kroppens fysiska övningar skulle gå hand i hand med dåtidens anatomiska kunskaper för att 
skapa en harmonisk aktivitet5. Den strävade efter att förena vetenskap och gymnastik för att 
på bästa sätt fostra eleverna till ett fysiskt gott liv. Linggymnastiken höll sig stark ända fram 
till 1950-talet och var även ledande internationellt sett med många utländska elever som 
deltog i övningar vid GCI6. Efter denna period föll den i glömska framför mer tilltalande och 
fria idrottsgrenar som bollsporter eller friidrott och är idag närmast en historisk kuriositet. 
Sålunda fanns idrotten inom den akademiska världen, en annan stor aktör var det militära som 
vid sina regementen anammat idrotten som ersättning för exercis och drillövningar7. Den 
                                                 
1 Blom, K. Arne & Lindroth, Jan (1995). Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse. S.228 
2 Moen, Olof (1992). Från bollplan till sportcentrum: idrottsanläggningar i samhällsbyggande under 100 år. 
S.54 
3 Ibid., s.33 
4 Blom, K. Arne & Lindroth, Jan (1995). Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse. S.130 
5 Ibid., s.136 
6 Ibid., s.262 
7 Moen, Olof (1992). Från bollplan till sportcentrum: idrottsanläggningar i samhällsbyggande under 100 år. 

S.38 
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allmänna värnplikten infördes 1901 och med den blev fasta garnisoner och regementen en 
vanlig syn i svenska städer, Uddevalla till exempel. Exercitiehus byggdes för att inrymma de 
övningar och sporter de inkallade sysselsatte sig med.  
 

 
Det tredje spåret var de övriga i samhället, borgerligheten och föreningar av olika slag som 
främst sysselsatte sig med den nyimporterade idrotten av engelsk typ. Den engelska idrotten 
bestod till största delen av tennis och fotboll. Den spred sig från kontinentala städer som 
Göteborg upp och ner längs västkusten8. Kännetecknande för denna tids sportutövande var 
provisoriskt uppdragna linjer, nödvändiga men sällsynta redskap och ett informellt 
praktiserande i små, slutna sällskap som en social företeelse. Den organisation som 
kännetecknar idrotten idag kom inte förrän senare men det var denna organisering som 
föranledde byggandet av inomhushallar och idrottsanläggningar. 
 
Tävlingsmomentet är centralt i de flesta, om inte alla, sporter och detta krävde en organisation 
som tidigare inte funnits. Grundandet av Riksidrottsförbundet 1903 utgjorde en förutsättning 
för denna organisering och var en seger för idrottsrörelsen i Sverige. När intresset och utövare 
inom idrotten växte under 1910-talet innebar det också ökade krav på serier och ligor där man 
kunde mäta sina resultat. För detta behövdes dock en normalisering av anläggningar och 
idrottsplatser så att resultat kunde jämföras på ett rättvist sätt var man än befann sig i landet. 
Den provisoriska gräsplanen med utlagda snören fick nu ge plats åt löparbanor med rödstybb 
efter fransk modell, liknande förändringar skedde inom de flesta idrotter. Friidrotten var 
överlägset den idrott som var mest populär, man bör ha i åtanke att grenar som brottning och 
löpning var centrala och hade en framträdande roll. För att bedriva idrottsutövning på våra 
breddgrader uppstod snart behovet av inomhuslokaler, främst på grund av vintern men också 
för att samla verksamheterna till en punkt. Den moderna samhällsplaneringen med tomter och 
fristående huskroppar banade väg för att idrotten skulle få sina egna utrymmen mitt i staden. 
Att personer med anknytningar till idrotten och politiken hamnade på ledamotsplatser inom 
drätselkamrar i städerna hjälpte säkerligen denna utveckling9. Det är nu anläggningen av de 
s.k. vallarna kommer till skott, alltså planer för idrottsutövande omgivna av läktare eller 
jordvallar där åskådare kunde bänka sig för att betrakta aktiviteterna. Idrotten blir under 1920-
talet en åskådartät syssla tack vare den ”fri tid” som tidigare nämnts. De tre ovan nämnda 
                                                 
8 Moen, Olof (1992). Från bollplan till sportcentrum: idrottsanläggningar i samhällsbyggande under 100 år. 

S.31 
9 Ibid., s.48 

Figur 1. Exercishuset på Heden, Göteborg 
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huvudspåren inom svensk idrott kom under åren innan andra världskriget och kanske främst 
efter att integreras. Ett fåtal idrottsgrenar ligger till grund för detta eftersom de tre aktörerna 
kunde gå samman i gemensamma behov av anläggningar. Mellankrigstiden var en 
blomstrande period för lagbollsporterna och fotboll, bandy och ishockey växer kraftigt10. 
Tillsammans med dessa räknas även handbollen som kom att bli en viktig sport efter att den 
introducerats i Sverige 1910 men som inte växte kraftigt förrän under 1930-talet11. 
Handbollen hade ett trängande behov av inomhuslokaler för att kunna utvecklas och var 
anledning till att många byggprojekt för inomhushallar inleds, däribland den lokal denna 
uppsats kretsar kring.  
 
Efter kriget kom i Sverige en enorm expansionsperiod, både för ekonomin och befolkningen 
men även för idrotten. Anläggningarna domineras av idrottshallar av olika storlek och ishallar 
där tekniska landvinningar möjliggjorde konstfrusna isar. I takt med en ökad urbanisering och 
ett ökat tryck från allmänheten växte idrotten till att bli den folkrörelse som vi känner igen 
idag. Välfärdsstatens politik och en organisation som under åren etablerats möjliggjorde en 
expansion över hela riket där idrotten tog sin plats bland människor och blev en inkorporerad 
del i samhället. Detta är vad som utmärker tiden från krigsslutet fram till 1970-talet12. Efter 
den perioden följer en tid av koncentration. Anläggningar som tidigare varit vigda åt en idrott 
och utspridda i ett kluster över staden börjar byggas samman till ett enda eller flera centra där 
en mängd aktiviteter kan samsas under samma tak. Sammanslagningen av kommunerna 
hjälper denna utveckling på traven och det kommunala intresset som alltid varit viktigt för 
idrotten möjliggör dess fortsatt starka position.  
 
Genom hela uppsatsen och detta avsnitt uppmärksammas idrotten som en folkrörelse. Detta 
positivt klingande och mäktiga ord tolkas på flera olika sätt vilket föranleder ett förtydligande 
om begreppet. Jan Lindroth tar upp problematiken och undersöker om idrottsrörelsen 
uppfyller de tio kriterier som forskningen enats om. En folkrörelse bör uppfylla krav på 
frivillighet, självständighet, varaktighet, en organisatorisk uppbyggnad, stor 
medlemsanslutning, social spridning, geografisk utbredning, ett ideologiskt inslag, ett ideellt 
inslag och slutligen ett dynamiskt moment13. Idrottens frivillighet är uppenbar, att människor 
frivilligt ansluter sig har alltid varit grundstenen inom rörelsen, man ska inte förväxla det med 
den påtvingade aktivitet som skedde inom skola eller militär. Med självständighet menas ett 
fristående från statens inflytande vilket i idrottens fall kolliderar med dess nära samarbete med 
kommunerna. I grund och botten får rörelsen dock anses vara ett ursprungligt uppror mot den 
statligt etablerade och hårt kontrollerade aktivitet som Ling och GCI förespråkade. 
Varaktigheten avser en kontinuitet i rörelsens föreningar eller förbund, något idrotten 
uppenbarligen uppvisar. Till exempel är flera av de fotbollsklubbar som grundades i 1900-
talets början fortfarande aktiva i hög grad. En organisatorisk uppbyggnad är precis som 
varaktigheten ett kriterium idrotten med lätthet uppfyller, dess organisation är och förblir 
mycket stark. Dess stora anslutning av medlemmar är också given, från att ha varit en knappt 
märkbar företeelse under seklets första år har den utvecklats till att omfatta en stor del av 
befolkningen. Den sociala spridningen är även den påtaglig då idrotten engagerar alla 
samhällsklasser. En svag punkt blir dock den tidiga bristen på kvinnligt deltagande vilket det 
kan skrivas många avhandlingar om. Utvecklingen över tid har dock avhjälpt detta problem. 
Den geografiska utbredningen präglas av Sveriges naturliga förutsättningar vilket gett olika 

                                                 
10 Blom, K. Arne & Lindroth, Jan (1995). Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse. S.232 
11 Moen, Olof (1992). Från bollplan till sportcentrum: idrottsanläggningar i samhällsbyggande under 100 år. 
S.67 
12 Ibid., s.92 
13 Blom, K. Arne & Lindroth, Jan (1995). Idrottens historia: från antika arenor till modern massrörelse. S. 188 
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sporter en starkare etablering i olika delar av landet. Från första början har dock idrotten i sig 
varit väl spridd över hela landet. En ideologi är däremot ett svårare kriterium att infria, från 
första början grundade sig idrotten i en ideologi rörande människans välbefinnande genom 
fysisk aktivitet. Med tiden har dock detta urvattnats och kritiker kan peka på att personligt 
nöje eller tidsfördriv möjligtvis inte utgör en ideologi. Ideella inslag har dock alltid präglat 
idrottsrörelsen och många evenemang är beroende av det oavlönade arbete funktionärer utför. 
Slutligen så det dynamiska momentet där man avser själva rörelsen i ordet folkrörelse. 
Idrotten är ständigt i rörelse vilket kan ses på upp- och nedgångar i populariteten hos vissa 
sporter, ett ständigt förnyande av medlemmar i unga åldrar och även i dess explosiva 
etablering under perioden innan första världskriget. Sammanfattningsvis uppfyller 
idrottsrörelsen de kriterier som forskarvärlden ställt för att kallas folkrörelse, vissa med lätthet 
medan andra uppfylls delvis. Den har spelat en mycket stor roll i samhällsutvecklingen under 
det föregående seklet vilket märks i nästan alla avseenden av vårt land. Idrotten ser ut att ha 
alla utsikter för att i framtiden fortsätta engagera och påverka både människor och samhälle i 
hög grad. 
 
1.5 Metod 
 
Det första steget var få en uppfattning om var materialet kunde finnas och lägga upp en 
arbetsplan. Arbetsplanen skulle innehålla ett dag för dag-schema och inrymma tillfällen för 
intervjuer, handledarmöten och arkivbesök utöver skrivtid. Därefter kontaktades Uddevalla 
kommun för att avstämma tid för tillträde till lokalen. Enligt planen så spenderades fyra dagar 
i Uddevalla där första dagen bestod av ett besök i byggnaden. För att få en klar bild av 
byggnaden så tog jag mängder av fotografier, många överblicksbilder men även några 
detaljbilder av sådant som var utmärkande för byggnaden eller intressanta ur ett historiskt 
perspektiv. Detta fotomaterial skulle även användas som referens vid arkitekturbeskrivningen 
då ett återbesök hade varit omständigt vid oklarheter. Vidare så gav ett tidigt besök i 
byggnaden en bra bild av vad man kunde fokusera på i arkiven och en generell uppfattning av 
byggnadens utformning. Dag två besöktes stadshuset för en undersökning i kommunarkivet 
efter de handlingar som skulle finnas där, allting var redan ordnat och framtaget när jag 
anlände vilket underlättade enormt. Kommunens arkiv innehöll en mängd ritningar och 
utlåtanden vid beslut om upprustningar men också en del intressanta utdrag ur 
drätselkammarens handlingar och stadsfullmäktige. Dag tre inleddes på föreningsarkivet på 
Bohusläns museum där en mängd tidningsartiklar gicks igenom, de gav mycket då 
invigningen av hallen var en stor händelse och den har tilldragit sig en del uppmärksamhet 
genom åren. Via en träfflista över vilka artiklar som refererade till ”idrottshall” gick sållandet 
smidigt. Eftermiddagen tillbringades vid Gustavsberg där ett möte med Gunnar Klasson, 
ordförande i hembygdsföreningen bl.a., gav en hel del muntligt källmaterial samt kontakt med 
en man som var med på invigningen 1940. Mannen i fråga kunde förutom att berätta om sitt 
brottande under invigningen även ge en del tekniska upplysningar då han senare blev 
byggnadsinspektör. Dag fyra spenderades på Kulturvårdsforum på Bohusläns museum där de 
har en gedigen bildbank, mycket bildmaterial gick att finna här. Även om det mesta var från 
sportarrangemang så gav det en bra bild av hur hallen använts och vilka användarna var, vad 
de har valt att fotografera. Större delen av fotografierna var från senare delen av femtiotalet då 
de flesta härstammade från samma fotograf från tidningen Bohuslänningen. Efter dagarna i 
Uddevalla gällde det att sammanställa materialet, få en bild av vad man fått fram och hur man 
skulle kunna använda det. I detta läge undersöktes vilken litteratur och tidigare forskning som 
fanns att tillgå. Efter det återstod arbetet med att framställa och foga samman uppsatstexten. 
Kontinuerligt insamlande av material skedde under skrivperioden, främst små brottstycken av 
information hämtat från internet. 
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1.6 Källmaterial 
 
Det viktigaste källmaterialet var givetvis byggnaden i sig, studier på plats gav mycket 
information om användning och utformning, inom bebyggelseforskning ger byggnaden alltid 
mycket av det fakta man behöver för att få ett sammanhang över dess historia. 
Litteraturmässigt fanns det ett flertal böcker och skrifter med anknytning till idrottens historia 
och dess anläggningar. En bra text var Riksantikvarieämbetets Från vallen till hallen som 
utöver bra metoder för forskning om idrottsplatser också gav vidare litteraturtips. 
Lantmäteriets hemsida med sin avdelning med historiska kartor gav en del intressant material, 
främst den ekonomiska kartan från 1975 där man tydligt ser att badhuset inte byggdes 
samman med idrottshallen vid uppförandet utan att detta skedde vid ett senare skede. Vidare 
så gav arkivstudierna viktiga uppgifter, kommunarkivet hade löpande utdrag ur 
stadsfullmäktige handlingar rörande idrottshallens livshistoria. I samma arkiv fanns även 
drätselkammarens material som gav en mer ekonomisk bakgrund till hallens uppkomst och 
vilka som utgjorde den förening som främjade hallens tillkomst. Kommunarkivet innehöll 
också en stor mängd ritningar, utöver de som användes fanns också de förslag arkitekterna 
gav men som inte antogs. Föreningsarkivet var givande mestadels för dess samlingar av 
tidningsartiklar men även för de utdrag ur föreningsprotokoll det innehöll. Dagstidningar och 
övriga mediala källor har legat till grund för mycket av de fakta som utgör de senare skedena i 
byggnadens historia. Muntliga källor utgörs främst av de personer som hittats med hjälp av 
Gunnar Klasson vid hembygdsföreningen. Bildarkivet som Kulturvårdsforum vid Bohusläns 
museum har i sina samlingar var också viktigt då bildmaterial är konkreta bevis på hur 
byggnader tidigare har sett ut. Fönsterplaceringar och andra ändringar skulle ha varit svårt att 
utläsa utan dessa. Överlag har tillgången till källmaterial varit gott och de människor som 
arbetat vid de olika institutionerna har varit till stor hjälp och mycket tillmötesgående. Det 
material man i viss mån kan sakna är mer matig fakta. Protokoll och utdrag från möten och 
föreningar är ofta väldigt sparsamma på detaljer, för att komma vidare krävs tillgång till 
dagböcker eller personer som var närvarande. Utöver detta är källorna något så när de som 
förväntats, möjligen fanns förhoppningar om mer lokalhistorisk litteratur men denna nämner 
inte just idrottshallen. 
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1.7 Tidigare forskning 
 
Idrottshallar och idrottsanläggningar har varit föremål för en del bebyggelsehistoriska studier 
även om idrotten som fenomen är dokumenterad i förvånansvärt låg grad. Detta trots den roll 
som vår största folkrörelse som idrotten har spelat under 1900-talet. Just Uddevallas 
idrottshall har inte dokumenterats i någon utsträckning tidigare, någon hänvisning till ett 
sådant verk fanns i alla fall inte vid Uddevallas stadsbibliotek. Den nämns oftast enbart i 
förbifart i den litteratur som rör det historiska Uddevalla. Men det utesluter inte att ämnet eller 
byggnadstypen skulle vara behandlat, dessa forskningsalster är de som använts i denna 
uppsats. Som tidigare nämnt så har Riksantikvarieämbetet gett ut boken Från vallen till hallen 

som är skriven 2003 av Stina Palmberg-Eriksson vid Sörmlands museum och Lena Bohlander 
vid föreningsarkivet i Sörmland. Den vänder sig i första hand till lärare för ungdomar men 
fungerar väl som en inkörsport för forskning kring idrottsmiljöer eller byggnader associerade 
till frisksporter. Den visar på vägar vidare för fördjupande forskning och ger en del historisk 
information. Ytterligare en bok är Från bollplan till sportcentrum skriven 1992 av Olof Moen 
för Byggforskningsrådet, Stockholm. Moen går i sin bok igenom idrotten, dess anläggningar 
samt hur dessa utvecklades kronologiskt från förstadiet innan 1930 fram till 1990-talet. 
Författaren ger många exempel med fokus på städerna Uppsala och Borås. Idrottens Historia, 
skriven av K Arne Blom och Jan Lindroth och tryckt 2002 av SISU idrottsböcker är en mer 
djupgående studie av idrotten. Författarna rör sig från antiken och fram till idag och berör 
samhället i sig utöver själva idrotten för att få en så beskrivande bild som möjligt om effekten 
samhället hade på människors fritid. Folkrörelse, föreningar och politik vävs ihop för att 
utreda ämnet.  

 
Figur 2. Boxning i Uddevallas Idrottshall 1947. 
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2. Byggnaden 
 
2.1 Läge och placering 

Idrottshallen ligger i kvarteret Vindingsborg i Uddevalla, adressen är Göteborgsvägen 6. 
Uddevalla ligger i mitten av Bohuslän, längst in i norr av det fjordlandskap som omger öarna 
Tjörn och Orust. I höjdled österut ligger Vänersborg vid Vänerns södra ände och rakt västerut 
ligger Skagerrack. Genom Uddevalla rinner Bäveån som Göteborgsvägen korsar via 
västerbron väster om stadens centrum, vid dess södra strand är idrottshallen placerad. I dess 
omedelbara närhet ligger Uddevallas gästhamn och kloss an ligger Walkesborgsbadet, 
Uddevallas badhus. Tvärsöver den tvåfiliga Göteborgsvägen ligger Folkets hus.  
 
2.2 Byggnadens exteriör 
 
Idrottshallen är en vacker, funktionalistisk byggnad i två våningar som med sitt enkla 
formspråk och sina harmoniska former pryder grönområdet vid Bäveån. Den har en 
rektangulär form och ligger i en nordvästlig riktning där huvudentrén ligger i öster mot 
Göteborgsvägen. Fasaden är putsad i en sandfärgad kulör, grunden markeras genom en 
meterhög infärgning i en mörkare grå kulör. Överlag är putsen utförd i spritputs men dörr- 
och fönsteromfattningar har markerats genom en slätstruken, decimeterbred ram i putsen. Var 
byggnadens andra våning är kan man ana genom den mintgröna trapetskorrugerade plåt som 
täcker den övre halvan av fasaden. Övergången från vägg till tak markeras av en utkragad 
gesims, en krans som löper runt hela byggnaden. Utanpå denna ligger hängrännor i vitt som 
nästan ger gesimsen ett profilerat uttryck. Den östra sidan är som sagt huvudentré och även 
den sida som är i det omedelbara blickfånget från vägen. Den har en tydlig entré som skjuter 
ut ur fasadens mitt, överdelen av partiet skyddas mot nederbörd av en grön takplåt. Tre 
trappsteg i sten leder upp till ingången som är en dubbeldörr i ett större glasparti, som skydd 

Figur 3. Karta över Uddevalla, idrottshallen syns som en orange rektangel i bilden i vänstra hörnet. 
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mot slitage är dörrarna täckta nedtill med plåt. Entrén är ett samspel mellan glas och 
brunmålat trä som ramar in ingången. Längst till vänster framifrån sett finns det en mindre 
ingång som handikappsanpassats via en gallerramp i galvaniserat stål. Båda entréerna 
flankeras av papperskorgar och har belysning i form av en enklare lampa över sig, lampan 
över den mindre ingången ser dock ut att ha fått en ny kupa. Fönstren är tretton till antalet på 
den västra sidan och av den för tiden spröjslösa, enkla modellen. Fönsterkarmarna är målade i 
en något mörkare grön nyans än övriga detaljer på byggnaden. 

Över entrén skymtar den för hallen utmärkande välvda takformen, en lång svepande båge vars 
fält klätts i ett nätverk med rektangulära, olikfärgade rutor. Dessa sitter i ett ramverk av vita 
balkar och stolpar. Bågformens profil utgörs av stående rektanglar som följer bågen på ett sätt 
som gör att det påminner om äldre stenbroar eller tegelvalv, som för att påpeka 
konstruktionens bärkraftighet. Taket på byggnaden är täckt med ett asfaltsmembran av märket 
Derbigum14, en kombination av asfalt, glasfiberväv och polyesterfilt. Här skvallras det om 
byggnadens funktion, man förstår att ett stort rum finns inuti. Som för att reflektera takets 
profil har samma bågform valts till den bit av väggen som skjuter i höjden över entrépartiet i 
en arkitektonisk utsmyckning. 
 
Den norra kortsidan har en simplare utformning, här syns det råa fasadmaterialet då det får 
mycket utrymme. Utöver två mindre ingångar som leder direkt till hallen via varsitt vindfång 
saknas fönster, bakom en rad buskar skymtar ett luftintag för ventilation. Samma sorts 
armaturer som på den västra sidan finns över ingångarna. Fasaden i söder har ett stort antal 
fönster, 18, ett tecken på de flera små rum som döljs innanför väggarna. Utöver dessa finns 
inte mycket mer att beskriva eftersom denna sida saknar ingångar. Slutligen återstår då den 
östra sidan som via en tillbyggnad sitter ihop med Walkesborgsbadet. Här syns tydligt 
byggnadens profil med sin karaktäristiska välvda bågform till tak. Bågformens glasparti med 
sina färgade glasrutor har förlängts ned mot marken genom att dess mittposter fortsätter ner 
på väggen i form av enkla, utanpåliggande pelare. En brandtrappa i galvaniserat stål leder upp 

                                                 
14 Enligt Förfrågningsunderlag, ritning, kommunarkivet dnr. ST90703 

Figur 4. Idrottshallen sedd från sydöst. 
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till byggnadens andra våning som nås via en branddörr. Mellan de två byggnaderna finns en 
gräsplätt inrymmandes två träd. 
 
Utsmyckningarna är få vilket är helt i stil med den då rådande funktionalistiska normen. 
Under fönstren sitter profilerade, utkragade lister, dessa ger inte intryck av att bära fönstret då 
de inte går utanför fönstrens bredd utan är ren dekoration. Som skydd mot fukt ligger det 
fönsterbleck av plåt ovanpå solbänkarna. Över det smäckra huvudentrépartiet på den östra 
fasaden står det ”IDROTTSHALL”, under texten är det en enkel grafisk dekoration i form av 
horisontellt ställda, fyllda rektanglar, dessa är infärgade i putsen med samma gröna ton som 
andra detaljer på byggnaden.  
 
2.3 Byggnadens interiör 
 
Via huvudentrén kommer man i en långsträckt korridor som löper längs hallens långsida. 
Golvet består av rödbrunt klinker, av utseendet att döma troligen från Höganäs, lagt i ett 
fiskbensmönster. Väggarna är täcka med vävtapet och målade röda med en övergång till vitt i 
brösthöjd. Taket är täckt med skivor och är välvt, utrymmet är beläget direkt under läktaren 
vilket är orsaken till det sluttande taket. Ljuskällor utgörs av lysrörsarmaturer placerade 
parallellt med rummet. Rummets enda utsmyckning består av stiliserade siluetter av flygande 
fåglar, möjligtvis svanar, slumpmässigt målade på väggarnas vita fält. I rummets södra ände 
har man gjort ett inbyggt utrymme avsett för kiosk- och kassaverksamhet klädd i rödmålad 
locklistpanel med vita knutar. Via två trappor kommer man upp på läktarna i den stora hallen. 
En damtoalett finns i korridorens norra ände. Längre ner från denna, i korridorens slut, leder 
en vackert svängd trappa, i vad man kan förmoda ursprungligt utförande, upp till andra 
våningens ståplatsläktare vid stora hallens kortsida samt till läktarna.  
 
Genom en vit dörr i korridorens södra ända kommer man in i en liten hall, ett trapphus, där en 
dörr till höger leder ut ur byggnadens östra sida, denna ingång är handikappsanpassad. 
Tvärsöver rummet finns en större herrtoalett med urinoarer samt en vattenklosett. I trapphuset 
finns en äldre, vitmålad sektionsradiator av klassisk modell med ett tillhörande skyddsgaller. 
Några få trappsteg leder upp till ett halvplan där en dörr för oss in till en korridor som löper 
parallellt med den stora hallens kortsida. Korridoren har formen av ett L och går i samma 
färgskalor som resten av hallens interiörer med röda och vita väggar med samma stiliserade 
fåglar. I taket sitter ett innertak med kvadratiska skivor. Genom denna korridor kommer man 
åt de rum som inryms vid stora hallens kortsida. Närmast trapphuset i öst leder en dörr in till 
ett större allrum, i byggnadens sydöstra hörn finns ett rum som kansliet använder, likaså det 
rum som är beläget ovanför allrummet. Längre ner i korridoren, förbi dessa mer 
administrativa lokaler ligger så omklädningsrummen. De är fyra till antalet och är av samma 
storlek och utformning. Golven är ett massagolv, en blandning mellan epoxi och färgsand som 
bildar en hård, beständig yta15, som via en decimeterhög sockel ansluter till väggen. Väggarna 
är målade i olika kulörer av pastellfärger för att sedan övergå i vitt ett par meter över golvet. 
Vid denna övergång är krokar uppsatta för klädhängning. Utöver krokarna finns också 
väggfasta bänkar i trä på konsoler av stål. Till varje omklädningsrum är ett helkaklat 
duschrum med två duschar anslutet, kaklet går i samma ton som omklädningsrummets väggar. 
Även toaletter finns i anslutning till omklädningsrummen. Slutligen så leder en dörr i 
korridorens nordvästra hörn till byggnadens bortre trapphus där man även kan passera över till 
Walkesborgsbadet. 
 

                                                 
15 Informant 4 
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Så tillbaks i det östra trapphuset, en trappa av samma typ och svängda snitt som i den östra 
korridoren leder upp till byggnadens andra våning. På trapphusets andra plan leder en dörr in 
till stora hallen till höger. Ytterligare en dörr leder in till idrottshallens mindre träningslokal, 
här finns ett omklädningsrum med en toalett och ett duschutrymme. Resten av ytan på 
byggnadens kortsida tas upp av den mindre hallen som har en rektangulär form och som mäter 
9x22m. I dess västra ände finns ett förråd och en städskrubb, en dörr i det nordvästra hörnet 
leder till det bortre trapphuset. 
 
Således återstår den stora hallen och dess utrymmen. Den stora hallen är central för hela 
byggnaden, den står som anledning till dess utvändiga utformning, dess funktion och 
användning. Hallen är en väl tilltagen rektangel till formen varav en dryg tredjedel av denna 
utgörs av läktare längs den västra långsidan. Genast dras blicken upp mot taket och de 
långsträckta men ändå i sin form smäckra limträbågar som bär upp takkonstruktionen. Dessa 
är rummets stora behållning då det ger formen på hela byggnaden ett spännande uttryck. 
Dominerande i rummet är annars givetvis spelplanen som mäter 19x38m och där ett intrikat 
nät av linjer i olika färger markerar de olika sporter som utövas här. Golvet är stavparkett av 
ett ljust träslag, troligtvis bok, och lackerat till att glänsa. Väggarna runtom planen är målade 
bruna med en bård som löper runt rummet i en mörkbrun nyans som avgränsning mot det 
brutna vita som överdelen av rummet går i. Taket med sina limträbalkar är målat i vitt, även 
så den ytan som bildas mellan balkarna som är ställda på högkant för bästa bärförmåga. Idag 
finns inga spår av att väggarna skulle ha varit fönsteröppningar där man på utsidan idag ser 
färgade rutor. Detta är en inkorporerad del av väggen. Parallellt med planen långsidor löper 
knähöga sarger i vitt som skyddar väggarna från förlupna skott.  

 

Så till läktarsektionen, den nedre delen av denna som är närmast planen är uppdelad i tre bås. 
Det i mitten är avsett för domarverksamhet med kontroller för poängtavlan och en 
skrivpulpet. På var sida om domarens bås finns liknande avsedda för spelarna med bänkar i 
två nivåer, dessa tre bås är öppna ner mot spelplanen. Ovanför och på sidorna om de mindre 
båsen kommer så läktare avsedda för publik. De är uppdelade i fem sektioner och består av 

Figur 5. Stora hallen sedd från sydöst, stående på ståplatsläktaren. 
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långsträckta fasta bänkrader i ett mörkt träslag byggda i en sluttande vinkel ned mot planen. 
De är utrustade med ryggstöd och är numrerade med en charmig liten oval skylt, sammanlagt 
finns här sittplatser för 504 personer. Möjligtvis sitter inte denne siste person bekvämt då plats 
504 har blivit mer än halverad för att öka framkomligheten till en dörr. I vartdera hörnet på 

läktarna finns således de dörrar som leder till hallens andra interiörer som tidigare nämnts. 
Utöver dessa finns även uppgångar mitt i bänkraderna som leder ner till den entrékorridor 
som är belägen under läktarna.  
Runt väggarna vid läktarna löper två horisontella räcken vilket skapar ett av hallens få 
estetiska uttryck. På spelplanens södra kortsida finns två enkla dörrar som leder till 
byggnadens andra korridor och omklädningsrummen. På dess långsida finns en dubbeldörr 
som leder in till en förrådsutbyggnad, ett större kvadratiskt rum gömmer två mindre längre in 
bakom var sin dörr. Här förvaras de många redskap och tillbehör som aktiviteterna på 
spelplanen kräver. Den återstående kortsidan är förbunden med utsidan via två vindfång, 
mindre rum, som leder ut. Intill dessa vindfång ligger mindre utrymmen använda både som 
förråd och plats för ventilationsmaskineri. I dessa mindre utrymmen kan man se de enorma 
limträbalkarna fortsätta ner i grundplattan i obehandlad form. Ovanför dessa rum skapas ett 
utrymme där man gjort plats för ståplatser, dessa har god sikt över spelplanen från sin 
upphöjda position. På den bortre väggen i hallen, bakom ståplats, finns några av hallens få 
konstföremål.  
 
Fyra kvadratiska konstverk föreställande ribbverk målade i 
grundfärger i skarp kontrast till varandra. Slutligen finns två 
nischer per kortsida på golvnivå där ventilationsanordningar döljs 
bakom galler. Ljuskällor i hallen består av rader av 
lysrörsarmaturer som löper längs spelplanens långsidor på stativ 
så att de kommer ut från väggen. Fler lysrör finns även i taket i 
ytorna mellan balkarna och i innertaket över läktarna. 
 
 

Figur 6. De gamla läktarna med sina nummerskyltar i mässing. 

Figur 7. Ett av hallens få 
konstföremål. 
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2.4 Historik 
 
Kronologisk förteckning 
 
Årtal Åtgärd Upphovsman Kommentar 
1939 Nybyggnad Hagstrand och 

Lindberg 
Arkitekter. 

Byggnaden uppförs och 
invigs 1 år senare 

1958 Renovering Uddevalla 
Idrottshall u.p.a. 

Byte av bjälklag och 
andra reparationer 

1958 Ombyggnad Hernek – Lindsten 
Arkitekter SAR 

Ingången i söder ersätts 
med ett fönster 

1968 Tillbyggnad Arkitekt H. Olsson Förrådsdel invid det 
östra trapphuset 

1968 Ombyggnad Uddevalla 
Idrottshall u.p.a. 

Vaktmästarbostaden 
försvinner? 

1981 Reparation Fritidskontoret 
Uddevalla 

Nytt golv i stora hallen 

1990 Ombyggnad KMJ AB Asbestskivor 
demonteras, 
tilläggsisolering utförs 

1990 Ombyggnad Bernt Olsson VVS-
Byrå AB 

Omfattande renovering 
och ombyggnad av VVS 

1998 Ombyggnad  Ombyggnad av 
ventilationsanläggningen 

 
Uddevalla var vid början av 1930-talet en stad i förändring, 30-talskrisen hade drabbat staden 
hårt precis som många andra svenska städer. Bristen på invånare och arbete hade lämnat 
staden med ett flertal obebyggda centrala ytor. Detta kännetecknande drag gjorde att 
dåvarande VD:n för den kommunala bostadsstiftelsen Ingvar Wattenberg benämnde 
Uddevalla som ”ängarnas stad”16. Att dessa ytor var obebyggda visade sig värdefullt när en 
tomt för byggande av en idrottshall eftersöktes med ljus och lykta. Frågan om en idrottshall 
hade varit på tapeten länge i Uddevalla, bakgrunden till detta låg i den ökande populariteten 
hos idrotten. Bohuslänningen skrev om hur möjligheterna för inomhusidrott länge varit svåra i 
Uddevalla, tennis kunde inte spelas vintertid, handbollen led av problem med plats för 
åskådare och brottarna hade länge saknat bekväma lokaler. Stadsfullmäktige 
uppmärksammades 1936 på detta av Drätselkammaren. Flera ledamöter inom 
Stadsfullmäktige insåg behovet av en idrottshall och beslutade att en sådan fråga bör hanteras 
av en ekonomisk förening17. Sålunda skapas föreningen Uddevalla Idrottshall u.p.a (utan 
personligt ansvar) ledd av löjtnant Robert Schwartzman. Övriga representanter från staden var 
folkskolelärare Einar Dahl som ledamot, redaktören Paul Blomqvist som suppleant, revisor 
var majoren G. Humble och dennes suppleant tändsticksarbetaren E. Johansson18. Kommittén 
gjorde en inledande utredning och återkom till stadsfullmäktige med uppmanande om att 
genast kontakta berörda myndigheter för att ansöka om tipsmedel. Tipsmedlen var ett slags 
bidrag som kom från vinstöverskott från Tipstjänst, alltså tippning på spel osv., varav hälften 

                                                 
16 Åberg, Martin (1994) Bebyggelsehistorisk tidsskrift nr 28- 1950-talet. S.43 
17 Uddevallas Stadsfullmäktiges protokoll, 1937-06-15 § 137 
18 Ibid., 1937-08-24 § 154 
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skulle gå till idrottens främjande19. Utöver detta skulle fullmäktige även snarast utse och 
upplåta en fri tomt för idrottshallens uppförande, detta remitterade fullmäktige omedelbart till 
byggnadsnämnden och drätselkammaren20. Detta gjorde stadsfullmäktige efter löften om 
tipsmedel säkrats och en ekonomisk plan utstakats. Tomten de föreslog låg direkt väster om 
Folkets park och omfattade ca 4000kvm, mot att staden fick andelar i hallen skulle denna tomt 
bli en gåva. Då hjulen nu var i rullning arbetade föreningen hårt för att säkerställa 
finansieringen, de tipsmedel man säkrat uppgick till 33000kr år 1938 och löften om ytterligare 
45000kr året därpå21. Tidiga beräkningar visade dock att slutkostnaden skulle landa i trakterna 
kring 225 000kr. Stadens banker gick med på att låna en del av summan, 125 000 mot att 
staden gick i borgen och en amorteringsplan upprättades22. Denna avbetalning skulle 
visserligen hämma driften för hallen några år framöver men behovet av pengar var trängande. 
Den resterande delen av finansieringen skulle lösas genom att sälja andelar i hallen till 
allmänheten, något överste Schwartzman uppmanar till under ett propagandamöte i april 
193823. Allmänheten hörsammade uppropet på ett hedervärt sätt och genom att köpa andelar á 
10kr löstes den resterande finansieringen. Då återstod tomtfrågan, det ursprungliga förslaget 
invid Folkets park hade ratats av föreningen och man förespråkade ett byggande vid 
Skansvallen. Detta biföll dock inte Drätselkammaren utan föreslog istället en tomt i hörnet vid 
den nybyggda Göteborgsvägen och den utdragna Södertullsgatan24. Projekteringen utgick 
först från att byggnaden skulle ligga vinkelrätt mot Göteborgsvägen men då detta visade sig 
kostsamt och svårhanterligt till ytan minskades byggnadskroppen och lades parallellt med 
Göteborgsvägen25. Tomten kom att omfatta 4400kvm och skänktes av staden i utbyte mot 
andelar i hallen motsvarande 25 000kr vilket var tomtens uppskattade värde. Nu var bitarna på 
plats och bygget kunde läggas ut på entreprenad för att sedan påbörjas. 
 
Arkitekter till idrottshallen var firman Hagstrand och Lindberg i Stockholm26 bestående av 
Rolf Hagstrand och Birger Lindberg27. Dessa herrar stod bakom ett flertal byggnader i 
huvudstaden bl.a. Kungshuset på Kungsgatan 16-18 på Norrmalm. De var skolade inom den 
tidiga svenska funktionalismen och Hagstrand var under en period anställd hos Ivar Tengbom. 
De arbetade till större del på skilda håll men tillsammans stod de bakom ett flertal byggnader 
med koppling till idrotten. Idrottshallar av mycket snarlikt utseende som den i Uddevalla 
uppfördes i Karlshamn28, Lysekil29, Växjö, Sandviken och Nässjö30. Hallen i Lysekil refereras 
till som en tvillinghall till den i Uddevalla men där läktare finns på båda långsidor av 
spelplanen, något som inte ansågs nödvändigt i Uddevalla31. Om behovet skulle uppstå 
medgav ritningarna möjligheter att med lätthet bygga ut hallen för att komplettera med fler 
läktarplatser32. Som huvudentreprenör för bygget utsågs ingenjör Anders Eriksson. För att 
överbrygga spelplanens vidsträckta area valdes balkbågar av limträ från dåvarande AB 

                                                 
19 Carlquist, Gunnar & Carlsson, Josef (red.) (1947-1955). Svensk uppslagsbok. Tipsmedel 
20 Uddevallas Stadsfullmäktiges protokoll, 1937-06-15 § 137 
21 Bohuslänningen, 1938-01-27 
22 Uddevallas Stadsfullmäktige protokoll, 1938-03-24 § 72 
23 Bohuslänningen 1938-04-13 
24 Uddevallas Stadsfullmäktiges protokoll, 1938-05-24 § 192 
25 Ibid., Drätselkammarens yttrande, 1939-03-16 § 103 
26 Bohuslänningen 1938-12-10 
27 Arkitektregistret, http://130.242.34.243/webarkdok/detalj.asp?id=1227, 2011-08-14 
28 Länsstyrelsen Bleking Län, 
http://www.lst.se/_blekinge/amnen/Kulturmiljo/bebyggelse/byggnadsminnen/tennishallen.htm, 2011-08-14 
29 Informant 2 
30 Arkitektregistret, http://130.242.34.243/webarkdok/detalj.asp?id=1227, 2011-08-14 
31 Informant 2 
32 Uddevallas Kommunarkiv, dnr.70990 
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Fribärande Takkonstruktioner i Töreboda, en konstruktion kallad ”Törebodasystemet”33. 
Företaget blev 1982 uppköpt av sin norske konkurrent Moelven. Limträ är ett för uppgiften 
mycket lämpligt material då det är starkare än stål i förhållande till sin egenvikt och besitter 
en mycket hög brandtålighet jämfört med betong. Det är även billigare än en konstruktion i 
stål. I sådana balkar blir det en naturlig spänning vilket neutraliseras genom att de går ner i 
den betongplatta på torpargrund man göt34. Första spadtaget tas i maj 1939. Bygget tog strax 
under ett år att färdigställa, det stagnerade tidvis p.g.a. krigets negativa inverkan på 
materialtillgång och slutkostnaden landade på ca 260 000kr exklusive tomtpriset. Kronans 
värde idag (2011) motsvarar ungefär 22kr 1940 vilket gör att summan idag motsvarar ca 
5,7milj.kr. Byggnadens yta blev efter tidigare nämnda korrigering 57x30m med en höjd på 10 
meter, 18m medräknat bågarna. Vid uppförandet 1939 fanns i byggnaden utrymmen för en 
vaktmästares boende med kök, sovrum och kapprum35.  
 

 
Figur 8. Interiörbild från idrottshallen 1940. 

                                                 
33 Bohuslänningen 1938-12-10 
34 Informant 2 
35 Uddevallas Kommunarkiv, dnr. 71007 
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Datumet för invigning närmade sig och hade föranletts av ett flertal artiklar i Uddevallas 
medier där bilder och rapporter från byggets fortlöpande 
publicerats. Innan den officiella invigningen hölls bjöds 
särskilt inbjudna på en förhandstitt av lokalerna. En artikel ur 
Bohuslänningen berättar36, ”Staden, dess ledande män och 
idrottspojkar kunna verkligen känna sig belåtna med den nya 
idrottshallen, som kommer att bli en vinteridrottens högborg”. 
Pampigast enas man om att stora hallen var med sin 
grönmålade furuparkett och belysningen var ”modärn och 
vacker”37. Över det grönmålade golvet fanns möjligheter att 
lägga ett golv av masonit till skydd då hallen användes till 
annat än idrott. Ventilationssystemet var för sin tid en snillrik 
konstruktion som blåste ut förbrukad luft samtidigt som den 
tvingade in ny uppvärmd. Man berättar vidare om de ljusa 
träningslokalerna på övervåningen där man genom att bruka 
skjutdörrar kunde skapa fyra mindre rum. Efter en kort 
rundvandring fick gästerna förkovra sig från ett uppdukat bord 
i stora hallen varpå kvällens ciceron, bankkamrer Georg 
Karlson som också tjänstgjorde som kassör i idrottshallens 
styrelse, höll ett tal. Han tackade ingenjör Eriksson för väl 
utfört arbete och hoppades innerligt att den rådande tidens 
oroligheter inte skulle komma att i slutändan belasta Uddevalla stad som gått i borgen för 
idrottshallens banklån. Därpå följer en lista med inblandade entreprenörer varav här nämns de 
som uteblivit tidigare, Bjurström & söner levererade byggmaterialet, AB Axel Lundqvists 
järnhandel stod för järnvaror och beslag, snickerierna kom från Uddevalla Snickerifabrik, G. 
Matthiesens maskinaffär levererade VVS-anläggningarna. Vidare stod Karlsson & Andersson 
för de elektriska installationerna, Bröderna Johansson utförde plåtarbetena, Elis Johansson 
stod för smidet och slutligen levererade Ernst Nicklassons järnhandel takbeklädnaden.  
 
Så kom då dagen för invigningen. Representant för Riksidrottsförbundet var Anton Johansson 
som konstaterade att ”Det är den vackraste idrottshall jag sett i någon svensk stad”. 
Invigningstalet hölls av dåvarande landshövding Malte Jacobsson. Därefter höll Lektor e. 
Lindström en poetisk monolog om fem verser som mottogs med hjärtliga applåder38. 
Ytterligare en lektor, S. Bergentz, talade om kristendomen och musikkåren framförde 
Stenhammars ”Sverige” inför en då stående publik. Efter att löjtnant Schwartzman givit ett 
tacktal till de inblandade övergick invigningens program till att visa upp de idrotter som 
skulle husera i lokalerna.  
 
Hallen var nu i drift och uppskattades stort av Uddevallas invånare, den brukades ofta på 
dagtid av stadens läroverk medan kvällar och helger vigdes åt idrottsföreningarna. I hallen 
kom så flera olika klubbar att samsas och representanter från idrottens dåvarande tre 
huvudspår fanns med, militären, läroverken och de civila föreningarna. Störst var givetvis 
handbollsklubben Gymnastikföreningen Kroppskultur (GFK) som stod stark ändå till 2005 då 
den splittrades och delades i mindre föreningar. Men även Läroverket, Regementet, Uddevalla 
handbollsklubb och Uddevalla idrottssällskap (UIS) deltog39. Förutom handbollen skulle 
tennisen inhysas, likaså även brottningen med Uddevalla Atletklubb (UAK) i spetsen. 
                                                 
36 Bohuslänningen 1940-08-30 
37 Ibid. 
38 Ibid., 1940-09-23 
39 Informant 2 

Figur 9. ”Bankkamrer Georg 
Karlson var ciceron för gästerna” 
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Emellertid gick vädrets makter och 
Skagerracks salta vindar hårt åt på 
byggnadens fasader. 1958 var det dags 
för idrottshallens första renovering40. 
Kostnaden beräknades uppgå till 
80 000kr och skulle delvis finansieras 
med hjälp av bidrag från Uddevalla stad. 
Bjälklag och en del väggar hade 
drabbats av röta vilket man beskyllde 
cellulosan man använt för att isolera 
golvet under duschutrymmena med. 
Sågspån och annat hade bundit fukten 
och på så vis påskyndat svampangrepp. 
Således bröts flera golv upp och ersattes 
med nya, de södra och västra 
ytterväggarna byggdes till stora delar 
om. Tidigare hade det funnits en dörr på 
söderfasaden som ledde in till rummen 

innanför, den byggs nu bort och ersätts med ett fönster som smälter in med de övriga41. Det 
vindfång som funnits innanför dörren blir ett förråd. Möjligtvis var det nu fasaden kläddes 
med eternitskivor om så inte varit ursprungligt. Efter dessa åtgärder dröjde det några år innan 
det var dags igen. 1968 var ett omvälvande år för byggnaden då bygglov söktes för en 
tillbyggnad av en förrådsdel. Detta godkändes42 och en kvadratisk förrådsdel tillkom bredvid 
trapphuset på byggnadens västra fasad. Som nämnts i interiörbeskrivningen är det ett 
kvadratisk bestående av sammanlagt fyra förrådsutrymmen. Denna tillbyggnad byggdes för 
att integreras med den övriga byggnaden och ritades av arkitekt H. Olsson från Uddevalla43. 
Vidare så ändrades nu planlösningen något i bottenvåningen. Det som tidigare varit 
vaktmästarbostad och ett större kök44 byggs nu om till att bli en kokvrå och en bastu enligt 
ritning i bilaga45. Ytterligare ett omklädningsrum med tillhörande dusch tillkommer där en 
WC tidigare fanns. 1975 byggs Walkesborgsbadet, Uddevallas simhall, bakom idrottshallen 
från Göteborgsvägen sett. Denna byggs efter hand ihop med idrottshallen för att underlätta 
kommunikation där emellan. Enligt ekonomiska kartan från 1975 sker inte detta direkt 
(Bilaga). Detta sker i enlighet med den trend under 1970-talet som tidigare nämnts där 
idrotten koncentreras för att fylla flera funktioner. Enligt bilden, ett fotografi från 1978, har 
idrottshallen en färgsättning som avviker från byggnadsåret, byggnadens nedre halva är grå 
medan dess övre halva är ljusblå. 1981 sker nästa renovering av idrottshallen, golvet i stora 
hallen är sedan länge uttjänt och man kan inte längre spendera 70 000 vart sjätte år på 
ommålning av det. Det är också så nedslitet att man inte längre kan slipa det och få en tjänlig 
yta46. Det nya golvet i bokparkett läggs sålunda ovanpå det befintliga och klarlackas. 
 

                                                 
40 Bohuslänningen 1958-08-06 
41 Ritning, Uddevalla Kommunarkiv, dnr. 70996 
42 Resolution, Uddevallas Kommunarkiv, dnr. B 87 
43 Teknisk beskrivning, Uddevallas Kommunarkiv, dnr. 70997 
44 Ritning, Uddevallas Kommunarkiv, dnr. 70899 
45 Ibid., dnr. 70998 
46 Uddevalla-Posten 1981-05-21 

Figur 10. DM i Brottning på hallens golv 1947. 
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Figur 11. Idrottshallen från Bäveån till 1978. 

1990 påbörjas så det största ingreppet i byggnadens historia och det är nu byggnaden till stor 
del får det utseende den har idag. För att få bukt med byggnadens energikonsumtion 
projekteras det för en tilläggsisolering. KMJ Gruppen AB utför arbetet och ett flertal ritningar 
över deras ingrepp finns bevarade. Där fasaderna är beklädda med asbestskivor demonteras 
dessa för att ersättas med det ytskikt vi ser idag. Byggnadens grund grävs ut för att isoleras 
med cellplast. Taket genomgår en omfattande renovering och ett flertal åsar byts ut, bågarna 
är dock kvar i oförändrad form47. Samtidigt utförs stora renoveringar invändigt där 
omklädningsrum och andra sanitära utrymmen renoveras och fräschas upp. Entreprenör för 
detta är Bernt Olsson VVS-Byrå AB48. Detta avslutar det kapitel i denna uppsats som 
benämns historik och som försöker klargöra idrottshallens livshistoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Ritning, Uddevalla Kommunarkiv, dnr. ST90703 
48 Ibid. 
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2.5 Knut Fridell och Olympiaeken 
 
När man besöker Uddevallas gamla idrottshall så möts man av en ståtlig gammal ek om man 
via västerbron kommer över Bäveån. Historien bakom detta imponerande träd är både 
intressant och spännande att fördjupa sig i. 1936 var det Olympiska spel i ett Tyskland under 
nazistiskt välde, Berlinolympiaden. Detta hade beslutats innan nazisterna kom till makten 
och nu planerade partiet för att olympiaden skulle bli en nazistisk propagandaframgång. I 
slutändan blev det inte riktigt som de tänkt sig för trots att tyskarna tog flest medaljer fick de 
se sig slagna i den prestigefyllda friidrotten. Den stora stjärnan blev istället Jesse Owens, 
afroamerikanen som tog sammanlagt 4 guld varav 3 inom löpning och det sista i längdhopp. 
För Sveriges del innebar det sammanlagt 6 stycken guldmedaljer varav en gick till en man 
från Uddevalla, Knut Fridell (1908-1992). Knut brottades i klassen lätt tungvikt, fristil, vid 
tillfället för klubben BK Orion från Karlstad. Knut hade två år tidigare, 1934, tagit hem guldet 
i EM. Sverige var vid den här tiden en ledande brottarnation med många duktiga brottare i 
de olika viktklasserna. Fridell tog hem guldet efter 
en final där han mötte estländaren August Neo49. 
Som alla guldmedaljörer vid Berlinolympiaden fick 
Knut äran att bli överräckt en ekplanta när 
medaljen överlämnades. Denna planta tog han 
givetvis med sig hem till Sverige för att plantera 
på en lämplig plats. Fridell erhöll plantan i augusti 
1936 men var den hamnade därefter tvistar de 
lärde, eventuellt kan den ha planterades ett kort 
period i Karlstad då Fridell tävlade för en klubb 
hemmahörande där. Eventuellt skulle kanske inte 
plantan ha klarat vintern utomhus utan 
övervintrade inomhus, kanske hemma hos Knut, 
tills den var redo att utplanteras. Hur som helst så 
återvände Knut, som ju var från Uddevalla 
ursprungligen, till staden och hyllades i media. I 
samband med detta planterades eken under 
mycken pompa och ståt i Sörkälleparken i 
Uddevalla i juni 193750. I Sörkälleparken stod den 
så några år och växte tills sig innan man beslutade 
att den gjorde sig bättre vid den nybyggda 
idrottshallen51. Där kunde allmänheten beskåda 
trädet och påminnas om Fridells storhet i en 
brottarkontext bredvid idrottshallen.  
 
Vid 20-årsjubileet av Knuts bragd 1956 skrev Bohuslänningen en artikel om händelsen där 
man nämner att plantan 1936 var 40cm hög medan den vid tiden för jubileet mätte 7,5m á 
8m. Trädet blev dock med tiden relativt anonymt då det saknades en skylt eller ett plakat 
som talade om för den ovetande vad som gjorde denna ek speciell. Detta 

                                                 
49 Welander, Lars-Olof (2000). Sverige och Olympiaden 1936.. Studier i idrott, historia och samhälle / Johan R. 

Norberg (red.). S. 280-292 
50 Bohuslänningen 1936-06-09 
51 Ibid., 1948-07-09 

Figur 12. Knut framför sin ek 1947 då den fanns i 
Sörkälleparken. 
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uppmärksammades i Uddevallaposten av Pär Allvin, dåvarande chefredaktör, och krönikören 
Tage Berglund. Berglund drev i sin krönika en kampanj under en längre tid med slagkraftiga 
rubriker i stil med ”Fortfarande ingen skylt vid olympiaeken”52. Denna kampanj gav till slut 
resultat då Berglund genom kontakt med Näringslivets Intressegrupp och dess kassör Gustaf 
Mattsson fick fram pengar till skylten53. Således skriver Uddevallaposten den 11 oktober 
1990 om hur eken äntligen får den skylt man idag kan skåda vid dess stam54. Denna ek är en 
riktig skatt för Sveriges idrottshistoria då det idag endast återstår 3 stycken i Sverige, denna i 
Uddevalla och en i Norrköping respektive Västervik. Ekarna är mycket viktiga för att visa på 
den koppling svensk idrott hade med det turbulenta politiska klimat som rådde i världen i 
slutet av 1930-talet. Således bör man noga bevaka så detta träd överlever för många 
generationer att komma. 

3. Resultat 
 
Min undersökning har resulterat i ett dokument med en samlad livshistoria för Uddevallas 
Idrottshall. Den har ytligt samlat några författares tankar kring idrottsrörelsens framväxt och 
dess relevans samt betydelse som folkrörelse. Den teoretiska ansatsen är just en ansats och 
dess omfattning skulle kunna och borde vara tämligen större. Materialet kring idrottshallen 
har varit omfattande och mer skulle säkerligen kunna tas med i ett dokument som detta. Idag 
står idrottshallen inför ett eventuellt rivningsbesked, något som just nu utreds inom Uddevalla 
kommun. Huruvida idrottshallen demonteras i sällskap med Walkesborgsbadet återstår att se 
men man bör noga överväga ett sådant beslut då stadskärnan i Uddevalla inte mår sämre av att 
bevara dess äldre smycken. Oavsett om idrottshallens exteriör förändrats över årens gång är 
fortfarande arkitekturen och dess form talande för en period i Sverige vars byggnader i rask 
takt försvinner. Idrottens anläggningar har och kommer alltid vara hårt ansatta för att kunna 
leva upp till sina brukares krav vilket man ur en bevarandesynpunkt bör ta hänsyn till och ha 
överseende med. Dock representerar Uddevallas gamla idrottshall en period i idrottshistoriens 
tidiga skede och får anses tillhöra en av de absolut första generationerna idrottshallar i 
Sverige. Etableringen av idrottsrörelsen i Sverige är ett viktigt led i skapandet av det samhälle 
vi idag lever i och spåren av denna etablering bör bevaras i högsta möjliga mån.  
 
För att återkoppla till den inledande frågeställningen kring källors användbarhet för 
bebyggelsestudier så är slutsatsen att förutsättningarna är goda. Detta efter erfarenheten av att 
studera en kommunal byggnad där tillgången till material var gedigen. Arkivmaterialet var 
rikt i sin omfattning och tack vare de kommunala verksamheternas vana att diarieföra sitt 
material var det lätt att orientera sig. Idrottshallen är också en offentlig byggnad som varit 
inblandad i flera olika aktiviteter och olika människors liv genom sina år. Detta möjliggör ett 
brett underlag av tidningsartiklar och inte minst muntliga källor. Skall man vara självkritisk 
borde fler muntliga källor få ha kommit till tals i denna uppsats för att tydliggöra hallens 
betydelse eller bristande betydelse för Uddevallas invånare. Tidningarnas artiklar har varit 
viktiga i studien men ger inte alltid den korrekta informationen utan behöver samstämmas 
med mer officiella källor. Främst gäller det tidiga projektplaner eller annat obestämt som 
tidningarna tar för sanning i sina artiklar, dessa visioner uppfylls inte alltid vilket man ser på 
utdrag från mötesprotokoll mm. Annars har källorna givit en relativt överensstämmande bild 
av byggnadsförloppet, viss källkritik och eget resonerande fordras dock som vid andra 
källstudier. 
                                                 
52 Informant 1 
53 Föreningsarkivet, Näringslivets Intressegrupp, dnr. B 716 
54 Uddevallaposten, 1990-10-11 
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4. Sammanfattning 
 
Den bebyggelsehistoriska uppsatsen är en del av Bebyggelseantikvariska programmet vid 
Göteborgs Universitet. Den är en övning i att ta sig tillgodo de kunskaper man erhållit under 
utbildningen och tillämpa den på ett egenvalt objekt. Objektet ska granskas ur ett 
bebyggelsehistoriskt perspektiv med fokus på vad för slags information och fakta som går att 
få fram via arkivsök, studier av byggnaden och samtal med personer med anknytning till 
objektet. Objekt för studien är Uddevallas gamla idrottshall på förslag av Bohusläns museum. 
Detta då idrottshallens framtid är oviss och ett ökat kunskapsunderlag kring byggnaden 
efterfrågas av både museum och kommun. Frågeställningen som arbetet bygger kring är delad 
i tu, förvalt för uppgiften är ”hur användbara är olika källmaterial för olika 
bebyggelsehistoriska studier?”. Denna fråga kompletteras med ”vad låg bakom idrottens 
utveckling och dess anläggningar under det tidiga 1900-talet?” för att ge frågeställningen en 
mer fokuserad anknytning till objektet. Den egenformulerade frågeställningen ger även ett 
skäl till att i avsnittet teoretisk ansats ge en snabb överblick kring idrottens utveckling från det 
tidiga 1900-talet till den folkrörelse vi ser idag.  
Idrotten var vid förra seklets början en outvecklad fritidssyssla för överklassen eller något 
man ägnade sig åt vid lärosäten och inom det militära. Att det kom att bli något större delen 
av befolkningen ägnar sig åt grundar sig bland annat i den urbanisering som sker i takt med 
arbetet på industrierna ökar. Med fasta arbetstider ökar människors fritid, något man inte 
tidigare haft, och i sitt sökande efter sysselsättning vänder man sig till idrotten.  
Idrotten var dock fortfarande relativt outvecklad, i Sverige var Ling-gymnastiken den främsta 
sysslan. Ling-gymnastiken var ett flaggskepp som var dominerande i Sverige men som även 
fick gehör på internationell nivå. Den introducerades av Pehr Henrik Ling under 1800-talets 
första hälft och bygger på samspelet mellan fysiska övningar och anatomins naturvetenskap. 
Den brukades flitigt vid läroverken och på militärens exercisplaner. Gymnastiken fick dock 
konkurrans av den engelska idrotten som fick genomslag på 1910-talet. Den engelska idrotten 
kretsade kring bollsporter som tennis, handboll och fotboll men även hockey, intresset för 
dessa nya sporter exploderade i Sverige under mellankrigstiden. Det hårda klimatet i landet 
krävde snart att man uppförde lämpliga lokaler att bruka för idrottsutövning även vintertid. Så 
kom inomhushallarna att uppföras och idrottens etablering i Sverige växte med tiden till att bli 
den folkrörelse den är idag.   
 
Inför undersökningen av byggnaden besöktes de mest relevanta arkiven i Uddevalla, 
kommunarkivet i stadshuset samt arkiven vid Bohusläns museum. Där stod det mesta av det 
material som krävdes att finna för att tillsammans med studier av byggnaden i sig få ett 
tillfredsställande resultat. Ett mycket givande besök vid Uddevalla hembygdsförening fyllde 
upp den del med muntligt material som saknades. Källmaterial utöver det som funnits i 
Uddevalla utgjordes av böcker med fokus på idrottsrörelsens utveckling och idrottshistoria 
men även en del artiklar ur bebyggelsehistoriska tidsskrifter har använts. Även om idrotten 
som fenomen blivit utsatt för efterforskning och dokumentation finns det en förvånande brist 
på material om dess anläggningar. Uddevallas idrottshall var tidigare i stort sett onämnd i 
skrift.  
 
Så till byggnaden. Den är centralt belägen i Uddevalla, precis söder om Västerbron som 
korsar Bäveån väster om stadens centrum. Den är rektangulär till formen och utmärks framför 
allt av den annorlunda takformen skapad av de enorma limträbågar som spänner över 
byggnadens längdriktning. Den är utvändigt tydligt präglad av funktionalismen med sin 
sparsamma ornamentik och sitt enkla men praktiska formspråk. Omgivningarna består av ett 
grönområde i norr, den tvåfiliga Göteborgsvägen i öster, parkering i söder samt Uddevallas 
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simhall Walkesborgsbadet i väster. Det är funderingarna kring en rivning av simhallen som 
orsakar idrottshallens osäkra framtid. Interiörerna präglas av den praktiska utformningen, den 
stora hallen blir byggnadens centrum. De omgivande rummen samt den mindre träningshallen 
förblir anpassade till detta monumentala rum. Inuti finns således utrymmen för olika sporter, 
handboll och brottning främst. Omklädningsrum med duschmöjligheter och utrymmen för 
klubbarnas kansliverksamhet är också inrymda här. Ytor som är oförändrade sedan 
byggnationen är få, byggnaden i sin helhet har genomgått omfattande förändringar.  
 
Byggnaden uppfördes under 1939 och invigdes under mycken pompa och ståt 1940. 
Arkitekter bakom var firman Hagstrand och Lindberg från Stockholm. Diskussionerna kring 
anläggandet av en idrottshall hade pågått inom stadsfullmäktige och drätselkammaren sen 
1936. Problemet hade främst varit finansieringen och hallens placering, för att lösa detta 
tillsattes en förening som skulle ansvara för sådana frågor. Turerna kring hallens placering 
gick mellan ett flertal alternativ innan tomten vid den nyanlagda Göteborgsvägen bestämdes. 
Finansiering skedde genom lån från stadens banker, tipsmedel från staten och 
andelsförsäljning till privatpersoner. Sammanlagt blev kostnaden 260 000kr. Efter 
invigningen brukades idrottshallen flitigt med återkommande underhåll genom åren. 1991 
genomgick hallen sin största förändring då den tilläggsisolerades och fick det utseende den 
har idag. Bredvid hallen står en gammal ek med en intressant historia, den är en souvenir från 
Berlinolympiaden 1936 och fördes till Uddevalla av brottaren Knut Fridell. Den står där som 
ett stolt monument över den bragd Fridell utförde men även som ett kvarvarande minne från 
den nazistiska propagandamaskin som olympiaden i Berlin utgjorde. Att eken fått ett avsnitt i 
denna uppsats kändes naturligt då den kommit på tal ett flertal gånger under undersökningen 
och dess intressanta historia samt koppling till idrottshallen rättfärdigar detta stycke. 
 
Resultatet av arbetet blir ett dokument som till stor del klargör livshistorien för Uddevallas 
idrottshall och som även, om än inte särskilt djupgående, berättar om idrottsrörelsens 
framväxt i Sverige. Överlag var tillgången på källmaterial och användbarheten av den mycket 
god vilket till stor del beror på byggnadens kommunala tillhörighet. Vid bebyggelsestudier 
underlättar det vid efterforskningar om arkivmaterialet katalogiserats i den omfattning som 
alltid sker inom statliga verksamheter. Slutligen så representerar idrottshallen i Uddevalla en 
viktig period i stadens historia, den om handbollen och idrotten. Den är också ett exempel på 
en nationell nivå som en av de första generationerna av idrottshallar. Vid ett eventuellt beslut 
om rivning bör detta begrundas noggrant för att inte Uddevalla som stad ska mista en av sina 
praktbyggnader som idag har mer än 70 år på nacken. 
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Figur 4. Idrottshallen sedd från sydöst. Fotograf: Fredrik Olsson (2011). 
 
Figur 5. Stora hallen sedd från sydöst, stående på ståplatsläktaren. Fotograf: Fredrik Olsson 
(2011) 
 
Figur 6. De gamla läktarna med sina nummerskyltar i mässing. Fotograf: Fredrik Olsson 
(2011) 
 
Figur 7. Ett av hallens få konstföremål. Fotograf: Fredrik Olsson (2011) 
 
Figur 8. Interiörbild från idrottshallen 1940. Fotograf: (trolig) David Almqvist (1940). 
Bohusläns museums arkiv, bildnr. UMFA54477 
 
Figur 9. ”Bankkamrer Georg Karlson var ciceron för gästerna”. Illustration tagen ur 
Bohuslänningen 1940-09-23, Uddevallas Tidningsarkiv. 
 
Figur 10. DM i brottning på hallens golv 1947. Fotograf: Arne Andersson (1947). Bohusläns 
museums arkiv, bildnr. UMFA53240 
 
Figur 11. Idrottshallen från Bäveån till 1978. Fotograf: Stig Samuelsson (1978). Bohusläns 
museums arkiv, bildnr. UMFA54529 
 
Figur 12. Knut framför sin ek 1947 då den fanns i Sörkälleparken. Fotograf: Arne Andersson 
(1947). Bohusläns museums arkiv, bildnr.  
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1 Inledning 

På uppdrag av Uddevalla kommun har Sigma Civil AB kompletterat ”PM detaljerad miljöteknisk 
markundersökning vid Windingsborg 1 och 4”. Syftet är att uppskatta skillnaden mellan att 
utföra schaktsanering om åtgärdsmålet ändras från platsspecifika riktvärden till känslig 
markanvändning. Aktuellt PM ska svara på skillnad i mängd massor som behöver omhändertas. 

 Omfattning 
För att kunna bedöma skillnad i mängder som behöver omhändertas, om åtgärdsmålet ändras 
från platsspecifika riktvärden till känslig markanvändning, så kompletteras bilaga 6 i befintligt 
PM. Schaktdjup anpassas efter den nivå där halterna klarar riktvärdet för känslig 
markanvändning. En jämförelse görs därefter mellan vilken volym jordmassor som behöver tas 
ut för respektive åtgärdsmål. 

2 Riktvärden 

 Bedömningsgrunder jord 
Naturvårdsverkets modell för beräkning av riktvärdet bygger på att hänsyn tas till både hälso- 
och miljörisker kopplade till ett förorenat område. I riktvärdesmodellen görs separata 
beräkningar av: 
 

 hälsobaserat riktvärde, 

 riktvärdet för skydd av markmiljön, 

 riktvärdet för skydd mot spridning till grundvatten samt, 

 riktvärdet för skydd mot spridning till ytvatten. 
 

Det lägsta av ovanstående riktvärden blir styrande för ett sammantaget värde, det generella 
riktvärdet. 
 
Vid beräkning av det hälsoriskbaserade riktvärdet beaktas 6 olika sätt som människor kan 
exponeras på (indirekt och direkt) av förorenad jord, så kallade exponeringsvägar: 
 

 Intag av jord, 

 Hudkontakt med jord/damm, 

 Inandning av damm, 

 Inandning av ångor, 

 Intag av dricksvatten, 

 Intag av växter odlade inom området. 
 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenade områden (Naturvårdsverket 
2009). Riktvärdena är framtagna för två olika typer av markanvändning. Dels känslig 
markanvändning (KM) och dels mindre känslig markanvändning (MKM). 
 
KM motsvarar till exempel bostäder, förskolor och skolor, det vill säga där människor ska kunna 
vistas permanent. 
 
MKM motsvarar markanvändning som kontor och industrier. Ingen heltidsvistelse på platsen är 
trolig.  
 
Avfall Sverige har tagit fram rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade 
massor som farligt avfall (FA) (Avfall Sverige 2007). 
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 Grundvatten 
SGU har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten med syftet att främst bedöma 
grundvattnets tjänlighet som dricksvatten vilka även har anpassats till Livsmedelsverkets 
gränsvärden respektive Socialstyrelsens riktvärden för dricksvatten. Dessa gräns- och 
riktvärden är satta utifrån effekter avseende vattnets användbarhet som dricksvatten. Halter 
som överskrider dessa rikt- och gränsvärden klassas i SGU:s bedömningsgrunder som ”Mycket 
hög halt”.  
 
I Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden finns 
jämförvärden för indelning av tillstånd för förorenat grundvatten. Vid framtagande av 
jämförvärdena utgicks från hälsomässigt grundade gränsvärden för dricksvatten. Gränsvärdet 
ligger mellan Naturvårdsverkets tillståndsklasser ”Mindre allvarligt” och ”Måttligt allvarligt”. 
 
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har tagit fram riktvärden för 
petroleumämnen i grundvatten. Riktvärdena avser halter i källområdet. Riktvärdena har tagits 
fram för fem olika typfall, det vill säga dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning samt 
miljörisker för ytvatten och våtmarker. Eventuell utspädning som sker innan grundvattnet når ett 
skyddsobjekt ingår i riktvärdena. 
 
I brist på gräns- eller riktvärden för vissa ämnen har även Havs- och Vattenmyndighetens 
miljökvalitetsnormer för ytvatten använts samt Kanadensiska vattenkvalitetskriterier och 
Holländska riktvärden för vatten. 

 Bedömningsgrunder för aktuellt område 
I ”PM detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windingsborg 1 och 4” har analysresultaten 
jämförts med både Naturvårdsverkets generella riktvärden samt framräknade platsspecifika 
riktvärden. I det skedet bedömdes det relevant att utgå från platsspecifika riktvärden vid 
bedömning av schakt i respektive ruta. 
 
Då förutsättningarna har ändrats så behöver nu halterna i jordmassorna istället jämföras med 
de generella riktvärdena för känslig markanvändning. Det har dock tidigare diskuterats att 
arsenik förekommer i naturligt förhöjda halter i området runt Uddevalla. Det har bedömts att de 
massor av lera där endast halten arsenik överskrider riktvärdet för KM kan återanvändas eller 
ligga kvar. Det förutsätts att den bedömningen gäller även vid uppskattning av schaktvolymer 
utifrån riktvärdet för känslig markanvändning. 

3 Resultat 

 Analysresultat 
För analysresultat se, bilaga 3 ”PM detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windingsborg 
1 och 4”. 

4 Riskbedömning 

Aktuell riskbedömning skiljer sig från den ursprungliga där exponeringsväg för intag av växter 
som har odlats inom området uteslöts. Då det nu istället är relevant att jämföra med riktvärdet 
för känslig markanvändning så tas samtliga exponeringsvägar i beaktande.  
 
Vid sanering av jordmassor ner till riktvärdet för känslig markanvändning kommer inga 
fyllnadsmassor som överskrider riktvärdet att kvarlämnas. Lermassor med naturligt höga halter 
av arsenik förekommer dock inom området. Det har tidigare bedömts att de kan ligga kvar eller 
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återanvändas inom området. Då dessa generellt påträffas djupare än en meter under markytan 
så är risken för att människor exponeras för damm, upptag genom huden och intag av jord 
relativt liten. Vad gäller exponeringsvägen intag av växter som har odlats i området så antas det 
inte utgöra det huvudsakliga födointaget. 
 
Då området avses efterbehandlas till en nivå som motsvarar känslig markanvändning så 
kommer inga föroreningar, utöver de naturligt förhöjda halterna av arsenik i lera, att kvarlämnas 
inom området. Den ökade infiltration i området, som beskrivs i planbeskrivningen, förväntas 
därför inte påverka spridning av föroreningar från området. 

5 Åtgärdsförslag 

I ”PM detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windingsborg 1 och 4” valdes platsspecifika 
riktvärden som åtgärdsmål. Vid platsspecifika riktvärden som åtgärdsmål behöver ca 8 600 m3 
schaktas ut. Om känslig markanvändning istället väljs som åtgärdsmål så behöver ca 13 100 m3 
schaktas ut varav ca 9 100 m3 överskrider riktvärdet för KM, ca 3 900 m3 överskrider riktvärdet 
för MKM och ca 60 m3 överskrider riktvärdet för farligt avfall (tabell 1). 

Tabell 1. Volymsuppskattning för schakt  

 PSR KM MKM FA 

Medel 
saneringsdjup 

0,9 0,8 0,6 0,6 

Antal 
saneringsrutor 

99 114 66 1 

Storlek på 
saneringsruta 
(m2) 

100 100 100 100 

Del volym att 
schakta 

8900 9100 3940 60 

Total Volym 
(m3) 

9800 13100 

 
För volymsberäkningarna för schakt har följande antagande gjorts: 

 Fördelningen mellan massorna är den samma om man ser utifrån PSR eller KM d.v.s. 
med PSR så kommer volymen KM massor att minska för att dessa lämnas kvar 

 Saneringsdjup för respektive åtgärd har räknats ut för varje schaktruta se bilaga 6.3. 
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Beräkningar för saneringskostnad har tagits fram för PSR och KM som åtgärdsmål (tabell 2a-b). 
Kostnad för sanering med PSR som mål uppskattas till 4,7 miljoner SEK. Åtgärdsmålet KM 
uppskattas till en kostnad på 6 miljoner SEK. Kostnadsberäkningarna är uppskattade och 
prisuppgifter från beräkningar är hämtade från 2 projekt (Skåne och Stockholm) som Sigma 
Civil räknade på 2017. 

Tabell 2a-b. Saneringskostnadsberäkning Windingsborg med åtgärdsmål PSR och KM 

 

 
 

Följande avgränsningar i antagandena har gjorts: 

 Ingen provtagning har genomförts under befintliga byggnader.  

 Den eventuella föroreningssituationen under byggnader och ej provtagna områden 
är okända. 

 Schakt- och transportkostnader liksom kostnader för miljökontroll och eventuell 
hantering och rening av förorenat länsvatten har inte inkluderats i beräkningen. 

 Blöta massor uppskattas till 1/3 av totala volymen. 

 Föroreningarna är inte avgränsade i djupled i alla provtagningspunkter, volymerna 
är uppskattade och har en osäkerhet. 

Klassning

Volym 

eller antal 

prover

Tonnage Kostnad kostnad

MKM (KM-MKM) 4900 m3 8330 125 kr/ton 1041250

IFA (MKM-IFA) 3940 m3 6698 410 kr/ton 2746180

FA 60 m3 102 620 kr/ton 63240

Blöta massor 2937 m3 4993 150 kr/ton 748935

Analyskostnader 40 st 2600 kr/st 104000

Laktester för FA 1 st 9650 kr/st 9650

Totalkostnad 4 713 255 kr

Windingsborg PSR

Klassning

Volym 

eller antal 

prover

Tonnage Kostnad kostnad

MKM (KM-MKM) 9000 m3 15300 125 kr/ton 1912500

IFA (MKM-IFA) 3900 m3 6630 410 kr/ton 2718300

FA 60 m3 102 620 kr/ton 63240

Blöta massor 4455 m3 7574 150 kr/ton 1136025

Analyskostnader 50 st 2600 kr/st 130000

Laktester för FA 1 st 9650 kr/st 9650

Totalkostnad 5 969 715 kr

Windingsborg KM
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE
På uppdrag av Uddevalla kommun har Sigma Civil AB utfört en detaljerad miljöteknisk markundersökning 
på fastigheterna Windingsborg 1 och 4. Fastigheterna planeras att exploateras med ett badhus och 
bilparkering. 

Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst och utbredning av eventuella föroreningar i 
marken och i grundvattnet.

1.2 OMFATTNING
Projektet har omfattat:

 att upprätta en provtagningsplan
 fältarbete:

o jordprovtagning
o grundvattenprovtagning
o PID-mätning av jordprover

 laboratorieanalyser av jord- och grundvattenprover
 framtagande av platsspecifika riktvärden
 framtagande av schaktplan
 rapportskrivning.

1.3 AVGRÄNSNING
Undersökningen har omfattat de öppna ytorna på fastigheterna. Ingen undersökning av eller under 
befintliga byggnader har genomförts. 

2 BAKGRUNDSINFORMATION

2.1 OMGIVNINGSBESKRIVNING
Undersökningsområdet består av fastigheterna Windingsborg 1 och Windingsborg 4, och är beläget i 
centrala Uddevalla. Inom undersökningsområdet finns det en sporthall och ett badhus. I övrigt består 
undersökningsområdet av parkyta och asfalterade parkeringsplatser. Se även figur 1 och 2.
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Figur 1. Undersökningsområdets lokalisering angivet på karta från hitta.se.

Figur 2. Undersökningsområdets utbredning angivet på ortofoto från hitta.se.

2.2 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI
Enligt SGUs jordartskarta är fastigheterna belägna i ett område där det överliggande jordlagret består av 
fyllning och det underlagras av postglacial lera.
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Bedömd grundvattenriktning är norrut, i riktning mot Bäveån. Bäveån är belägen cirka 30 meter norr om 
undersökningsområdet. På grund av närheten till Bäveån drabbas undersökningsområdet emellanåt av 
översvämning.

Enligt SGUs brunnsarkiv finns det ingen brunn i bedömd grundvattenriktning.

2.3 HISTORIK
På fastigheterna finns det en idrottshall, som invigdes under år 1940, och Uddevalla simhall. Simhallen 
togs i bruk under år 1975. Resterande del av undersökningsområdet är en park och parkeringsplats. 
 
I undersökningsområdets östra del fanns det fram till och med år 1971 en drivmedelsverksamhet. Platsen 
för den tidigare drivmedelsverksamheten har undersökts och efterbehandlats, se avsnitt 3 Tidigare 
undersökningar. 

I vad som bedöms vara den norra delen av undersökningsområdet har det tidigare funnits ett industrispår. 
Spåret revs under år 1978.  

Av kartan i figur 3 framgår det att det inom den nordvästra delen av undersökningsområdet har funnits 
några byggnader. Det är oklart vad det var för byggnader, men någonstans i det området har en smedja 
funnits. Uddevalla smedja i Materialgården togs över av Elis Johansson under 1923. Elis Johansson 
Smides AB fanns kvar på platsen till och med 1947, då verksamheten flyttades till Junogatan. 

Utöver ovanstående har området använts till båtuppställning och parkeringsplats. Se även figurerna 3-5.

Figur 3. Karta från 1946 från Uddevalla varvs- och industrihistoriska förening. Ungefärlig utbredning av undersökningsområdet är inritat med rött. I 
kartbilden syns idrottshallen (nr 4) och industrispåret. 
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Figur 4. Historisk flygfoto från eniro.se. Fotot är taget någon gång mellan 1955 och 1967. Ungefärlig utbredning av aktuellt undersökningsområde 
är markerat med röd, streckad linje.

Figur 5. Foto från Bohusläns museum taget av Stig Samuelsson i samband med rivningen av rälsen under 1978. Till vänster i bild syns det gamla 
varmbadhuset. Till höger i bild syns parkeringen vid badhuset.
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2.4 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR
Under hösten 2015 genomförde Sigma Civil en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheten 
Windingsborg 1. Jordprovtagning gjordes i 18 provtagningspunkter placerade spritt över fastigheten. 
Halter överskridande riktvärdet för KM noterades i flera nivåer i jorden spritt över hela området. 

Föroreningarna bestod huvudsakligen av metaller och PAH-föreningar, men i området runt den tidigare 
drivmedelsverksamheten påträffades även alifater och aromater i halt överskridande riktvärdet för KM. Det 
indikerar att utbredningen av restföroreningarna är större än vad som uppskattades i 
efterbehandlingsrapporten, se nedan. Vidare påträffades även TBT och dess nedbrytningsprodukter på 
fastigheten.

Platsen för drivmedelsverksamheten har undersökts och efterbehandlats i SPIMFABs regi. 
Undersökningen och efterbehandlingen utfördes av Sandström miljö- och säkerhetskonsult under åren 
2010 och 2011. I samband med undersökningen av drivmedelsverksamheten installerades ett 
grundvattenrör nordost om den nedlagda drivmedelsverksamheten. Grundvattenfiltrets spets placerades 
tre meter under markytan och filterlängden var två meter. Grundvattenprovet analyserades med avseende 
på alifater, aromater, BTEX, PAH, MTBE och bly. Med undantag för bly underskred samtliga analyserade 
ämnen laboratoriets rapporteringsgräns. Blyhalten underskred de aktuella riktvärdena. 

Efterbehandlingsmålet var mindre känslig markanvändning, MKM. Efterbehandlingen resulterade i att 
cirka 940 ton petroleumförorenad jord lämnades till godkänd mottagare men på fem platser runt 
schaktgropen lämnades restföroreningar kvar. Den sammanlagda volymen av restföroreningen är 
uppskattningsvis 50 m3 och den består av bensen, alifater (C12-C16 och C16-C35) och aromater (C10-C16). 
Föroreningarna är belägna mellan 1,5 och 2 meter under markytan. Vid efterbehandlingsarbetet 
påträffades betongblock och en del av dem ligger kvar i marken eftersom betongen bedömdes vara ren.

3 GENOMFÖRANDE

3.1 PROVTAGNINGSPLAN
Inför fältarbetet upprättades en provtagningsplan, där provgropar placerades i cirka 10x10-metersrutor. 
Provtagningsplanen har kommunicerats med beställaren och med miljöavdelningen på Uddevalla 
kommun. 

Miljöavdelningen lämnade ett yttrande på provtagningsplanen. I yttrandet angavs bland annat att:
 parametrarna för analys av grundvatten bör kompletteras med MTBE och TOC.
 smala ytprover skulle tas i ett urval av provgroparna

I fält flyttades en del provgropar av tillgänglighetsskäl eller på grund av ledningar, i jämförelse med 
föreslagen placering i provtagningsplanen. Utöver det ströks två provgropar:

 SC88 var belägen utanför entrén till badhuset och det visade sig att en bit ner i sanden under 
plattorna vid entrén fanns det värmeslingor. Värmeslingorna låg med cirka 0,2 meters mellanrum. 
Då det inte ansågs meningsfullt att flytta punkten på grund av närhet till andra provgropar ströks 
den.

 SC125 var belägen på baksidan av badhuset. På grund av ledningar i området ströks punkten.
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3.2 JORDPROVTAGNING
Provtagningen av jord genomfördes under perioden 23 januari - 2 februari 2017 genom provgropsgrävning 
i ett rutnät om cirka 10x10 meter med hjälp av grävmaskiner. Jordprovtagningen utfördes av Ylva Vård 
och Jenny Reinholdsson från Sigma Civil.  Provtagning har skett i enlighet med de riktlinjer som SGF har 
utarbetat.

Provtagning skedde i 126 provgropar till ett maximalt djup om tre meter under markytan. 
Provtagningspunkternas lokalisering redovisas i bilaga 1.

Provtagning skedde för varje halvmeter om inte jordmånen gjorde annan indelning mer lämplig. En 
preliminär jordartsbestämning och kontinuerlig mätning av flyktiga kolväten med en PID 
(fotojonisationsdetektor) genomfördes. Fältiakttagelserna redovisas i provtagningsprotokoll i bilaga 2. 

Jordproverna förvarades i diffusionstät plastpåse/glasburk med diffusionstätt lock samt mörkt och kallt. 

3.3 GRUNDVATTENPROVTAGNING
Tre grundvattenrör installerades inom undersökningsområdet den 16 januari 2017 med hjälp av 
borrbandvagn. Nedre delen av rören består av filter i enlighet med tabell 1. Innan provtagning omsattes 
rören med 3-4 rörvolymer. Omsättning och provtagning av rören skedde den 26 januari 2017. För mer 
information, se tabell 1.

Lokalisering av rören redovisas i bilaga 1.

Tabell 1. Information om grundvattenrör.
Benämning Total rörlängd 

(m)
Rörets spets 

(mumy)
Antal filter Vattennivå i rör 

(mumy)
Analyser

SC21_GV 4 3,1 2 0,6 Alifater, aromater, BTEX, MTBE, 
metaller, TOC och VOC-EPA.

SC36_GV 4 3,2 2 1 Alifater, aromater, BTEX, MTBE, 
metaller, TOC och VOC-EPA.

SC74_GV 5 4,3 3 1,1 Alifater, aromater, BTEX, MTBE, 
metaller, TOC och VOC-EPA.

4 RIKTVÄRDEN

4.1 JORD
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenade områden. Riktvärdena är framtagna för 
två olika typer av markanvändning. Dels är det känslig markanvändning (KM), dels är det mindre känslig 
markanvändning (MKM).

KM motsvarar till exempel bostäder, förskolor och skolor. Människor ska kunna vistas permanent inom 
området under ett helt liv.

MKM motsvarar markanvändning som kontor och industrier. Ingen heltidsvistelse på platsen är trolig. 

Avfall Sverige har tagit fram rekommenderade haltgränser för klassificering av förorenade massor som 
farligt avfall (FA).

I ett första skede jämförs analysresultaten med Naturvårdsverkets generella riktvärden och de 
rekommenderade haltgränserna för FA. Inför framtagande av en schaktplan för området har även 
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platsspecifika riktvärden tagits fram. De platsspecifika riktvärdena är baserade på samma 
beräkningsmodell som Naturvårdsverkets generella riktvärden är framtagna enligt. 

4.2 GRUNDVATTEN
SGU har tagit fram bedömningsgrunder för grundvatten. Syftet med bedömningsgrunderna är att främst 
bedöma grundvattnets tjänlighet som dricksvatten. I bedömningsgrunderna står följande att läsa: 
”Bedömningsgrunderna har anpassats till Livsmedelsverket gränsvärden respektive Socialstyrelsens 
riktvärden för dricksvatten. Dessa gräns- och riktvärden är satta utifrån effekter avseende vattnets 
användbarhet som dricksvatten. Halter som överskrider dessa rikt- och gränsvärden klassas i 
bedömningsgrunderna som Mycket hög halt”. 

I Naturvårdsverkets rapport om metodik för inventering av förorenade områden finns jämförvärden för 
indelning av tillstånd för förorenat grundvatten. Vid framtagande av jämförvärdena utgicks från 
hälsomässigt grundade gränsvärden för dricksvatten. Gränsvärdet ligger mellan tillståndsklasserna mindre 
allvarligt och måttligt allvarligt.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) har tagit fram riktvärden för petroleumämnen i 
grundvatten. Riktvärdena avser halter i källområdet. Riktvärdena har tagits fram för fem olika typfall. De är 
dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning samt miljörisker för ytvatten och våtmarker. Eventuell 
utspädning som sker innan grundvattnet når ett skyddsobjekt ingår i riktvärdena. I det här projektet 
bedöms miljörisker för ytvatten och ångor i byggnader som mest relevanta.

5 RESULTAT

5.1 FÄLTOBSERVATIONER
Tegel noterades i majoriteten av provgroparna. I många gropar noterades även andra fyllnadsrester som 
betong, skrot, trä och glasbitar.

I provgroparna SC24, SC31, SC39, SC65, SC66, SC70, SC74, SC75 och SC76 påträffades ett lager 
asfalt cirka 0,6- 0,8 meter under markytan.

I provgroparna SC03, SC05, SC15, SC16, SC17 och SC34 påträffades ett lager med gatsten mellan 0,8 
och 1 meter under markytan.

I SC41 påträffades så stora betongfundament att grävandet avbröts två meter under markytan. I SC48 
avbröts grävandet två meter under markytan på grund av stor andel stora stenar.

PID-mätning av jordproverna skedde i fält i samband med provtagningen. PID-instrumentet gav utslag på 
flyktiga kolväten i ett jordprov från en provtagningspunkt (SC24). I en del av provgroparna belägna vid den 
tidigare drivmedelsanläggningen noterades lukt av drivmedel.

I bilaga 7 redovisas foton från ett urval provgroparna.
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5.2 JORDANALYSER
Samtliga jordprover från respektive provgrop skickades till ackrediterat laboratorium (Eurofins) för analys 
med avseende på metaller, PAH, alifater, aromater, BTEX, PCB, TBT och TOC. Analysresultaten 
redovisas i bilaga 3 tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden och 
Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall. Analysrapporterna redovisas i bilaga 9 och 
10.  

5.3 GRUNDVATTEN
I grundvattenproverna påvisades metaller. Halterna av övriga analyserade parametrar (alifater, aromater, 
BTEX, PAH, MTBE och klorerade kolväten) underskrider laboratoriets rapporteringsgräns.

Vid jämförelse med Naturvårdsverkets indelning av tillstånd bedöms de metallhalter som det finns 
jämförvärden för vara mindre allvarliga.

Vid jämförelse med SGUs bedömningsgrunder för dricksvatten bedöms metallhalterna i två av 
grundvattenrören (PG36_GV och PG74_GV) vara låga till mycket låga. I vattenprovet från grundvattenrör 
PG21_GV bedöms de halter som det finns jämförvärden som värst vara höga.  

Analysresultaten redovisas i tabellerna 2, 3 och 4 tillsammans med tillämpliga jämförvärden. 
Analysrapporterna redovisas i bilaga 8. 

Tabell 2. Påvisade metallhalter tillsammans med Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten. Halterna anges i µg/l. 
Naturvårdsverkets indelning av tillstånd Grundvattenprov

Parameter Mindre allvarligt Måttligt 
allvarligt Allvarligt Mycket 

allvarligt PG21_GV PG36_GV PG74_GV

Arsenik <50 50-150 150-500 >500 3 1,7 1,5

Barium - - - - 40 3,1 11

Bly <10 10-30 30-100 >100 < 0,050 < 0,050 0,53

Kadmium <5 5-15 15-50 >50 0,84 < 0,020 < 0,020

Kobolt - - - - 5,7 0,76 0,98

Koppar <2000 2000-6000 6000-20000 >20000 14 < 0,20 1,5

Krom <50 50-150 150-500 >500 0,26 0,67 0,43

Kvicksilver <1 1-3 3-10 >10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Nickel <50 50-150 150-500 >500 11 1,2 1,6

Vanadin - - - - 0,26 0,47 1,1

Zink - - - - 350 6,7 2,3
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Tabell 3. SGUs bedömningsgrunder tillsammans med halterna i grundvattenprovet. 
SGUs bedömningsgrunder Grundvattenprov

Parameter Enhet Mycket låg 
halt Låg halt Måttlig 

halt Hög halt Mycket hög 
halt PG21_GV PG36_GV PG74_GV

Arsenik µg/l <1 1-2 2-5 5-10
≥10

Otjänligt som 
dricksvatten

3 1,7 1,5

Barium mg/l - - - - - 0,04 0,0031 0,011

Bly µg/l <0,5 0,5-1 1-2 2-10
≥10

Otjänligt som 
dricksvatten

< 0,050 < 0,050 0,53

Kadmium µg/l <0,1 0,1-0,5 0,5-1

1-5
Tjänligt med 

anmärkning vid 
enskild 

vattenförsörjning

≥5
Otjänligt som 
dricksvatten

0,84 < 0,020 < 0,020

Kobolt mg/l - - - - - 0,0057 0,00076 0,00098

Koppar mg/l <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2
≥2

Otjänligt som 
dricksvatten

0,014 < 0,00020 0,0015

Krom µg/l <0,5 0,5-5 5-10 10-50
≥50

Otjänligt som 
dricksvatten

0,26 0,67 0,43

Kvicksilver µg/l <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1
≥1

Otjänligt som 
dricksvatten

< 0,10 < 0,10 < 0,10

Nickel µg/l <0,5 0,5-2 2-10 10-20
≥20

Otjänligt som 
dricksvatten. 

11 1,2 1,6

Vanadin mg/l - - - - - 0,00026 0,00047 0,0011

Zink mg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 ≥1 0,35 0,0067 0,0023

Tabell 4. SPBIs riktvärden för grundvatten. Halterna anges i mg/l. I tabellen anges den utspädning som har antagits i beräkningarna. Relevanta 
exponeringsvägar är markerade med grått. Detekterade parametrar är skrivna med fetstil och halter som överskrider angivna exponeringsvägar är 
markerade med grått.

Miljörisker ProvtagnigspunkterParameter Dricksvatten Ångor i 
byggnader Bevattning Ytvatten Våtmarker PG21_GV PG36_GV PG74_GV

Alifater
C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 < 0,020 < 0,020 < 0,020
C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 < 0,020 < 0,020 < 0,020
C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 < 0,020 < 0,020 < 0,020
C12-C16 0,1 - 1 3 1 < 0,020 < 0,020 < 0,020
C16-C35 0,1 - 1 3 1 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Aromater
Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050
Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Xylen 0,25 3 4 0,5 1 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 < 0,010 < 0,010 < 0,010
C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 < 0,010 < 0,010 < 0,010
C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050
PAH L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 < 0,00020 < 0,00020 < 0,00020
PAH M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 < 0,00030 < 0,00030 < 0,00030
PAH H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 < 0,00030 < 0,00030 < 0,00030
Övriga
MTBE 0,02 20 0,2 5 15 < 0,010 < 0,010 < 0,010
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6 PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN

6.1 INLEDNING
Platsspecifika riktvärden (PSR) har tagits fram med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsprogram. Det är 
samma beräkningsmodell som har använts för att ta fram Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Utdrag ur 
beräkningsprogrammet redovisas i bilaga 4.

I beräkningsmodellen tas hänsyn till både hälsorisker och de miljörisker som ett förorenat område kan 
innebära. I modellen beräknas riktvärde för hälsa, skydd av markmiljö, skydd av grundvatten och skydd av 
ytvatten. Det lägsta av de framräknade riktvärdena väljs som det styrande riktvärdet. 

Det hälsobaserade riktvärdet beräknas utifrån den bedömda föroreningsexponeringen för människor som 
vistas i området.

Riktvärdet för markmiljö gäller skydd av markekosystemets funktioner. I skyddet av markmiljö är även 
skydd av däggdjur och fåglar inkluderat. KM innebär skydd av 75 % av marklevande arterna och MKM 
skydd av 50 % av marklevande arterna.

6.2 SKYDDSOBJEKT
Följande skyddsobjekt har identifierats:

 Vuxna som kommer att arbeta i badhuset
 Barn och vuxna som besöker badhuset
 Barn och vuxna som rör sig i området
 Ytvattenrecipient (Bäveån)
 Grundvatten

6.3 EXPONERINGSVÄGAR
De huvudsakliga exponeringsvägarna för föroreningarna för människor som rör sig i området är inandning 
av damm och ånga, upptag genom huden och intag av jord.

Den undersökta ytan kommer att användas till ett badhus med tillhörande parkeringsplats. Ingen odling av 
ätbara växter kommer att ske, och därför utesluts den exponeringsvägen.

Intag av föroreningar via dricksvattnet tas inte med. Bedömd grundvattenriktning är mot den närliggande 
Bäveån och det finns enligt brunnsarkivet ingen dricksvattenbrunn i bedömd grundvattenriktning. Centrala 
Uddevalla är anslutet till det kommunala VA-nätet.

6.4 INDATA
I tabell 5 redovisas de förändringar i indata som har gjorts i beräkningsprogrammet.
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Tabell 5. Redovisning vilken indata som avviker från de generella riktvärdena för KM.
Parameter Enhet KM PSR Kommentar
Exponeringsväg
Intag av dricksvatten Ja Nej Intag av dricksvatten ej aktuellt. Enligt brunnsarkivet finns 

det ingen brunn i bedömd grundvattenriktning.
Intag av växter Ja Nej Ingen odling av ätbara växter planerad.
Intag av jord Ja Ja
Inandning av damm Ja Ja
Inandning av ånga Ja Ja
Hudkontakt Ja Ja
Exponeringstid
Intag av förorenad jord (barn) dag/år 365 104 Antag besöker badhuset 2 ggr/vecka
Intag av förorenad jord (vuxna) dag/år 365 225 Antag antal arbetsdagar för anställda
Hudkontakt (barn) dag/år 120 120
Hudkontakt (vuxna) dag/år 120 120
Inandning av damm (barn) dag/år 365 104 Antag besöker badhuset 2 ggr/vecka
Inandning av damm (vuxna) dag/år 365 225 Antag antal arbetsdagar för anställda
Inandning av ånga (barn) dag/år 365 104 Antag besöker badhuset 2 ggr/vecka
Inandning av ånga (vuxna) dag/år 365 225 Antag antal arbetsdagar för anställda
Övrigt
Områdets längd m 50 120
Områdets bredd m 50 180

Skydd av markmiljö % 75 50
Planerad verksamhet på fastigheterna är badhus och 
bilparkering. Därmed bedöms det rimligt att sätta markens 
skyddsvärde till samma nivå som för mindre känslig 
markanvändning.

Ytvattenrecipient Sjö Rinnande 
vattendrag Bäveån

Flöde i rinnande vattendrag m3/s 0,03171 4,9 Årsmedelflöde i Bäveån mellan åren 1972 och 2003 
(Länsstyrelsen 2005).

6.5 RESULTAT
Platsspecifika riktvärden för de ämnen som analys har skett med avseende på har beräknats, med ett 
undantag. Alifater C5-C16 finns inte med i beräkningsprogrammet så för den gruppen behålls riktvärdet för 
KM. I tabell 6 redovisas de framräknade PSR tillsammans med de generella riktvärdena för KM.

Analysresultaten tillsammans med PSR redovisas i bilaga 5.
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Tabell 6. De generella riktvärdena för KM samt de platsspecifika riktvärdena. Halterna anges i mg/kg.
Ämne KM PSR Kommentar
Alifater C5-C8 25 35
Alifater C8-C10 25 40
Alifater C10-C12 100 350
Alifater C12-C16 100 500
Alifater C5-C16 100 - Finns ej med i beräkningsprogrammet
Alifater C16-C35 100 1000
Bensen 0,012 0,008
Toluen 10 10
Etylbensen 10 10
Xylen 10 15
Aromater C8-C10 10 35
Aromater C10-C16 3 12
Aromater C16-C35 10 7
PAH L 3 3,5
PAH M 3,5 6
PAH H 1 3,5
As 10 10
Ba 200 300
Pb 50 100
Cd 0,8 5
Co 15 15
Cu 80 200
Cr total 80 150
Hg 0,25 0,7
Ni 40 30
V 100 200
Zn 250 500
PCB 0,008 0,04
TBT 0,15 1,2
DBT 1,5 1
MBT 0,25 0,18

7 SCHAKTPLAN
Med hjälp av de platsspecifika riktvärdena har en bedömning av vilka massor som behöver schaktas ur 
och vilka massor som kan återanvändas på platsen gjorts. Följande gäller:

 Varje provgrop motsvarar respektive ruta. Två provgropar ströks (SC88 och SC125) och på 
dessa platser har storleken på den ursprungliga rutan utökats. Det innebär att vid dessa två 
platser får provgroparna representera en större yta än 10x10 meter.

 Om massorna inte återanvänds på fastigheten ska de lämnas till en godkänd mottagare.
 I de fall både ett smalt ytprov och ett djupare prov har tagits för en nivå, har en gemensam 

bedömning för hela nivån gjorts utifrån de högsta halterna i proverna.
 I en del av provgroparna är inte föroreningarna avgränsade i djupled. I samband med 

schaktarbetet kommer därför kompletterande provtagning i schaktbotten att behöva genomföras i 
dessa rutor.

 Vid telefonsamtal med miljöavdelningen i Uddevalla kommun framkom information om att 
bakgrundshalten arsenik i lera i Bohuskusten generellt är högre än halten 10 mg/kg, som 
används som bakgrundshalt i beräkningsprogrammet. Det har bekräftats vid andra 
undersökningar som Sigma Civil har genomfört i Uddevalla. Av den anledningen bedöms de 
massor av lera där det endast är halten arsenik som överskrider riktvärdet för KM kunna 
återanvändas/ligga kvar. 

Bedömt behov av miljöschakt per provtagningsruta redovisas i bilaga 6.
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Bilaga 2

PROVTAGNINGSPROTOKOLL

Provtagningsdatum: 23 januari till 2 februari 2017

Väderlek: Varierad, cirka 0-5° C, sol/mulet/dis

Provtagare: Ylva Vård och Jenny Reinholdsson

Olja PAH Me PCB TBT

SC01 Gräs 0-0,3 Mg[Hu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-1 Mg[hucogrSa] 0,3-1 <5 x x x x x

1-1,8 Mg[cogrsiSa] 1-1,8 <5 x x x x x Tegel, snäckskal

1,8-2 Pt 1,8-2 <5 x x x x x

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC02 Gräs 0-0,3 Mg[siHu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-1 Mg[grSa] 0.3-0,5 <5 x x x x x Tegel

0,5-1 <5 x x x x x

1-1,2 Co Stora stenar.

1,2-1,7 sigyCl 1,2-1,7 <5 x x x x x

SC03 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,8 Mg[grSa] 0,4-0,8 <5 x x x x x

0,8-1 Gatsten

1-1,4 Si 1-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,9 Cl 1,4-1,9 <5 x x x x x

SC04 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,6 Mg[grSa] 0,4-0,6 <5 x x x x x Tegel

0,6-0,8 Co

0,8-1 sasiCl 0,8-1 <5 x x x x x

1-1,7 sigyCl 1-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,7 <5 x x x x x

SC05 Gräs 0-0,4 Mg[Hu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,8 Mg[grSa] 0,4-0,8 <5 x x x x x

0,8-1 Gatsten

1-1,4 sigyCl 1-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,9 Cl 1,4-1,9 <5 x x x x x

SC06 Gräs 0-0,4 Mg[Hu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,8 Mg[cogrSa] 0,4-0,8 <5 x x x x x Tegel.

0,8-1,4 sigyCl 0,8-1 <5 x x x x x

1-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,9 Cl 1,4-1,9 <5 x x x x x

SC07 Gräs 0-0,3 Mg[saHu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,5 Mg[grSa] 0,3-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[sahuSi] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC08 Gräs 0-0,3 Mg[saHu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,5 Mg[Sa] 0,3-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,7 Mg[gsSa] 0,5-0,7 <5 x x x x x Tegel, plast.

0,7-1,5 sigyCl 0,7-1 <5 x x x x x

1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

Kommentar
Laboratorieanalys

Punkt Markyta Djup (m)
Preliminär 
jordarts-

bestämnng
Jordprov

PID 
(ppm)

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



SC09 Gräs 0-0,5 Mg[siHu] 0-0,5 <5 x x x x x Tegel

0,5-0,9 grcoSa 0,5-0,9 <5 x x x x x

0,9-1 siSa 0,9-1 <5 x x x x x

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC10 Gräs 0-0,4 Mg[sasiHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-1 Mg[sihuSa] 0,4-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x Snäckskal

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC11 Gräs 0-0,3 Hu 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,6 Sa 0,3-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 grSa 0,6-1 <5 x x x x x

1-1,3 grsaSi 1-1,3 <5 x x x x x

1,3-1,5 saSi 1,3-1,5 <5 x x x x x

SC12 Gräs 0-0,3 Mg[Hu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,7 Mg[grSa] 0,3-0,7 <5 x x x x x Tegel

0,7-1.5 Mg[gySi] 0,7-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 <5 x x x x x

1,5-1,9 gysiCl 1,5-1,9 <5 x x x x x

SC13 Gräs 0-0,5 Mg[saHu] 0-0,1 <5 x x x x x Tegel

0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[Sa] 0,5-1 <5 x x x x x Porslin, snäckskal

1-1,5 Mg[saSi] 1-1,5 <5 x x x x x Tegel. Trä

1,5-2 sigyCl 1,5-2 <5 x x x x x

SC14 Asfalt 0-0,1 Asfalt

0,1-0,4 Mg[cogrSa] 0,1-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,5 Lecakulor

0,5-0,7 Mg[(cogr)Sa] 0,5-0,7 <5 x x x x x

0,7-1 Mg[saSi] 0,7-1 <5 x x x x x Snäckskal

1-1,5 Mg[coclsaSi] 1-1,5 <5 x x x x x Trä, tegel, bräder

1,5-2 gySi 1,5-2 <5 x x x x x

2-2,5 Cldc 2-2,5 <5 x x x x x

SC15 Gräs 0-0,5 Mg[Hu] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[grSa] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,2 Gatsten

1,2-1,5 sigyCl 1,2-1,5 <5 x x x x x

1,5-1,8 gySi 1,5-1,8 <5 x x x x x

SC16 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,9 Mg[grSa] 0,4-0,9 <5 x x x x x Tegel

0,9-1,1 Gatsten

1,1-1,3 sasiCl 1,1-1,3 <5 x x x x x Snäckskal

1,3-1,6 Cl 1,3-1,6 <5 x x x x x

SC17 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,9 Mg[grcoSa] 0,4-0,9 <5 x x x x x

0,9-1,2 Gatsten

1,2-1,9 siCl 1,2-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,9 <5 x x x x x

SC18 Gräs 0-0,3 Mg[Hu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,8 Mg[stgrSa] 0,3-0,8 <5 x x x x x

0,8-1 Co

1-1,4 siCl 1-1,4 <5 x x x x x

1,4-2 Cl 1,4-2 <5 x x x x x

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



SC19 Gräs 0-0,3 Mg[saHu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,4 Mg[Sa] 0,3-0,4 <5 x x x x x Tegel

0,4-0,6 Mg[grSa] 0,4-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 Mg[grsaCl] 0,6-1 <5 x x x x x Trä, snäckskal

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC20 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,6 Mg[cogrSa] 0,4-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,7 Mg[grS] 0,6-0,7 <5 x x x x x Snäckskal, trä

0,7-1 Mg[sasigyCl] 0,7-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC21 Gräs 0-0,4 Mg[Hu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,5 Mg[Sa] 0,4-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[(co)Sa] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x Snäckskal

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC22 Gräs 0-0,6 Mg[saHu] 0-0,1 <5 x x x x x

0,1-0,6 <5 x x x x x

0,6-1,1 Mg[grSa] 0,6-1,1 <5 x x x x x Tegel

1,1-1,6 siCl 1,1-1,6 <5 x x x x x

1,6-2,1 Cl 1,6-2,1 <5 x x x x x

SC23 Gräs 0-0,5 Mg[Hu] 0-0,5 <5 x x x x x Tegel, betong, armering

0,5-1 Mg[grhuSa] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel, betong, armering

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2,3 Cl 1,5-2,3 <5 x x x x x

SC24 Gräs 0-1 Mg[saHu] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 <5 x x x x x

0,8-1,5 Asfalt och makadam

1,5-1,7 gyCl 1,5-1,7 31 x x x x x

1,7-2,2 Cl 1,7-2,2 <5 x x x x x

SC25 Gräs 0-0,4 Mg[sisaHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,6 Lecakulor

0,6-1 Mg[sa] 0,6-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-1,8 gyCl 1,5-1,8 <5 x x x x x

SC26 Gräs 0-0,4 Mg[sisaHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,6 Lecakulor

0,6-1,5 Mg[sagySi] 0,6-1 <5 x x x x x Tegel, skrot

1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 saSi 1,5-2 <5 x x x x x

SC27 Gräs 0-0,3 Mg[Hu] 0-0,1 <5 x x x x x

0-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,8 Mg[Sa] 0,3-0,8 <5 x x x x x

0,8-1,5 Mg[huSa] 0,8-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 <5 x x x x x Tegel

1,5-2 siCl 1,5-2 <5 x x x x x

SC28 Asfalt/rabatt 0-0,4 Mg[hu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,8 Mg[clSi] 0,4-0,8 <5 x x x x x

0,8-1 Lecakulor

1-1,8 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-1,8 <5 x x x x x
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SC29 Gräs 0-0,4 Mg[Hu] 0-0,4 <5 x x x x x Tegel

0,4-0,6 Lecakulor

0,6-1 grSa 0,6-1 <5 x x x x x Snäckskal

1-1,5 gr 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 siCl 1,5-2 <5 x x x x x

SC30 Gräs 0-0,5 Mg[Hu] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,7 Lecakulor

0,7-1 grSa 0,7-1 <5 x x x x x

1-1,7 siSa 1-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,7 <5 x x x x x

SC31 Gräs 0-0,5 Mg[huSa] 0-0,5 <5 x x x x x Tegel, glas

0,5-0,8 Mg[grSa] 0,5-0,8 <5 x x x x x

0,8-0,9 Asfalt

0,9-1,5 Mg[sigrSa] 0,9-1,5 <5 x x x x x Snäckskal, tegel, glas

1,5-1,8 Pt 1,5-1,8 <5 x x x x x

1,8-2,3 siLe 1,8-2,3 <5 x x x x x

SC32 Gräs 0-0,2 Mg[saHu] 0-0,2 <5 x x x x x

0,2-1 Mg[Sa] 0,2-0,7 <5 x x x x x Tegel, gatsten, järnskrot

0,7-1 <5 x x x x x

1-1,2 Co Stora stenar.

1,2-1,5 sigyCl 1,2-1,5 <5 x x x x x Snäckskal

1,5-1,8 gyCl 1,5-1,8 <5 x x x x x

SC33 Gräs 0-0,5 Mg[Hu] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[grsiSa] 0,5-1 <5 x x x x x Snäckskal

1-1,2 Co Stora stenar.

1,2-1,4 sasiCl 1,2-1,4 <5 x x x x x Snäckskal

1,4-1,9 siCl 1,4-1,9 <5 x x x x x

SC34 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,8 Mg[grSa] 0,4-0,8 <5 x x x x x Tegel

0,8-1 gatsten

1-1,5 siCl 1-1,5 <5 x x x x x

Berg? Stopp mot förmodat berg

SC35 Gräs 0-0,5 Mg[saHu] 0-0,5 <5 x x x x x Lukt. Tegel.

0,5-0,9 Mg[grSa] 0,5-0,9 <5 x x x x x Tegel.

0,9-1 Mg[husiCl] 0,9-1 <5 x x x x x Lukt. Järnrör. Tegel.

1-1,2 Co Stora stenar.

1,2-1,5 siCl 1,2-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC36 Gräs 0-0,6 Mg[saHu] 0-0,6 <5 x x x x x Kabel, tegel.

0,6-0,8 Mg[Sa] 0,6-0,8 <5 x x x x x Tegel

0,8-1 Mg[grSa] 0,8-1 <5 x x x x x tegel, snäckskal

1-1,5 sigyClpr 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC37 Gräs 0-0,4 huSa 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,9 cogrSa 0,4-0,9 <5 x x x x x

0,9-1,7 huSi 0,9-1,7 <5 x x x x x

1,7-2,3 Cl 1,7-2,3 <5 x x x x x

SC38 Gräs 0-0,1 Mg[Hu] 0-0,1 <5 x x x x x

0,1-0,4 Mg[cogrsiSa] 0,1-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,6 Mg[Sa] 0,4-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 Mg[muSa] 0,6-1 5,8 x x x x x Tegel. Lukt.

1-1,6 sigyCl 1-1,6 <5 x x x x x
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1,6-2,1 Cl 1,6-2,1 <5 x x x x x

SC39 Gräs 0-0,4 Mg[Hu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,8 Mg[cogrSa] 0,4-1 <5 x x x x x

0,8-1 Asfalt, Co Asfalt och större stenar

1-1,5 Mg[sigyCl] 1-1,5 <5 x x x x x Tegel. Lukt.

1,5-2 sigyCl 1,5-2 <5 x x x x x Snäckskal

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC40 Gräs 0-0,2 Mg[Hu] 0-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,3 Mg[Sa] 0,2-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,7 Mg[grcoSa] 0,3-0,7 <5 x x x x x Lukt

0,7-1 grcosiCl 0,7-1 <5 x x x x x Lukt

1-1,5 stsiCl 1-1,5 <5 x x x x x

SC41 Gräs 0-0,2 Mg[Hu] 0-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,5 Mg[grSa] 0,2-0,5 <5 x x x x x

0,5-1,5 Mg[grcoSa] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 grSi 1,5-2 <5 x x x x x
Betongfundament som förhindrade djupare 
grävning trots utvidgning av gropen.

SC42 Gräs 0-0,3 Mg[sisaHu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,5 Lecakulor

0,5-0,8 Mg[Sa] 0,5-0,8 <5 x x x x x

0,8-1,3 Mg[sigyCl] 0,8-1,3 <5 x x x x x Tegel, glas

1,3-1,6 Cl 1,3-1,6 <5 x x x x x

SC43 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,6 Mg[cogrSa] 0,03-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,8 Lecakulor

0,8-1 Mg[saSi] 0,8-1 <5 x x x x x

1-2 Mg[siSa] 1-1,5 <5 x x x x x Tegel, snäckskal, glas

1,5-2 <5 x x x x x Tegel, snäckskal, glas

2-2,5 gySi 2-2,5 <5 x x x x x

2,5-3 Cl 2,5-3 <5 x x x x x

SC44 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,6 Mg[cogrSa] 0,03-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,8 Lecakulor

0,8-1 Mg[siSa] 0,8-1 <5 x x x x x Snäckskal, tegel

1-1,5 Mg[gycogrSa] 1-1,5 <5 x x x x x Bräder

1,5-2 Sa 1,5-2 <5 x x x x x Snäckskal

2-2,4 gySi 2-2,4 <5 x x x x x

2,4-2,7 Cl 2,4-2,7 <5 x x x x x

SC45 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,7 Mg[cogrSa] 0,03-0,7 <5 x x x x x

0,7-1 Lecakulor

1-1,9 Mg[cogrSa Cl] 1-1,9 <5 x x x x x Tegel, glas

1,9-2,4 Si 1,9-2,4 <5 x x x x x

2,4-2,7 gySi 2,4-2,7 <5 x x x x x

2,7-3 Cl 2,7-3 <5 x x x x x

SC46 Asfalt 0-0,1 Asfalt

0,1-0,6 Mg[cogrSa] 0,1-0,15 <5 x x x x x

0,1-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,8 Lecakulor

0,8-1 Mg[Fsa] 0,8-1 <5 x x x x x

1-1,7 Mg[gycogrSa] 1-1,7 <5 x x x x x Tegel, glas, trä, snäckskal

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



1,7-1,8 Pt 1,7-1,8 <5 x x x x x

1,8-2,2 siCl 1,8-2,2 <5 x x x x x

2,2-2,5 Cl 2,2-2,5 <5 x x x x x

SC47 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,5 Mg[cogrSa] 0,03-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,7 Lecakulor

0,7-1 Mg[siSa] 0,7-1 <5 x x x x x

1-1,7 Mg[cogrsiSa] 1-1,7 <5 x x x x x Tegel, glas, skrot

1,7-2,2 gySi 1,7-2,2 <5 x x x x x

2,2-2,5 siCl 2,2-2,5 <5 x x x x x

2,5-2,7 Cl 2,5-2,7 <5 x x x x x

SC48 Rabatt 0-0,4 Mg[(cl)Hu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,9 Mg[Sa] 0,4-0,9 <5 x x x x x

0,9-1,2 Mg[hucogrSa] 0,9-1,2 <5 x x x x x Tegel, metallskrot

1,2-
Stora 
sprängstenar

Avbröt grävandet 2 mumy eftersom det 
fortfarande huvudsakligen var stora 
sprängstenar i gropen och stort inläckage av 
vatten.

SC49 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,6 Mg[grcoSa] 0,03-0,6 <5 x x x x x

0,6-1,3 Mg[gysaSi] 0,6-1,3 <5 x x x x x Snäckskal, tegel

1,3-2 gysaSipt 1,3-2 <5 x x x x x

2-2,5 Clpt 2-2,5 <5 x x x x x

SC50 Gräs 0-0,5 Mg[saHu] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[Sa] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel, trä, porslinstester, trä, skrot

1-1,5 siCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC51 Gräs 0-0,4 Mg[siHu] 0-0,4 <5 x x x x x Tegel

0,4-1 grSa 0,4-1 <5 x x x x x

1-1,8 Cl 1-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,8 <5 x x x x x

SC52 Gräs 0-0,1 Hu 0-0,1 <5 x x x x x

0,1-0,5 Sa 0,1-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 grcoSa 0,5-1 <5 x x x x x

1-2 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 <5 x x x x x

SC53 Gräs 0-0,5 Mg[huSa] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[cogrSa] 0,5-1 <5 x x x x x Armeringsjärn, tegel, plast

1-1,6 cosiSa 1-1,6 <5 x x x x x

1,6-2 Cl 1,6-2 <5 x x x x x

SC54 Gräs 0-0,6 Mg[huSa] 0-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 Mg[cogrSa] 0,6-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,7 siSa 1-1,7 <5 x x x x x

1,7-2,2 Cl 1,7-2,2 <5 x x x x x

SC55 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,05 <5 x x x x x Tegel

0-0,4 <5 x x x x x Tegel

0,4-1,2 Mg[cogrSa] 0,4-1,2 <5 x x x x x Tegel

1,2-1,7 gySi 1,2-1,7 <5 x x x x x

1,7-2 Cl 1,7-2 <5 x x x x x

SC56 Gräs 0-0,1 Hu 0-0,1 <5 x x x x x

0,1-0,3 Sa 0,1-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,7 grsaSi 0,3-0,7 <5 x x x x x

0,7-1 saSi 0,7-1 <5 x x x x x Lukt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



1-1,3 sigyClpr 1-1,3 <5 x x x x x

1,3-2 Cl 1,3-2 <5 x x x x x

SC57 Gräs 0-0,2 Hu 0-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,6 cogrSa 0,2-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 cogrsaCl 0,6-1 <5 x x x x x Lukt

1-1,5 cosiCl 1-1,5 <5 x x x x x Lukt

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC58 Gräs 0-0,2 saHu 0-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,3 Sa 0,2-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,7 cogrSa 0,3-0,7 <5 x x x x x Lukt

0,7-1 cogrSi 0,7-1 <5 x x x x x Lukt

1-1,7 sigyCl 1-1,7 <5 x x x x x Lukt

1,7-2,3 Cl 1,7-2,3 <5 x x x x x

SC59 Gräs 0-0,1 Hu 0-0,1 <5 x x x x x

0,1-0,3 Sa 0,1-0,3 <5 x x x x x

0,3-1,6 grcoSa 0,3-1 <5 x x x x x Lukt

1-1,6 <5 x x x x x Lukt

1,6-2 grgyCl 1,6-2 <5 x x x x x

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC60 Gräs 0-0,4 Mg[musiSa] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,6 Lecakulor

0,6-0,8 Mg[sigrSa] 0,6-0,8 <5 x x x x x

0,8-1 Mg[Hu] 0,8-1 <5 x x x x x tegel, glas, rester

1-2 Mg[sasiCl] 1-2 <5 x x x x x tegel

2-2,7 siCl 2-2,7 <5 x x x x x

SC61 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,7 Mg[cogrSa] 0,03-0,7 <5 x x x x x

0,7-0,9 Lecakulor

0,9-1,7 Mg[siSa] 0,9-1,7 <5 x x x x x Tegel, glas

1,7-2,4 Si 1,7-2,4 <5 x x x x x

2,4-2,9 Cl 2,4-2,9 <5 x x x x x

SC62 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,6 Mg[cogrSa] 0,03-0,1 <5 x x x x x Betong

0,03-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,8 Lecakulor

0,8-1,4 Mg[cogrSa] 0,8-1,4 <5 x x x x x Tegel, trä

1,4-2 sicogrSa 1,4-2 <5 x x x x x

2-2,5 gySi 2-2,5 <5 x x x x x

2,5-3 Cl 2,5-3 <5 x x x x x

SC63 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,6 Mg[cogrSa] 0,03-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,8 Lecakulor

0,8-1,2 Mg[cogrSa] 0,8-1,2 <5 x x x x x Tegel

1,2-1,8 Mg[gysiSa] 1,2-1,8 <5 x x x x x Metallskrot

1,8-2,5 gySi 1,8-2,5 <5 x x x x x

2,5-2,8 Cl 2,5-2,8 <5 x x x x x

SC64 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,5 Mg[cogrSa] 0,05-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,7 Lecakulor

0,7-1 Mg[Fsa] 0,7-1 <5 x x x x x

1-1,7 Mg[cogrSa] 1-1,7 <5 x x x x x Tegel, skrot

1,7-2,2 clSi 1,7-2,2 <5 x x x x x
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2,2-2,5 Cl 2,2-2,5 <5 x x x x x

SC65 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,6 Mg[grSa] 0,05-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,65 Asfalt

0,65-0,8 Mg[Sa] 0,65-0,8 <5 x x x x x

0,8-1,2 Mg[grSa] 0,8-1,2 <5 x x x x x

1,2-1,5 Mg[cogrgysiSa] 1,2-1,5 <5 x x x x x Tegel, trä, snäckskal

1,5-2,1 siCl Pt 1,5-2,1 <5 x x x x x

2,1-2,5 Cl 2,1-2,5 <5 x x x x x

SC66 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,7 Mg[cogrSa] 0,05-0,7 <5 x x x x x

0,7-0,8 Asfalt

0,8-1 (gr)coSa 0,8-1 <5 x x x x x

1-1,6 cogrSa 1-1,6 <5 x x x x x

1,6-2 siCl 1,6-2 <5 x x x x x

2-2,3 Cl 2-2,3 <5 x x x x x

SC67 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,6 cogrSa 0,03-0,6 <5 x x x x x

0,6-1,2 sicogrSa 0,6-1,2 <5 x x x x x

1,2-1,6 gySipt 1,2-1,6 <5 x x x x x

1,6-2 Clpt 1,6-2 <5 x x x x x

SC68 Gräs 0-0,3 Mg[saHu] 0-0,05 <5 x x x x x

0,05-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,7 Mg[cogrclhuSa] 0,3-0,7 <5 x x x x x Tegel

0,7-1,2 cogrSa 0,7-1,2 <5 x x x x x

1.2-1,8 Sa 1.2-1,8 <5 x x x x x

1,8-2 gySi 1,8-2 <5 x x x x x

2-2,4 Cl 2-2,4 <5 x x x x x

SC69 Gräs 0-0,2 Mg[saHu] 0-0,2 <5 x x x x x

0,2-1 Mg[(mu)cogrSa] 0,2-1 <5 x x x x x Tegel, skrot, betong, kabelrester, plast

1-1,7 cogrSa 1-1,7 <5 x x x x x

1,7-2,4 Cl 1,7-2,4 <5 x x x x x

SC70 Gräs 0-0,6 Mg[saHu] 0-0,1 <5 x x x x x

0,1-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,65 Asfalt - -

0,65-1,3 cogrSa 0,65-1,3 <5 x x x x x

1,3-1,8 Cl 1,3-1,8 <5 x x x x x

SC71 Gräs 0-0,1 Mg[saHu] 0-0,1 <5 x x x x x

0,1-0,4 Mg[grhuSa] 0,1-0,4 <5 x x x x x Tegel

0,4-1 Mg[huSa] 0,4-1 <5 x x x x x Plast

1-1,5 siCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC72 Gräs 0-0,4 Mg[huSa] 0-0,4 <5 x x x x x Tegel

0,4-0,5 grSa 0,4-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,9 stgrSa 0,5-0,9 <5 x x x x x

0,9-1 Sa 0,9-1 <5 x x x x x

1-2 siCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 <5 x x x x x

SC73 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,45 Makadam

0,45-1,2 Mg[cogrSa Cldc] 0,45-1,2 <5 x x x x x

1,2-1,6 Mg[saGr] 1,2-1,6 <5 x x x x x Slaggprodukter
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1,6-2,1 Cl 1,6-2,1 <5 x x x x x

SC74 Gräs 0-0,4 Mg[clsaHu] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,5
Asfalt och 
makadam

0,5-0,7 Mg[cogrSa] 0,5-0,7 <5 x x x x x Tegel, snäckskal

0,7-1,3 Cldc sa gySi 0,7-1,3 <5 x x x x x

1,3-1,7 Cl 1,3-1,7 <5 x x x x x

SC75 Gräs 0-0,6 Mg[saHu] 0-0,6 <5 x x x x x tegel, snäckskal

0.6-0,65 Asfalt

0,65-1,4 cogrSa 0,65-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,6 sigyCl 1,4-1,6 <5 x x x x x

1,6-2,4 Cl 1,6-2,4 <5 x x x x x

SC76 Gräs 0-0,6 Mg[saHu] 0-0,6 <5 x x x x x

0.6-0,65 asfalt

0,65-0,85 cogrSa 0,65-0,85 <5 x x x x x

0,85-1 Sa 0,85-1 <5 x x x x x

1-1,5 sigyCl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC77 Plattor 0-0,07 Plattor

0,07-0,6 Mg[coSa] 0,07-0,6 <5 x x x x x Tegel

0,6-1 gysiSa 0,6-1 <5 x x x x x

1-1,5 gySi 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-1,9 Cl 1,5-1,9 <5 x x x x x

SC78 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,2 Mg[cogrSa] 0,05-0,1 <5 x x x x x

0,05-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,5 Mg[(co)Sa] 0,2-0,5 <5 x x x x x Metalltråd

0,5-0,6 Lecakulor

0,6-0,9 Mg[(co)Sa] 0,6-0,9 <5 x x x x x

0,9-1,7 Mg[gyclsaSi] 0,9-1,4 <5 x x x x x Tegel, trä, glas

1,4-1,7 <5 x x x x x Snäckskal, trä, tegelstenar, metallskrot

1,7-2 gySi 1,7-2 <5 x x x x x

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC79 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,2 Mg[cogrSa] 0,05-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,5 Mg[Sa] 0,2-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,6 Lecakulor

0,6-1,5 Mg[cogrsaSi] 0,6-1 <5 x x x x x

1-1,5 <5 x x x x x Tegel, trä

1,5-2 Mg[sagySi] 1,5-2 <5 x x x x x Tegel, trä, snäckskal

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC80 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,2 Mg[cogrSa] 0,05-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,5 Mg[coSa] 0,2-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,6 Lecakulor

0,6-1,5 Mg[cosiSa] 0,6-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 <5 x x x x x Tegel, glas, trä, metallplåt

1,5-2 gySi 1,5-2 <5 x x x x x Snäckskal

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC81 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,2 Mg[cogrSa] 0,03-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,7 Mg[coSa] 0,2-0,7 <5 x x x x x

0,7-1 Mg[gySi] 0,7-1 <5 x x x x x Tegel, snäckskal
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1-1,5 Mg[cogrsaSi] 1-1,5 <5 x x x x x Tegel

1,5-2 gySi 1,5-2 <5 x x x x x

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC82 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,2 Mg[cogrSa] 0,03-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,6 Mg[coSa] 0,2-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 Mg[siclSa] 0,6-1 <5 x x x x x Tegel, metallbit

1-1,3 Mg[clsiSa] 1-1,3 <5 x x x x x Glas, tegel

1,3-1,7 gySi 1,3-1,7 <5 x x x x x

1,7-2 Cl 1,7-2 <5 x x x x x

SC83 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,2 Mg[cogrSa] 0,03-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,6 Mg[coSa] 0,2-0,6 <5 x x x x x

0,6-1,3 Mg[siSa] 0,6-1,3 <5 x x x x x Tegel

1,3-1,8 gySipr 1,3-1,8 <5 x x x x x

1,8-2 Clpr 1,8-2 <5 x x x x x

SC84 Gräs 0-0,5 sahuSi 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 grSa 0,5-1 <5 x x x x x

1-1,6 cosaGr 1-1,6 <5 x x x x x

1,6-2 Cl 1,6-2 <5 x x x x x

SC85 Gräs 0-0,5 Mg[samuSi] 0-0,05 <5 x x x x x Metallskrot, tegel

0-0,5 <5 x x x x x Metallskrot, tegel

0,5-0,8 Mg[cogrSa] 0,5-0,8 <5 x x x x x Metallskrot, tegel

0,8-1,6 cogrclSa 0,8-1,6 <5 x x x x x

1,6-2 Cl 1,6-2 <5 x x x x x

SC86 Gräs 0-0,5 Mg[husaSi] 0-0,5 <5 x x x x x Tegel

0,5-1 Mg[cogrSa] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel, snäckskal, trä

1-1,6 gySi 1-1,6 <5 x x x x x

1,6-2 Cl 1,6-2 <5 x x x x x

SC87 Gräs 0-0,5 Mg[cohusaSi] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,7 Mg[cogrSa] 0,5-0,7 <5 x x x x x Metallskrot, trä

0,7-1,4 grsaSi 0,7-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,6 gySi 1,4-1,6 <5 x x x x x

1,6-1,9 Cl 1,6-1,9 <5 x x x x x

SC89 Gräs 0-0,5 Mg[sahuSi] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[cosaCl] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel, trä

1-1,3 gySi 1-1,3 <5 x x x x x

1,3-1,6 Cl 1,3-1,6 <5 x x x x x

SC90 Gräs 0-0,7 Mg[cogrhusaSi] 0-0,7 <5 x x x x x Tegel, flaggstångsfundament

0,7-1,3 Mg[cogrsasiCl] 0,7-1,3 <5 x x x x x Tegel, metall

1,3-1,5 gySi 1,3-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC91 Plattor 0-0,07 Plattor

0,07-0,6 coSa 0,07-0,6 <5 x x x x x

0,6-0,9 gySi 0,6-0,9 <5 x x x x x

0,9-1 Pt 0,9-1 <5 x x x x x

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC92 Plattor 0-0,07 Plattor

0,07-0,5 coSa 0,07-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,8 siCl 0,5-0,8 <5 x x x x x

0,8-1 gySi 0,8-1 <5 x x x x x

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x
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SC93 Plattor 0-0,07 Plattor

0,07-0,5 coSa 0,07-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 gySi 0,5-1 <5 x x x x x

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC94 Gräs 0-0,4 Mg[saHu] 0-0,05 <5 x x x x x Tegel

0-0,4 <5 x x x x x

0,4-1 Cldc 0,4-1 <5 x x x x x

1-1,6 Cl 1-1,6 <5 x x x x x

SC95 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,2 Mg[cogrSa] 0,05-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,5 Mg[Sa] 0,2-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,6 Lecakulor

0,6-1 Mg[Sa] 0,6-1 <5 x x x x x

1-1,5 Mg[saclSi] 1-1,5 <5 x x x x x Glas, tegel

1,5-1,9 siCl 1,5-1,9 <5 x x x x x

1,9-2,4 Cl 1,9-2,4 <5 x x x x x

SC96 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,3 Mg[cogrSa] 0,05-0,3 <5 x x x x x

0,3-0,6 Mg[Sa] 0,3-0,6 <5 x x x x x Träbitar

0,6-0,7 Lecakulor

0,7-1 Mg[Sa] 0,7-1 <5 x x x x x Träbitar

1-2 Mg[Si] 1-1,5 <5 x x x x x Tegel, trä, rep

1,5-2 <5 x x x x x Tegel, trä

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC97 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,2 Mg[cogrSa] 0,05-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,7 Mg[Sa] 0,2-0,7 <5 x x x x x Tegel

0,7-1 Mg[cogrSa] 0,7-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,7 Mg[saSi] 1-1,7 <5 x x x x x Tegel, snäckskal

1,7-2,2 Cl 1,7-2,2 <5 x x x x x

SC98 Gräs 0-0,5 Mg[Hu] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[Sa] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel

1-1,5 Mg[Cl] 1-1,5 <5 x x x x x Tegel

1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC99 Gräs 0-1 Mg[sagrHu] 0-0,1 <5 x x x x x Tegel, glas

0-0,5 <5 x x x x x Tegel, glas

0,5-1 <5 x x x x x

1-2 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

1,5-2 <5 x x x x x

SC100 Gräs 0-0,4 Mg[sahuSi] 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-0,7 Lecakulor

0,7-1 siSa 0,7-1 <5 x x x x x

1-1,6 cogrSa 1-1,6 <5 x x x x x

1,6-2 gySi 1,6-2 <5 x x x x x

2-2,4 Cl 2-2,4 <5 x x x x x

SC101 Gräs 0-0,1 Mg[Hu] 0-0,1 <5 x x x x x

0,1-0,3 Mg[huSa] 0,1-0,3 <5 x x x x x Tegel

0,3-0,7 grSi 0,3-0,7 <5 x x x x x

0,7-1 sigyCl 0,7-1 <5 x x x x x

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC102 Gräs 0-0,5 Mg[saHu] 0-0,5 <5 x x x x x Tegel

0,5-1,4 Cl 0,5-1 <5 x x x x x
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1-1,4 <5 x x x x x

SC103 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,2 Mg[cogrSa] 0,05-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,8 Mg[(co)Sa] 0,2-0,8 <5 x x x x x Trä, sko, skrot

0,8-1,2 saSi 0,8-1,2 <5 x x x x x Snäckskal

1,2-1,3 Pt 1,2-1,3 <5 x x x x x

1,3-2 gySi 1,3-2 <5 x x x x x

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC104 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,3 Mg[cogrSa] 0,05-0,3 <5 x x x x x

0,3-1 Mg[Sa] 0,3-1 <5 x x x x x

1-1,4 Mg[saSi] 1-1,4 <5 x x x x x Trärester, tegel, glas

1,4-2 siCl 1,4-2 <5 x x x x x

2-2,4 Cl 2-2,4 <5 x x x x x

SC105 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,3 grSa 0,05-0,3 <5 x x x x x

0,3-1 Sa 0,3-1 <5 x x x x x

1-1,4 gySi 1-1,4 <5 x x x x x

1,4-1,8 Cl 1,4-1,8 <5 x x x x x

SC106 Gräs 0-0,5 Mg[siHu] 0-0,5 <5 x x x x x Tegel

0,5-1 Sa 0,5-1 <5 x x x x x

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC107 Rabatt 0-0,5 Hu 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 cogrhuSa 0,5-1 <5 x x x x x

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC108 Gräs 0-0,15 Mg[Hu] 0-0,15 <5 x x x x x Tegel

0,15-0,2 Sa 0,15-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,6 Si 0,2-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 sigyCl 0,6-1 <5 x x x x x

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC109 Gräs 0-0,3 cogrhuSa 0-0,05 <5 x x x x x

0,05-0,3 <5 x x x x x

0,3-1,1 Cldc 0,3-1,1 <5 x x x x x

SC110 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,2 Mg[cogrSa] 0,05-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,6 Mg[coSa] 0,2-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 Mg[saSi] 0,6-1 <5 x x x x x

1-1,5 Mg[cogrsasiCl] 1-1,5 <5 x x x x x Metallskrot, glas, trä

1,5-2 gySi 1,5-2 <5 x x x x x

2-2,5 Cl 2-2,5 <5 x x x x x

SC111 Asfalt 0-0,03 Asfalt

0,03-0,2 Mg[cogrSa] 0,03-0,2 <5 x x x x x Slangbit

0,2-1,2 Mg[Sa] 0,2-0,6 <5 x x x x x Brun sand. Tegel

0,6-1 <5 x x x x x Grå sand

1-1,2 <5 x x x x x

1,2-1,5 siCl 1,2-1,5 <5 x x x x x

SC112 Gräs 0-0,5 Mg[saHu] 0-0,5 <5 x x x x x Tegel

0,5-1 Sa 0,5-1 <5 x x x x x

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC113 Rabatt 0-0,5 saMu 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 siCl 0,5-1 <5 x x x x x

1-1,5 siSa 1-1,5 <5 x x x x x
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1,5-2 Cl 1,5-2 <5 x x x x x

SC114 Gräs 0-0,6 Mg[husaSi] 0-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 Mg[siCl] 0,6-1 <5 x x x x x Glasfiber, plast.

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC115 Gräs 0-0,3 Mg[cogrhuSa] 0-0,3 <5 x x x x x Enstaka tegelbitar

0,3-1 Cldc 0,3-1 <5 x x x x x

SC116 Gräs 0-0,6 Mg[huSa] 0-0,6 <5 x x x x x

0,6-1 Mg[Sa] 0,6-1 <5 x x x x x Tegel, glasbitar

1-1,5 siCl 1-1,5 <5 x x x x x

SC117 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,3 cogrSa 0,05-0,3 <5 x x x x x

0,3-1 Sa 0,3-0,7 <5 x x x x x Brun sand

0,7-1 <5 x x x x x Grå sand

1-1,5 siCl 1-1,5 <5 x x x x x

SC118 Gräs 0-0,5 Mg[sahuCl] 0-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Mg[Cldc] 0,5-1 <5 x x x x x Tegel, metallskrot, trä

1-1,5 siCl 1-1,5 <5 x x x x x

SC119 Rabatt 0-0,5 Mg[Hu] 0-0,2 <5 x x x x x

0,2-0,5 <5 x x x x x Tegel, byggrester

0,5-1 Cl 0,5-1 <5 x x x x x

SC120 Plattor 0-0,05 Plattor

0,05-0,5 Mg[Sa] 0,05-0,5 <5 x x x x x

0,5-0,7 Mg[sigrClpr] 0,5-0,7 <5 x x x x x Tegel, glas, trä

0,7-1 Cl 0,7-1 <5 x x x x x

SC121 Gräs 0-0,4 (cogr)huSa 0-0,05 <5 x x x x x

0,05-0,4 <5 x x x x x

0,4-1 Cldc 0,4-1 <5 x x x x x

SC122 Gräs 0-0,3 Mg[Hu] 0-0,3 <5 x x x x x

0,3-1 Mg[sasiCl] 0,3-0,5 <5 x x x x x Tegel, skrot

0,5-1 <5 x x x x x Tegel, glas

1-1,5 Cl 1-1,5 <5 x x x x x

SC123 Gräs 0-0,7 Mg[saHu] 0-0,05 <5 x x x x x

0-0,7 <5 x x x x x Betongbitar, asfaltsklump

0,7-1,3 Cldc 0,7-1,3 <5 x x x x x

SC124 Asfalt 0-0,05 Asfalt

0,05-0,5 (cogr)Sa 0,05-0,5 <5 x x x x x

0,5-1 Cldc 0,5-1 <5 x x x x x

SC126 Asfalt 0-0,1 Asfalt

0,1-0,4 (cogr)Sa 0,1-0,4 <5 x x x x x

0,4-1 Cldc 0,4-1 <5 x x x x x

SC127 Asfalt 0-0,1 Asfalt

0,1-0,4 (cogr)Sa 0,1-0,4 <5 x x x x x

0,4-1 Cldc 0,4-1 <5 x x x x x

SC128 Gräs 0-0,4 (cogr)huSa 0-0,4 <5 x x x x x

0,4-1 Cldc 0,4-1 <5 x x x x x

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Halt arsenik i lera överskrider riktvärdet för KM

Halt arsenik i lera överskrider riktvärdet för MKM
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Olja Alifater, aromater, BTEX

PAH Polyaromatiska kolväten

Me Arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin, zink
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SGF BETECKNINGSSYSTEM FÖR BERG OCH JORD 
Uppdaterat 2016-11-01 

 
Tilläggsord före huvudord Huvudord Skikt/lager efter huvudord 

bo Boulder-bearing 
(blockig) 

Bo Boulder (blockjord)   

cl  Clayey (lerig)  Cl Clay (lera)  cl  Clay layer (lerskikt) 

co  Cobble-bearing (stenig) Co  Cobbles (stenjord)  co  Cobble layer (stenskikt) 

cs  Local suspected 
contaminated soil (lokalt 
förekommande 
misstänkta föroreningar) 

Cs Suspected contaminated soil (Misstänkt 
förorenad jord)  

cs  Layer of suspected contaminated 
soil (föroreningar finns som 
tunnare skikt) 

dy  Dy-bearing (dyig) Dy dy  dy  Dy layer (dyskikt) 

gr   Gravely (grusig) Gr Gravel (grus)  gr  Gravel layer (grusskikt) 

  Mg[ ]  Made gound of (fyllning av)   

gy   Gyttja-bearing (gyttjig) Gy  Gyttja gy  Gyttja layer (gyttjeskikt) 

hu Humus-bearing 
(mullhaltig) 

Hu Humus (mulljord)  hu Humus layer (mullskikt) 

  Ro Rock (berg)   

sa  Sandy (sandig) Sa  sand  sa  Sand layer (sandskikt) 

si   Silty (siltig) Si  silt  si  Silt layer (siltskikt) 

sh   Shell-bearing (med skal) Sh Shells (skaljord)  sh  Shell layer (skalskikt) 

  ShGr  Shell gravel (skalgrus)   

  ShSa  Shell sand (skalsand)   

  So  Soil (jord)   

su  Sulfide-bearing 
(sulfidjordshaltig) 

Su  Sulfide soil (sulfidjord ) su  Sulfide layer (sulfidjordsskikt) 

  SuCl  Sulfide clay (sulfidlera)   

  SuSi  Sulfide silt (sulfidsilt)   

  Ti  Till (morän)   

  BoTi  Boulder till (block- och stenmorän)   

  CoTi Cobble till (stenmorän)   

  GrTi Gravel till (grusmorän)   

  SaTi  Sand till (sandmorän)   

  SiTi Silt till (siltmorän)   

  ClTi Clay till (lermorän)   

  Pr Plant (wood) remains (växtdelar (trärester) ) pr  Layer of plant remains 
(växtdelskikt) 

    pr Containing plant remains  
(med växtdelar) 

pt Peat-bearing (torvhaltig) Pt  Peat (torv) pt Peat layer (torvskikt) 

( )  Somewhat (något, t ex 
(sa)= något sandig) 

/  Contact (kontakt, t ex gyttja överst, lera 
underst, Gy/Cl) 

( )  Thin layer (tunnare skikt, 1-3 mm) 

) ( Very or rich (mycket 
eller rikligt) 

dc Dry crust ((efter huvudord) torrskorpa, t ex 
Cldc) 

) ( Thick layer (tjockt skikt, >10 mm) 

 
Tilläggsord är placerade före huvudord och så att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre. Huvudord anges med stor begynnelsebokstav. 
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaCl si = siltig, sandig lera med siltskikt.  
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin (F), mellan (M) och grov (C), t ex FSa = finsand. 
 



Bilaga 3

Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,3-1 1-1,8 1,8-2 2-2,5 0-0,3 0,3-0,5 0,5-1 1,2-1,7 0-0,4 0,4-0,8 1-1,4 1,4-1,9 0-0,4 0,4-0,6 0,8-1 1-1,4 1,4-1,7 0-0,4 0,4-0,8 1-1,4 1,4-1,9

Torrsubstans (%) 79,6 88,4 81,9 57,8 62,3 76,5 92 91,1 71,7 81,2 93,4 72,5 67,5 79 94,1 71,4 80,5 65 77,9 93,5 66,2 58,3

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 3,2 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,16 0,62 15 0,43 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,44 0,12 0,12 0,12 < 0,090 0,11 0,16 0,37 < 0,090 < 0,090 0,12 0,15 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 0,21 0,58 20 0,52 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,46 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,17 0,39 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,15 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 0,56 0,069 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,15 0,44 18 0,4 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,35 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,093 0,3 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 0,17 0,72 17 0,49 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,5 0,14 0,13 0,13 < 0,11 0,13 0,2 0,42 < 0,11 < 0,11 0,14 0,18 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 3,2 4 2,9 6,2 12 5,2 3,2 < 2,0 3,8 < 2,3 < 2,0 5 5,6 < 2,3 <2,0 2,5 < 2,3 8,3 4,9 2,3 8,1 20

Barium 10 000 300 200 59 65 36 40 67 59 58 23 28 46 41 20 46 54 43 39 16 58 64 46 58 61

Bly 2500 400 50 19 47 31 31 19 21 36 3,2 18 17 21 15 10 17 27 21 5,6 20 17 34 15 11

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 <0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 < 0,20 <0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,29 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 4,2 3,7 2,1 2,8 5,7 5,7 4,1 3,5 2,1 4,7 5,3 2 4,7 3,9 3,8 1,9 1,1 3,9 4 3,4 4 7,9

Koppar 2500 200 80 16 98 30 17 13 17 130 14 10 15 53 10 15 13 52 10 4,1 13 14 59 14 12

Krom total 10 000 150 80 20 11 5,6 13 33 25 7,7 6,8 9,6 15 10 9,9 23 20 8,8 11 5,4 26 29 5,7 26 28

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,057 0,85 0,45 0,09 0,015 0,039 1,1 < 0,010 0,046 0,063 0,34 0,066 0,014 0,052 0,59 0,076 0,017 < 0,014 0,051 0,61 0,014 < 0,016

Nickel 1000 120 40 9,9 7,3 3,8 12 12 11 6,2 5,1 6,1 7,6 9,2 5,1 9,2 9,2 6,7 6,1 2,9 10 9,8 5,5 11 19

Vanadin 10 000 200 100 36 20 12 29 71 45 15 14 19 27 17 22 51 33 15 23 12 60 36 10 57 56

Zink 2500 500 250 66 97 91 55 64 69 140 26 46 52 49 28 54 54 62 47 17 54 64 64 60 87

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,046 0,87 0,017 < 0,0070 < 0,0070 0,0083 0,22 < 0,0070 < 0,0070 0,015 0,18 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 0,17 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 0,41 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 12 140 <0,58 < 0,87 < 0,78 < 0,62 20 0,88 < 0,67 < 0,54 75 < 0,60 < 0,63 1,1 57 < 0,95 < 0,62 < 0,74 1,7 45 < 0,80 < 0,81

DBT (µg/kg) 5000 1500 99 310 2,1 < 0,87 < 0,78 1,8 66 3 < 0,67 0,92 140 < 0,60 < 0,63 4,1 160 0,99 < 0,62 < 0,74 7,4 100 < 0,80 < 0,81

MBT (µg/kg) 800 250 39 160 1,4 < 0,87 < 0,78 1,9 40 1,8 < 0,67 0,99 85 < 0,60 < 0,63 4,7 130 1 < 0,62 < 0,74 5,3 47 < 0,80 < 0,81

TOC 3,9 1,3 1,4 8,9 2,6 4,3 0,46 0,23 4 3,1 0,34 3,6 2,7 3,4 0,4 4,5 1,5 2,5 3,8 0,29 2,6 2,4

Provtagningspunkter

SC02 SC03 SC05SC01 SC04
Parameter

Riktvärden

10 000

1000

1000

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,4 0,4-0,8 0,8-1 1-1,4 1,4-1,9 0-0,3 0,3-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-0,9 0,9-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans (%) 75,9 89,7 77 63,9 59,9 72 85,6 74 65 61,7 70,7 82,5 80,6 77,7 77,9 64,4 76,7 84,8 86,1 70,4 63,1

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 27 < 10 < 10 < 10 13 < 10 < 10 13 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 0,99 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,6 1,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,7 0,88 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,12 0,33 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,13 5,8 5,2 0,43 0,11 0,15 1,2 0,24 3,7 2,6 < 0,090 0,12 0,97 0,4 < 0,090 0,12

PAHövriga 1000 0,15 0,32 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,15 4,3 5 0,5 0,15 0,18 0,98 0,23 3,1 2 < 0,14 < 0,14 0,98 0,31 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,081 0,11 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,14 0,08 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,094 0,22 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,091 3,5 4,2 0,4 0,091 0,12 0,79 0,15 2,5 1,6 < 0,075 < 0,075 0,83 0,2 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 0,14 0,38 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,14 6,5 5,9 0,49 0,13 0,16 1,4 0,27 4,1 3 < 0,11 0,13 1,1 0,46 < 0,11 0,13

Metaller

Arsenik 1000 25 10 3,5 < 2,1 4,5 12 18 3 15 11 31 13 < 2,6 4,7 3 5,8 4,9 13 4,7 62 < 2,1 6,8 13

Barium 10 000 300 200 46 29 40 61 74 51 170 170 64 64 42 79 59 98 76 67 53 23 32 60 68

Bly 2500 400 50 17 12 10 14 17 18 240 95 18 15 15 39 18 73 67 19 21 12 29 15 19

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 <0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,33 0,49 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24 0,22 < 0,20 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,21

Kobolt 2500 35 15 4 2,5 2,3 5,6 12 4,4 3,9 4,2 4,9 6,3 3,3 3,7 4,7 4,9 4,9 6,3 4,6 4,5 2,2 5,9 6,7

Koppar 2500 200 80 15 22 16 15 18 15 320 43 16 15 14 46 24 57 31 19 16 24 11 18 20

Krom total 10 000 150 80 26 6,8 14 30 36 13 16 14 30 32 14 9,3 12 14 15 32 20 20 6,5 28 28

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,035 0,048 0,016 < 0,015 < 0,016 0,09 3,9 0,25 0,034 < 0,015 0,071 0,31 0,12 0,65 0,46 0,022 0,043 0,031 0,072 0,02 0,03

Nickel 1000 120 40 8,9 4,8 5,5 13 25 7,2 8,3 10 12 14 6,5 7,6 8 9,3 9,9 15 9,6 8,9 3,9 13 14

Vanadin 10 000 200 100 30 12 39 65 71 23 22 31 66 69 20 19 25 27 29 68 34 12 14 68 66

Zink 2500 500 250 57 35 32 74 110 68 200 230 79 76 53 100 71 170 130 82 68 56 49 76 88

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,011 0,0084 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 2,3 < 0,0070 0,057 < 0,0070 0,041 0,18 0,069 0,12 < 0,0070 < 0,0070 0,0097 0,0091 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,66 < 0,56 < 0,70 < 0,75 < 0,83 < 0,65 140 13 < 0,73 < 0,78 < 0,75 15 16 7,5 <0,70 < 0,75 < 0,77 < 0,54 < 0,58 < 0,70 < 0,79

DBT (µg/kg) 5000 1500 2 2,1 < 0,70 < 0,75 < 0,83 2,4 210 28 < 0,73 < 0,78 1,6 35 28 22 <0,70 < 0,75 1,8 < 0,54 < 0,58 < 0,70 < 0,79

MBT (µg/kg) 800 250 2,7 2,7 < 0,70 < 0,75 < 0,83 2,1 49 17 < 0,73 < 0,78 2,2 22 18 15 <0,73 < 0,75 2,4 < 0,54 < 0,58 < 0,70 < 0,79

TOC 3,4 0,4 1,2 2,9 2,5 4,6 1,8 4 2,6 2,5 4,6 0,97 1,1 2,1 2,2 2,1 3,9 0,68 0,8 2,2 2,9

SC06 SC08

Provtagningspunkter

SC07 SC09
Parameter

Riktvärden

10 000

1000

1000

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,4 0,4-1 1-1,5 1,5-2 0-0,3 0,3-0,6 0,6-1 1-1,3 1,3-1,5 0-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-1,9 0-0,1 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans (%) 78 79,8 74,4 69,2 81,4 94,1 89,5 80 74,8 81,3 91,7 83,3 67,7 57 77,9 83,7 91,4 65,6 71,1

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 15 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 62 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 81 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 16 36 11 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,2 1,1 < 0,90 < 0,90 4,7 4,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,7 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,9 3,5 < 0,50 < 0,50 0,8 9,3 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 5,2 < 0,50

PAHcanc 100 0,32 0,68 < 0,090 < 0,090 0,29 0,29 1,4 7,3 7 0,27 0,55 2,6 18 0,59 0,26 0,11 0,12 11 < 0,090

PAHövriga 1000 0,28 0,58 < 0,14 < 0,14 0,24 0,26 1,1 9,4 9,4 0,27 0,49 2,1 26 0,5 0,23 < 0,14 0,22 14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,076 0,38 0,42 < 0,045 < 0,045 0,16 0,94 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,39 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,19 0,44 < 0,075 < 0,075 0,16 0,16 0,81 8,1 8,2 0,19 0,35 1,5 23 0,4 0,16 < 0,075 0,16 13 < 0,075

PAH H 10 1 0,36 0,77 < 0,11 < 0,11 0,32 0,33 1,6 8,2 7,7 0,31 0,64 3 20 0,65 0,29 0,13 0,14 13 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 4,1 6 10 9,6 4,4 2,3 < 2,1 4,5 5,9 < 2,3 3,2 4,9 < 2,7 5,7 4,1 2,2 < 2,0 10 4,5

Barium 10 000 300 200 69 100 77 62 48 39 33 76 82 44 36 140 54 33 49 45 27 620 28

Bly 2500 400 50 34 63 19 19 23 17 7,5 120 45 20 21 140 43 16 26 14 10 340 13

Kadmium 1000 12 0,8 0,26 0,36 <0,20 < 0,20 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,49 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,9 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 5,1 5,1 9,4 7,2 4,1 3,7 4,5 3,6 2,6 3,6 3,6 2,7 2,9 3,6 3,7 2,8 3,5 5,1 3

Koppar 2500 200 80 20 44 18 28 20 65 14 81 36 19 21 36 23 11 1,4 10 14 47 8

Krom total 10 000 150 80 17 17 36 30 15 5,9 11 11 8,6 12 6,3 9 6,4 16 13 13 6,2 25 13

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,071 0,18 0,018 0,034 0,15 0,43 0,063 0,31 0,31 0,12 0,17 0,17 0,39 0,039 0,068 0,049 0,069 0,27 0,027

Nickel 1000 120 40 8,9 12 20 15 6,9 4,7 8,5 7,5 5,7 6,5 5,5 5,3 5 11 5,8 5,7 4,4 10 8,8

Vanadin 10 000 200 100 31 32 64 65 26 13 15 22 19 25 13 19 16 32 23 24 13 31 26

Zink 2500 500 250 96 250 96 90 55 63 55 170 93 48 66 180 78 48 62 44 130 430 41

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,57 0,56 < 0,0070 < 0,0070 0,047 0,38 0,01 < 0,0070 < 0,0070 0,03 0,015 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,014 0,012 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,63 3,5 <0,64 < 0,76 3,4 31 11 < 0,65 < 0,71 2,5 < 0,46 < 0,53 < 0,72 < 0,86 0,67 < 0,62 < 0,56 < 0,67 < 0,69

DBT (µg/kg) 5000 1500 0,89 7,3 <0,64 < 0,76 9,4 44 17 1,4 < 0,71 8,1 4,3 < 0,53 < 0,72 < 0,86 4,5 1,7 0,68 < 0,67 < 0,69

MBT (µg/kg) 800 250 1,1 4,4 <0,64 < 0,76 9,5 30 16 0,98 < 0,71 8,5 4,2 < 0,53 < 0,72 < 0,86 5,7 2 0,86 < 0,67 < 0,69

TOC 3,9 1,9 1,9 2,4 3,1 0,4 0,51 2,1 2,2 2,9 0,46 2,1 7 8 3,1 2,5 0,51 3,6 3,4

SC10 SC13

Provtagningspunkter

SC11 SC12
Parameter

1000

1000

Riktvärden

10 000

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0,1-0,4 0,5-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0-0,5 0,5-1 1,2-1,5 1,5-1,8 0-0,4 0,4-0,9 1,1-1,3 1,3-1,6 0-0,4 0,4-0,9 1,2-1,4 1,4-1,9 0-0,3 0,3-0,8 1-1,4 1,4-2

Torrsubstans (%) 96,9 93,1 73,4 77,4 67,1 63,5 80,5 92,6 68,4 78,3 80,8 92,3 75,7 75 73,7 93 72,1 67,9 70,9 91,6 67,9 59,2

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 13 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 <4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 3,8 5,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 15 11 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,2 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 0,4 31 20 < 0,090 < 0,090 0,11 0,12 0,16 0,11 < 0,090 < 0,090 0,15 < 0,090 0,34 < 0,090 0,11 < 0,090 0,12 2,7 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 0,4 28 26 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,19 0,18 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,19 < 0,14 0,27 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 5,5 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 0,38 0,64 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 0,3 24 23 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,13 0,12 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,13 < 0,075 0,19 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 4,6 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 0,47 34 22 < 0,11 < 0,11 0,12 0,14 0,17 0,13 < 0,11 < 0,11 0,16 < 0,11 0,38 < 0,11 0,13 < 0,11 0,13 3 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 1,9 3 14 4,7 12 8,6 3,8 < 2,0 5,9 3,3 3,2 < 2,0 5 7,4 3,2 < 2,0 3,1 6,9 5,6 2,6 11 28

Barium 10 000 300 200 24 28 230 110 59 64 56 27 38 23 43 30 32 44 62 34 26 54 59 37 54 55

Bly 2500 400 50 3,2 13 1900 91 16 13 19 6,7 34 8,2 15 5 28 11 19 130 12 8,6 18 26 7,6 20

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 26 0,32 < 0,20 < 0,20 0,21 < 0,20 0,25 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1,1

Kobolt 2500 35 15 3,9 3,1 4,3 3,5 5,7 6,3 4,4 3,7 4,6 2,3 4,2 4 2,9 3,6 4,3 3,4 1,9 3,7 4,3 3,6 4,6 4

Koppar 2500 200 80 13 23 85 33 15 13 15 30 18 8,7 13 12 12 12 14 21 7,8 12 15 24 11 12

Krom total 10 000 150 80 5,9 5,7 16 8,7 31 32 19 5,9 15 9 20 6 12 21 22 6,8 9,3 25 26 10 26 29

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 < 0,010 0,14 20 0,24 < 0,014 < 0,015 0,076 0,084 0,13 0,031 0,037 0,013 0,1 0,014 0,055 0,11 0,049 0,014 0,048 0,17 < 0,014 < 0,016

Nickel 1000 120 40 5,5 4,5 9 6,3 12 13 7,6 4,8 10 4,4 8 5,6 7,1 8 11 5,4 5 10 10 5,8 11 11

Vanadin 10 000 200 100 15 12 26 18 68 73 31 12 31 20 27 13 26 48 41 13 20 60 36 18 53 89

Zink 2500 500 250 21 42 590 280 68 70 53 96 62 31 48 30 44 42 63 38 29 58 63 45 61 62

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,0091 0,028 < 0,0070 0,024 < 0,0070 < 0,0070 0,019 0,026 < 0,0070 0,015 0,017 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0098 0,032 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,095 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,72 10 2,1 2,4 < 0,75 < 0,78 1,7 7 < 0,64 < 0,79 2,5 2,5 < 0,62 < 0,65 1,2 < 0,53 < 0,67 < 0,74 0,93 14 < 0,72 < 0,88

DBT (µg/kg) 5000 1500 2,5 58 0,97 6,2 < 0,75 < 0,78 6,3 23 < 0,64 1,4 8,1 11 < 0,62 < 0,65 3,9 1,9 < 0,67 < 0,74 2,4 38 < 0,72 < 0,88

MBT (µg/kg) 800 250 4,5 47 <2,3 6,7 < 0,75 < 0,78 7,3 21 < 0,76 1,2 10 20 < 0,62 < 0,65 4,3 2 < 0,67 < 0,74 2,6 27 < 0,72 < 0,88

TOC 0,29 0,29 3,2 2,2 2,6 2,5 3,5 0,29 4,5 1,2 3,5 0,17 3,1 1,7 4,3 0,29 3,4 2,6 5,3 0,29 2 2,3

SC18SC14 SC17

1000

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

Provtagningspunkter

SC15 SC16

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,3-0,4 0,4-0,6 0,6-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-0,6 0,6-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,1 0,1-0,6 0,6-1,1 1,1-1,6 1,6-2,1

Torrsubstans (%) 75,3 88,3 86,3 75,5 74,9 64,6 78,6 90 72,4 79 70,3 62,5 77,1 86,2 85,5 72,9 62,4 72,4 81,8 72,2 69 58,7

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 9,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 9,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 14 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 27 < 10 520 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 27 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 4,9 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,79 15 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 0,15 0,78 1,4 0,13 < 0,090 0,11 0,27 0,14 2,6 26 < 0,090 < 0,090 0,33 < 0,090 1,4 < 0,090 0,21 0,29 0,24 0,65 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 0,18 0,7 1,2 0,21 < 0,14 < 0,14 0,2 0,2 1,7 30 < 0,14 < 0,14 0,34 < 0,14 1,2 < 0,14 0,23 0,27 0,25 0,62 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,06 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,76 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 0,12 0,54 0,97 0,15 < 0,075 < 0,075 0,12 0,13 1,4 27 < 0,075 < 0,075 0,26 < 0,075 0,93 < 0,075 0,17 0,19 0,17 0,49 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 0,17 0,89 1,5 0,15 < 0,11 0,12 0,31 0,17 3 28 < 0,11 < 0,11 0,37 < 0,11 1,5 < 0,11 0,23 0,33 0,27 0,73 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 4,6 < 2,1 3,4 7,3 5,1 11 3,1 < 2,0 < 2,5 4,1 8,3 9 4,8 20 <2,2 7,1 17 3,1 3,7 5,9 19 12

Barium 10 000 300 200 57 29 44 91 53 66 36 42 280 41 72 71 57 20 20 65 80 74 75 100 81 57

Bly 2500 400 50 20 15 40 55 22 14 14 12 29 370 69 15 20 18 3,5 42 15 36 42 84 52 13

Kadmium 1000 12 0,8 0,21 < 0,20 < 0,20 0,34 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,6 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 0,35 <0,20 0,21 0,36 0,27 < 0,20 0,38 0,5 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 5,7 2,9 3,5 4,3 3,6 6,4 3,4 5,1 2,9 3 5,9 7,7 5,2 3,3 3 5,3 9,3 5 4,7 4 5,8 8,6

Koppar 2500 200 80 14 12 20 27 16 16 13 18 40 18 25 16 14 25 12 21 17 19 29 150 32 15

Krom total 10 000 150 80 29 6 8,3 14 16 33 17 7,9 6 8 20 35 25 13 5,3 21 39 19 16 12 29 30

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,036 0,041 0,035 0,17 0,049 0,016 0,045 0,057 0,04 0,071 0,11 < 0,015 0,036 0,062 <0,011 0,13 < 0,015 0,05 0,09 0,3 0,13 < 0,016

Nickel 1000 120 40 11 4,9 5,7 8,7 8,1 13 7,5 7,7 4,7 5,4 13 17 11 6,3 4,4 11 20 9,1 8,8 7,7 11 19

Vanadin 10 000 200 100 37 13 15 28 35 62 28 15 5,9 20 43 65 41 10 11 42 72 30 31 22 58 55

Zink 2500 500 250 65 62 110 160 58 78 45 50 420 92 93 91 62 34 28 92 98 86 90 140 110 95

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,023 < 0,0070 < 0,0070 0,028 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,043 0,084 0,035 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,65 < 0,58 <0,6 < 0,57 < 0,68 < 0,79 < 0,63 < 0,56 < 0,55 < 0,61 < 0,65 < 0,80 < 0,64 22 <0,49 < 0,70 < 0,79 < 0,62 1,8 1,5 < 0,70 < 0,81

DBT (µg/kg) 5000 1500 < 0,65 < 0,54 <0,6 < 0,57 < 0,68 < 0,79 0,82 < 0,56 < 0,55 < 0,61 < 0,65 < 0,80 1 38 <0,49 < 0,70 < 0,79 1,7 6,9 3,4 < 0,70 < 0,81

MBT (µg/kg) 800 250 < 0,65 < 0,54 <0,6 < 0,57 < 0,68 < 0,79 1,1 < 0,56 < 0,55 < 0,61 < 0,65 < 0,80 1,1 31 <0,49 < 0,70 < 0,79 1,6 4 1,4 < 0,70 < 0,81

TOC 4,6 0,57 0,97 3,3 2,5 2,3 3,6 0,46 2,1 1,1 2,7 2,5 4,2 0,63 0,34 2,7 2,2 4,3 2,5 3 3,1 2,4

SC20 SC22
Parameter

Riktvärden

10 000

1000

1000

SC19 SC21

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2,3 0-0,5 0,5-1 1,5-1,7 1,7-2,2 0-0,4 0,6-1 1-1,5 1,5-1,8 0-0,4 0,6-1 1-1,5 1,5-2 0-0,1 0-0,3 0,3-0,8 0,8-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans (%) 75 73,7 60,6 57,6 83,6 84,9 76,6 70,3 80,3 75,2 76,4 78,1 80,2 86,3 82,2 80,4 74,3 79,5 92,1 77 80,3 82,3

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 74 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 16 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2,7 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2,5 1,5 < 0,90 < 0,90 2,6 2,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2,9 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 0,84 0,79 < 0,50 5,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 8,1 5,1 1 < 0,50 12 9,5 1,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 15 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,13 2,6 3,2 < 0,090 12 0,6 < 0,090 < 0,090 2,4 19 12 2,2 0,28 29 20 2,5 0,19 0,23 0,12 32 0,83 0,86

PAHövriga 1000 0,18 4,8 2 < 0,14 14 0,6 < 0,14 < 0,14 1,7 22 14 2,6 0,25 22 16 2,8 0,21 0,24 0,17 27 1,1 0,96

PAH L 15 3 < 0,045 0,15 0,089 < 0,045 0,26 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,27 0,14 0,24 < 0,045 0,77 0,42 0,13 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,64 0,064 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,12 4,4 1,4 < 0,075 12 0,47 < 0,075 < 0,075 1,4 20 13 2,1 0,18 16 14 2,4 0,15 0,18 0,11 23 0,96 0,82

PAH H 10 1 0,15 2,9 3,7 < 0,11 13 0,68 < 0,11 < 0,11 2,7 21 13 2,5 0,31 34 22 2,8 0,21 0,25 0,13 36 0,92 0,95

Metaller

Arsenik 1000 25 10 3,8 4,5 6,4 11 2,9 3,6 7,7 9,3 14 7,6 < 2,4 5,4 7,9 9 3,7 4,5 8,2 5,3 36 9,2 4,7 < 2,2

Barium 10 000 300 200 75 100 130 72 66 51 63 58 150 100 35 99 72 190 62 25 51 65 21 160 33 25

Bly 2500 400 50 34 74 170 14 43 44 12 15 160 97 42 150 40 280 62 13 22 24 8 650 170 12

Kadmium 1000 12 0,8 0,28 0,22 0,23 < 0,20 0,23 1,3 < 0,20 < 0,20 0,5 0,87 < 0,20 < 0,20 0,31 0,7 < 0,20 < 0,20 0,3 0,23 < 0,20 1,7 0,57 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 5,8 4,2 3,9 10 4,9 3,8 4,7 6,3 6,5 4,5 2 3,4 7,4 4,1 3,6 5,2 4,7 5,4 3,2 3,8 4 2

Koppar 2500 200 80 18 32 87 15 22 22 11 12 55 67 6,7 67 21 180 35 10 17 16 13 130 25 11

Krom total 10 000 150 80 18 15 14 34 14 10 23 26 21 11 13 12 21 10 7,2 7,3 17 20 6 9,7 8,2 7

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,058 0,12 0,24 < 0,016 0,099 0,17 0,023 0,032 0,33 0,99 < 0,012 0,51 0,074 1,2 0,15 0,045 0,067 0,052 0,071 0,35 0,14 0,027

Nickel 1000 120 40 9,9 17 9,7 23 8,7 7,8 11 15 9,4 8,8 4,6 9,1 12 9,8 8,4 6,2 8,6 11 4,9 8,8 5,8 3,5

Vanadin 10 000 200 100 35 22 28 63 28 22 48 50 36 20 34 19 44 25 21 19 30 40 12 21 19 16

Zink 2500 500 250 94 200 210 100 84 90 62 81 160 800 75 87 82 350 170 47 65 63 70 760 360 52

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,04 0,82 < 0,0070 < 0,0070 0,041 0,034 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,071 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,019 < 0,0070 0,01 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,61 < 0,60 <0,72 < 0,85 0,7 1,1 < 0,57 < 0,73 1,2 < 0,61 < 0,64 < 0,57 2,21 < 0,51 <0,65 < 0,57 0,946 0,874 < 0,622 < 0,62 < 0,64 < 0,65

DBT (µg/kg) 5000 1500 < 0,61 1,1 <0,72 < 0,85 2,5 2,8 < 0,57 < 0,73 2,2 < 0,61 < 0,64 < 0,57 4,72 < 0,51 <0,65 < 0,57 3,29 3,61 2,1 < 0,62 < 0,64 < 0,65

MBT (µg/kg) 800 250 < 0,61 0,86 <0,72 < 0,85 2,6 2,2 < 0,57 < 0,73 < 0,85 < 0,61 < 0,64 < 0,57 4,61 < 0,51 <0,65 < 0,57 4,58 3,83 1,87 < 0,62 < 0,64 < 0,65

TOC 3,7 3,1 3,6 2,3 3,4 2,1 2,3 2,3 3,1 2,2 1,3 1,7 3 2,3 3,1 1,3 4,3 3,6 0,63 3,9 1,6 1,3

SC24 SC25 SC27SC23 SC26

Provtagningspunkter

1000

10 000

Parameter
Riktvärden

1000

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,4 0,4-0,8 1-1,5 1,5-1,8 0-0,4 0,6-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,7-1 1-1,4 1,4-1,7 0-0,5 0,5-0,8 0,9-1,5 1,5-1,8 1,8-2,3 0-0,2 0,2-0,7 0,7-1 1,2-1,5 1,5-1,8

Torrsubstans (%) 77,8 79,1 79,1 73,2 82,2 82,5 39 62,4 80 82,8 75,6 84,6 89,8 92,6 82,7 65,8 67,8 73,8 89 88 58,4 69,8

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,1 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,7 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 12 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2 < 0,90 < 0,90 < 0,92 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 0,92 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 5,3 < 0,50 1 < 0,51 1,5 < 0,50 < 0,50 1,9 < 0,50 2,5 < 0,50 0,88 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,13 < 0,090 1 11 0,27 3,4 0,63 2,3 0,35 1,2 3,7 0,19 6,8 0,11 2,7 0,13 < 0,090 0,28 0,84 < 0,090 0,11 < 0,090

PAHövriga 1000 0,18 < 0,14 1,6 11 0,35 3,9 1,7 3,5 0,29 0,78 4,4 0,31 5,8 0,17 2,4 0,15 < 0,14 0,25 0,77 < 0,14 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,23 < 0,045 0,082 0,4 0,074 < 0,045 < 0,045 0,082 < 0,045 0,16 < 0,045 0,079 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,12 < 0,075 1,5 9,3 0,26 3,4 1,2 3,3 0,2 0,53 3,9 0,23 4,8 0,11 1,9 0,091 < 0,075 0,17 0,59 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 0,14 < 0,11 1,1 12 0,31 3,9 0,74 2,5 0,39 1,4 4,1 0,22 7,7 0,13 3,1 0,15 < 0,11 0,32 0,96 < 0,11 0,13 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 4,8 4,3 2,7 5,4 2,2 4,4 < 4,7 6,4 6,7 < 2,2 3 < 2,2 22 < 2,0 3,5 3,9 5,5 7,5 7,6 < 2,1 12 6,2

Barium 10 000 300 200 76 62 26 79 47 33 84 33 82 26 82 65 190 29 98 33 59 130 100 34 68 49

Bly 2500 400 50 30 25 82 230 23 9,9 56 20 25 7,1 73 7,5 420 15 120 23 8,9 55 140 5,9 20 12

Kadmium 1000 12 0,8 0,26 < 0,20 < 0,20 0,3 0,35 0,7 < 0,26 0,32 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,72 < 0,20 0,31 < 0,20 < 0,20 0,39 0,37 < 0,20 0,48 0,23

Kobolt 2500 35 15 6,5 7,1 1,8 2,8 3,9 2,5 < 1,2 5,3 6,3 1,8 3 4,3 4,5 2,8 4,5 2,6 4,2 9,4 4,2 2,9 4,7 4,4

Koppar 2500 200 80 20 19 12 74 20 17 33 13 24 10 42 10 390 26 72 13 12 56 160 18 18 12

Krom total 10 000 150 80 17 18 7,8 9,1 12 4,5 3,3 14 23 4,4 8,9 8,3 18 5,1 9,7 15 26 25 9,2 4,5 20 23

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,15 0,042 0,053 3,8 0,12 0,19 0,35 0,052 0,084 0,11 0,59 0,04 6,7 0,29 0,83 0,069 < 0,014 0,99 3,3 0,11 0,095 < 0,013

Nickel 1000 120 40 8,7 9,2 3,4 5,1 6,2 4 2,2 13 14 3,9 6,5 8,8 14 4,4 8,3 8,9 11 14 5,6 3,8 13 8,5

Vanadin 10 000 200 100 38 38 21 18 23 8,8 8,3 30 41 9,4 21 18 17 11 23 30 54 53 15 9,8 46 45

Zink 2500 500 250 82 68 56 150 260 430 100 78 100 48 84 30 470 46 330 43 64 140 190 100 53 50

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 < 0,0070 0,012 < 0,0070 0,0086 0,071 < 0,0070 < 0,0074 < 0,0070 0,028 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 2,8 0,08 0,19 0,0087 < 0,0070 0,25 1,2 0,03 0,0095 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 3,5 1,8 <0,59 4,5 5,6 < 0,53 < 1,1 < 0,58 33 < 0,60 < 0,85 < 0,58 280 12 41 < 0,73 < 0,73 30 9,6 0,99 130 < 0,58

DBT (µg/kg) 5000 1500 15 5,7 <0,59 6,1 17 < 0,53 < 1,1 < 0,58 14 < 0,60 < 0,85 < 0,58 570 36 150 < 0,73 < 0,73 61 22 3,4 110 0,7

MBT (µg/kg) 800 250 18 4,3 <0,59 6,3 17 < 0,53 < 1,1 < 0,58 9,4 < 0,61 < 0,85 < 0,58 140 22 30 < 0,73 < 0,73 41 15 2,2 24 < 0,58

TOC 3,9 2,7 1,3 2,6 2,6 0,8 31 5,9 2,9 0,8 3 0,8 1,7 0,4 1,8 6,1 2,3 4,3 0,68 0,23 7,3 2,2

SC29 SC30 SC32SC28 SC31
Parameter

Riktvärden

10 000

1000

1000

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,5 0,5-1 1,2-1,4 1,4-1,9 0-0,4 0,4-0,8 1-1,5 0-0,5 0,5-0,9 0,9-1 1,2-1,5 1,5-2 0-0,6 0,6-0,8 0,8-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-0,9 0,9-1,7 1,7-2,3

Torrsubstans (%) 80,5 90,1 70,7 76,6 79,7 87,4 77,7 83 84,6 81,5 69,8 61,5 84 88,5 89,5 70,9 63,3 84 89,6 75,2 66,8

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 9,6 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 16 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 80 610 < 10 11 < 10 11 12 < 10 < 10 < 10 17 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,86 0,24 0,29 < 0,090 0,45 0,96 0,28 0,11 0,4 0,22 < 0,090 < 0,090 1,6 0,11 0,84 0,14 < 0,090 0,52 0,91 1,2 < 0,090

PAHövriga 1000 0,96 0,23 0,3 < 0,14 0,4 0,78 0,3 < 0,14 0,47 0,27 < 0,14 < 0,14 2 0,15 0,78 0,19 < 0,14 0,44 1,1 1,5 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,079 < 0,045 < 0,045 0,071 0,062 < 0,045 < 0,045 0,08 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,81 0,14 0,2 < 0,075 0,3 0,55 0,2 < 0,075 0,29 0,14 < 0,075 < 0,075 1,8 0,091 0,64 0,13 < 0,075 0,33 1 1,3 < 0,075

PAH H 10 1 0,97 0,28 0,34 < 0,11 0,51 1,1 0,33 0,13 0,51 0,3 < 0,11 < 0,11 1,8 0,13 0,93 0,15 < 0,11 0,58 0,99 1,3 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 14 < 2,0 4,4 3,8 3 7,9 5,1 6,1 3,6 2,8 14 6,5 7,2 2,1 2,3 8,7 10 3,5 < 2,1 5,8 6,8

Barium 10 000 300 200 160 25 37 17 58 98 62 81 120 52 73 64 87 43 53 72 90 61 29 96 71

Bly 2500 400 50 180 13 22 3,4 30 140 34 49 170 29 21 12 82 24 46 17 22 30 19 100 14

Kadmium 1000 12 0,8 0,64 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,48 < 0,20 0,33 0,44 < 0,20 0,43 < 0,20 0,31 0,25 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,29 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 9,5 2,7 2,2 1,5 4,4 4 5,1 7 4,6 3,5 6,4 6,2 6,3 5,1 3,5 7,7 9,6 4,9 2,7 3,5 6,7

Koppar 2500 200 80 190 40 24 4,1 120 190 19 53 36 21 15 14 66 36 27 19 20 21 13 89 17

Krom total 10 000 150 80 27 4 8,4 8 12 13 21 20 12 9,2 28 31 18 12 8,2 33 42 14 5,7 10 31

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 4,5 0,22 0,46 0,023 0,17 3,6 0,11 0,29 0,11 0,059 0,028 < 0,015 0,82 0,088 0,13 0,021 0,036 0,11 0,031 0,2 0,018

Nickel 1000 120 40 14 3,9 5 3,5 7,9 7,9 12 12 10 5,3 12 16 11 11 6,1 16 21 8,7 4,8 6,5 15

Vanadin 10 000 200 100 47 9 18 17 27 18 42 39 21 17 59 54 37 19 15 65 74 31 11 21 64

Zink 2500 500 250 220 66 73 23 150 240 86 100 140 55 70 81 150 76 140 110 130 75 49 99 87

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,66 0,14 0,091 < 0,0070 0,029 1,4 < 0,0070 < 0,0070 0,057 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,13 0,018 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,026 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 250 14 14 2,4 9,1 9,7 < 0,66 < 0,63 < 0,57 < 0,58 < 0,70 < 0,83 6,8 4,8 <0,52 < 0,69 < 0,78 1,6 < 0,48 < 0,64 < 0,70

DBT (µg/kg) 5000 1500 460 45 35 6 12 28 1,5 0,86 3,9 < 0,58 < 0,70 < 0,83 18 23 1 < 0,69 < 0,78 4,8 1,7 < 0,64 < 0,70

MBT (µg/kg) 800 250 240 44 28 1,9 6,4 19 < 0,66 0,88 3 < 0,58 < 0,70 < 0,83 13 13 <0,54 < 0,69 < 0,78 3,4 1,3 < 0,64 < 0,70

TOC 3,1 0,34 3 1,3 2,9 0,8 3 2,7 2,1 2,9 1,8 2,3 2,4 0,57 0,86 2,7 2,7 2,1 0,68 3,4 2,5

Provtagningspunkter

1000

1000

Parameter
Riktvärden

10 000

SC34 SC35 SC37SC33 SC36

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0,1-0,4 0,4-0,6 0,6-1 1-1,6 1,6-2,1 0-0,4 0,4-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0-0,2 0,2-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,5 0-0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans (%) 70,3 86,1 88,5 82,5 75,1 63,4 75,2 87,6 79,4 63,3 58,6 74,7 88,9 84,7 86,5 86,3 76,5 93,2 88,3 85,9 84,8

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 73 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 10 8,4 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 110 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 20 15 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 17 13 < 10 5300 < 10 < 10 19 < 10 38 110 89 < 10 < 10 < 10 20 35 16 < 10 < 10 < 10 13

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,0042 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 4,8 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,3 1,8 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,41 0,16 < 0,090 1,1 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,21 0,12 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,12 0,13 0,3 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,12 0,16

PAHövriga 1000 0,42 0,2 < 0,14 1,8 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,25 0,25 0,17 < 0,14 < 0,14 0,17 0,21 0,32 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,15 0,22

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,18 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,34 0,14 < 0,075 1,5 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,16 0,19 0,11 < 0,075 < 0,075 0,11 0,14 0,23 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,091 0,15

PAH H 10 1 0,45 0,17 < 0,11 1,3 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,25 0,14 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,13 0,16 0,34 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,13 0,19

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 2,6 3,9 < 2,1 < 2,2 11 10 < 2,4 < 2,1 2,4 11 10 < 2,5 < 2,1 < 2,2 < 2,1 2,5 < 2,4 < 2,0 2,2 < 2,1 6,5

Barium 10 000 300 200 72 74 19 80 63 61 53 23 64 82 69 51 31 38 46 58 45 21 87 32 86

Bly 2500 400 50 26 33 3,1 46 14 17 9,1 3,3 31 30 16 11 5,1 12 23 24 8,6 3,8 18 7,8 37

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 0,23 < 0,20 0,23 < 0,20 0,25 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,22 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,67 < 0,20 0,24

Kobolt 2500 35 15 4,7 5,7 2,9 3 4,9 6,7 2,8 5,4 4,1 5,4 10 3,5 8 4,6 3,1 4,1 2,5 2,5 5 4,4 7,3

Koppar 2500 200 80 16 40 7,3 19 12 16 6,9 5,3 23 20 16 8,5 6,1 8,7 14 16 7,2 5,7 15 29 18

Krom total 10 000 150 80 17 15 5,8 13 28 29 11 11 13 26 34 12 14 9,7 8,4 9,3 11 5,3 9,4 9,2 22

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,062 0,065 < 0,011 0,13 0,024 0,021 < 0,012 < 0,011 0,059 0,041 < 0,016 0,017 < 0,011 0,025 0,069 0,071 0,014 < 0,010 0,014 0,015 0,066

Nickel 1000 120 40 9,2 9,9 4,7 6,7 12 14 5,4 8,9 8,8 13 22 5,5 12 6,6 5,7 7,3 4,6 3,8 8,2 6,8 14

Vanadin 10 000 200 100 31 31 12 23 57 60 19 23 23 52 61 19 30 20 18 19 17 11 19 19 41

Zink 2500 500 250 87 89 25 160 68 79 50 39 88 140 96 56 53 53 94 110 48 27 94 45 200

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,021 0,029 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,31 0,15 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,025 0,17 0,21 < 0,0070 < 0,0070 0,055 0,035 0,83

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,67 < 0,56 <0,51 < 5,5 < 0,69 < 0,78 < 0,57 < 0,51 < 0,55 < 0,65 < 0,77 < 0,63 < 0,49 < 0,43 <0,53 < 0,52 < 0,61 < 0,52 < 0,59 < 0,52 < 0,57

DBT (µg/kg) 5000 1500 1,8 1,5 <0,51 < 5,5 < 0,69 < 0,78 < 0,57 < 0,51 1,7 1,7 < 0,77 < 0,63 < 0,49 < 0,43 <0,53 < 0,52 < 0,61 < 0,52 < 0,59 < 0,52 < 0,57

MBT (µg/kg) 800 250 2,3 1,4 <0,51 < 5,5 < 0,69 < 0,78 < 0,57 < 0,51 1,9 1 < 0,77 < 0,63 < 0,49 < 0,43 <0,53 < 0,52 < 0,61 < 0,52 < 0,59 < 0,52 < 0,57

TOC 4,7 1,8 0,46 4,7 1,9 2,5 3,9 0,11 1,6 1,5 2,3 4,4 0,29 1,4 1,2 1,1 4,5 0,23 0,63 0,34 1,1

SC38 SC40

Provtagningspunkter

1000

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

SC39 SC41

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,5-0,8 0,8-1,3 1,3-1,6 0,03-0,6 0,8-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 0,03-0,6 0,8-1 1-1,5 1,5-2 2-2,4 2,4-2,7 0,03-0,7 1-1,9 1,9-2,4 2,4-2,7 2,7-3

Torrsubstans (%) 81,2 88,3 84,6 84,7 94,7 87,8 73,7 77,4 63,6 59,4 94,1 81,6 72 81,9 69,1 61,7 95,1 71 83 65,8 60

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 26 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 6,1 7,5 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 5,7 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 11 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 0,84 < 0,50 < 0,50 < 0,50 16 18 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,91 17 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 38 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 1,3 0,74 2,6 < 0,090 < 0,090 < 0,090 32 36 0,12 0,22 0,11 3,1 47 0,89 0,26 < 0,090 < 0,090 88 0,76 0,46 0,21

PAHövriga 1000 1,2 0,61 2,6 < 0,14 < 0,14 < 0,14 44 60 0,25 0,36 < 0,14 2,4 33 1,4 0,48 < 0,14 < 0,14 94 0,8 0,53 0,28

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 0,064 < 0,045 < 0,045 < 0,045 1,2 0,82 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,12 0,82 0,2 < 0,045 < 0,045 < 0,045 3,1 0,08 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 1 0,38 2,2 < 0,075 < 0,075 < 0,075 39 57 0,19 0,3 < 0,075 1,8 26 1,1 0,42 < 0,075 < 0,075 82 0,62 0,44 0,22

PAH H 10 1 1,5 0,92 2,9 < 0,11 < 0,11 < 0,11 35 39 0,13 0,24 0,12 3,5 53 0,98 0,27 < 0,11 < 0,11 97 0,86 0,5 0,22

Metaller

Arsenik 1000 25 10 7,2 4,7 11 2,2 < 2,0 < 2,1 6,7 3,6 9,3 14 < 2,0 8 16 2,7 9,7 16 < 1,9 70 4,7 10 14

Barium 10 000 300 200 87 81 100 26 16 22 81 35 63 50 16 130 310 14 47 54 18 390 33 66 67

Bly 2500 400 50 45 53 110 12 3,1 3,6 160 93 16 9,7 5 190 1900 21 13 12 3,6 560 11 18 15

Kadmium 1000 12 0,8 0,3 0,32 0,47 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 < 0,20 0,27 < 0,20 < 0,20 0,8 2,1 < 0,20 0,32 < 0,20 < 0,20 4,2 < 0,20 0,24 0,28

Kobolt 2500 35 15 7,9 4,1 5,6 1,8 2,6 2,2 3,6 2,6 5,8 11 2,7 4 6,6 2,1 5 7,5 2,7 7,5 2,4 5,9 14

Koppar 2500 200 80 35 49 68 11 11 8,5 75 21 17 11 17 63 360 11 13 15 12 360 6,3 17 15

Krom total 10 000 150 80 22 7,1 9,9 9,8 3,9 4,6 7,2 6,3 27 25 3,4 8,7 9,5 4,9 23 27 3,4 18 17 30 32

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,27 0,11 0,3 0,047 0,019 0,062 0,2 0,23 < 0,015 < 0,016 0,052 0,3 0,39 0,075 0,013 < 0,015 0,022 3,6 < 0,011 0,015 < 0,015

Nickel 1000 120 40 14 7,9 14 3,7 3,7 3,5 12 4,7 12 20 3,3 16 25 5 10 14 3,7 27 4,6 13 26

Vanadin 10 000 200 100 41 17 24 22 9,1 9,2 20 12 67 52 7,5 15 33 8,5 56 56 9,6 58 50 66 67

Zink 2500 500 250 120 490 340 28 17 62 270 46 64 98 17 440 1200 34 54 64 20 1100 150 70 100

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,061 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,034 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,023 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 1,3 < 0,623 <0,818 < 0,610 0,77 < 0,53 < 0,63 < 0,57 < 0,88 < 0,73 6 < 0,54 < 0,64 < 0,51 <0,69 < 0,74 < 0,50 7,9 < 0,61 < 0,68 < 0,81

DBT (µg/kg) 5000 1500 2,6 < 0,56 <0,61 < 0,58 2,4 < 0,53 < 0,63 < 0,57 < 0,77 < 0,73 14 < 0,54 < 0,64 < 0,51 <0,69 < 0,74 3,5 18 < 0,61 < 0,68 < 0,81

MBT (µg/kg) 800 250 2,6 < 0,56 <1,18 < 0,58 3,1 < 0,53 < 0,63 < 0,57 < 0,77 < 0,73 15 < 0,54 < 0,64 < 0,51 <0,69 < 0,74 3,1 4,5 < 0,61 < 0,68 < 0,81

TOC 2,2 0,91 2 0,86 0,29 0,34 3,9 2,1 3,4 2,5 0,17 2,6 7,7 0,57 2,8 2,5 0,17 4,6 0,68 2,3 1,9

SC42 SC44

Provtagningspunkter

SC45SC43
Parameter

1000

Riktvärden

1000

10 000

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0,1-0,15 0,1-0,6 0,8-1 1-1,7 1,7-1,8 1,8-2,2 2,2-2,5 0,03-0,5 0,7-1 1-1,7 1,7-2,2 2,2-2,5 2,5-2,7 0-0,4 0,4-0,9 0,9-1,2 0,03-0,6 0,6-1,3 1,3-2 2-2,5

Torrsubstans (%) 96,2 93,6 87,9 76,1 57,3 65,8 59,4 95,1 86 77 62,8 69,1 58,2 79,3 92,6 80,9 93,9 82,6 72,1 59,8

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 21 < 10 < 10 < 10 12 13 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,4 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,9 < 0,50 1,2 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 < 0,090 1,1 4,9 0,16 < 0,090 < 0,090 < 0,090 1 5 0,2 < 0,090 < 0,090 0,23 < 0,090 6,5 0,11 4,4 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 < 0,14 0,57 5 0,18 < 0,14 < 0,14 < 0,14 1,1 5,7 0,27 < 0,14 < 0,14 0,31 < 0,14 6,4 < 0,14 4,3 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,14 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,17 < 0,045 0,14 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 < 0,075 0,39 4,3 0,12 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,89 4,9 0,19 < 0,075 < 0,075 0,25 < 0,075 5,7 < 0,075 3,5 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 < 0,11 1,2 5,5 0,18 < 0,11 < 0,11 < 0,11 1,2 5,6 0,23 < 0,11 < 0,11 0,24 < 0,11 7,1 0,13 5,1 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 1,9 < 2,0 8,9 12 6,1 7,3 18 < 1,9 6,4 13 6,9 11 8,1 2,6 <2,0 7,3 < 2,0 3,1 6,9 17

Barium 10 000 300 200 20 20 42 76 47 43 72 12 160 45 35 56 69 75 16 130 29 110 47 71

Bly 2500 400 50 4,2 3,4 83 79 27 9,2 16 4,1 230 54 28 14 13 23 2,4 120 18 82 11 21

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 0,38 0,59 < 0,20 < 0,20 0,39 < 0,20 0,36 0,68 0,26 0,52 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,34 < 0,20 0,51 < 0,20 0,28

Kobolt 2500 35 15 3,6 3,1 1,9 2,2 3,6 4,2 11 2,3 3,5 3,3 5 7,2 8,8 6,5 2,1 3,7 3,5 2,4 5 7,4

Koppar 2500 200 80 14 8,7 87 39 15 12 16 7,2 40 56 15 14 14 16 6,3 86 30 43 11 14

Krom total 10 000 150 80 5,1 3,1 4,9 6,5 14 22 35 3 9,5 7,8 16 29 33 20 3,4 13 6,4 8,8 21 36

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,02 0,022 1,8 3,1 0,099 < 0,014 < 0,016 0,021 0,54 1 0,096 < 0,014 < 0,016 0,079 0,013 4,3 0,049 0,41 0,019 < 0,016

Nickel 1000 120 40 5,1 3,5 3,6 4 12 9,7 22 2,9 4,5 4,5 15 16 20 10 2,7 10 5,6 5,5 9,1 15

Vanadin 10 000 200 100 14 8,1 11 12 31 52 68 7,1 14 14 33 61 63 41 7,7 22 15 17 44 72

Zink 2500 500 250 24 18 760 330 53 52 99 14 300 250 53 100 96 87 16 340 44 310 57 83

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 < 0,0070 < 0,0070 0,21 < 0,0070 < 0,0070 0,015 < 0,0070 < 0,0070 0,13 0,094 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0096 < 0,0070 0,6 0,046 0,048 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,42 < 0,51 94 < 0,62 < 0,94 < 0,78 < 0,77 < 0,50 18 6 < 0,80 < 0,69 < 0,82 < 0,59 <0,53 22 1,1 23 < 0,66 < 0,81

DBT (µg/kg) 5000 1500 < 0,42 1,1 320 1,4 < 0,94 < 0,78 < 0,77 1,5 31 17 < 0,80 < 0,69 < 0,82 0,79 <0,53 66 5,2 18 < 0,66 < 0,81

MBT (µg/kg) 800 250 0,78 0,79 43 < 0,62 < 0,94 < 0,78 < 0,77 1,7 8,5 5,9 < 0,80 < 0,69 < 0,82 1,1 <0,57 28 6,2 8,3 < 0,66 < 0,81

TOC 0,23 0,11 0,8 2,7 9,3 2,9 2,2 0,23 1 2,9 7,9 2,1 2,1 3 0,23 2,5 0,34 2,4 3,2 2,5

SC46 SC48

Provtagningspunkter

1000

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

SC47 SC49

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-1 1-1,4 1,4-1,8 0-0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-1 1-1,6 1,6-2 0-0,6 0,6-1 1-1,7 1,7-2,2

Torrsubstans (%) 84,4 90 71,8 57,8 76,2 89,4 76,8 76,1 74,8 92,2 91,5 78 69,4 86,9 92,2 84,7 77,2 88,2 92,7 86,7 68,5

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,43 0,31 0,11 < 0,090 1,5 0,17 0,13 0,6 0,16 < 0,090 0,26 0,2 0,27 0,14 0,27 < 0,090 < 0,090 0,22 0,42 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 0,41 0,29 <0,14 < 0,14 1,3 0,19 0,15 0,67 0,2 < 0,14 0,25 0,24 0,72 0,18 0,25 < 0,14 < 0,14 0,25 0,41 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,3 0,18 < 0,075 < 0,075 1,1 0,13 0,092 0,53 0,14 < 0,075 0,17 0,16 0,63 0,12 0,16 < 0,075 < 0,075 0,19 0,31 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 0,49 0,38 0,12 < 0,11 1,7 0,19 0,14 0,7 0,17 < 0,11 0,29 0,24 0,32 0,15 0,31 < 0,11 < 0,11 0,23 0,48 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 7 < 2,0 12 39 12 2,9 3 6,2 < 2,5 < 2,0 < 2,0 4,5 2,6 3,3 < 2,0 < 2,2 11 3 2 < 2,1 12

Barium 10 000 300 200 86 21 66 68 140 29 77 49 34 13 25 66 32 50 61 28 71 46 39 19 66

Bly 2500 400 50 62 11 23 15 180 13 19 29 8,5 3,2 24 19 10 31 14 7,7 14 25 26 5,2 16

Kadmium 1000 12 0,8 0,31 < 0,20 0,21 < 0,20 0,36 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24

Kobolt 2500 35 15 7,5 2,9 5,9 6,7 4,6 3,1 8,1 4,1 4 2,5 3,2 6,1 3,4 4,2 4,7 3,1 8,3 3,7 3,8 2,7 8,3

Koppar 2500 200 80 51 21 21 13 210 19 17 18 22 8,7 32 15 8,4 20 21 11 19 21 28 7,2 17

Krom total 10 000 150 80 19 4,1 30 35 18 9,3 28 18 8,3 4,6 7,5 17 11 12 8,5 5,7 34 10 7,7 5,2 33

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,78 0,38 0,18 < 0,016 6,7 0,24 0,057 0,12 0,015 0,017 0,23 0,043 0,027 0,16 0,069 0,017 0,014 0,058 0,097 < 0,011 0,015

Nickel 1000 120 40 12 3,5 12 13 9 5,6 18 11 7,4 3,9 5,5 10 6,6 7,9 8,4 4,4 17 7,3 6 4,2 17

Vanadin 10 000 200 100 40 8,7 58 66 24 16 50 37 14 9,9 12 34 20 23 17 14 64 21 14 13 61

Zink 2500 500 250 120 38 95 92 180 52 88 76 44 19 100 72 42 84 60 29 95 61 61 21 95

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 1,3 0,29 0,03 < 0,0070 2 0,049 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,032 < 0,0070 < 0,0070 1,1 0,028 < 0,0070 < 0,0070 0,02 0,0082 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 260 16 1,5 < 0,74 310 86 < 0,63 < 0,73 < 0,63 < 0,52 1,1 < 0,63 < 0,65 0,69 2,3 < 0,53 < 0,58 < 0,52 < 0,51 < 0,52 < 0,61

DBT (µg/kg) 5000 1500 2700 47 2,4 < 0,74 350 110 0,94 < 0,73 < 0,63 0,99 5,7 < 0,63 < 0,65 3,6 9 < 0,53 < 0,58 1,5 0,82 < 0,52 < 0,61

MBT (µg/kg) 800 250 1000 21 0,78 < 0,74 140 50 0,74 < 0,73 0,88 1,1 3,2 < 0,63 < 0,65 2,3 6,5 < 0,53 < 0,58 1,6 < 0,54 < 0,52 < 0,61

TOC 2,4 0,23 2,2 2,8 4,7 0,63 2,7 2,3 5,5 0,4 0,34 1,8 1,9 1,5 0,46 0,46 1,9 1,3 0,46 0,63 2,3

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

1000

SC51SC50 SC53

Provtagningspunkter

SC52 SC54

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,05 0-0,4 0,4-1,2 1,2-1,7 1,7-2 0-0,1 0,1-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,3 1,3-2 0-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,5 1,5-2 0-0,2 0,2-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,7 1,7-2,3

Torrsubstans (%) 80,3 84,5 91,9 78,1 70,8 73,8 90,6 83,5 84,6 75,3 66,6 78,4 88,7 79,9 75,2 68,2 73,9 89,9 92,9 83,5 59,1 60

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 15 < 10 < 10 23 < 10 11 17 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 0,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,62 0,53 1,8 0,33 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,13 0,13 < 0,090 < 0,090 0,25 0,19 0,11 0,34 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,12 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 0,56 0,5 1,6 0,35 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,18 0,18 < 0,14 < 0,14 0,26 0,2 < 0,14 0,36 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,44 0,38 1,3 0,24 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,12 0,12 < 0,075 < 0,075 0,17 0,11 < 0,075 0,25 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 0,69 0,6 2 0,4 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,15 0,14 < 0,11 < 0,11 0,29 0,23 0,13 0,41 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,14 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 3 3,8 <2,0 10 12 < 2,5 < 2,0 < 2,2 < 2,2 10 11 2,5 < 2,1 3,8 7,5 7,4 < 2,5 < 2,1 < 2,0 < 2,2 8,7 9,6

Barium 10 000 300 200 66 69 32 47 69 44 22 44 38 60 68 67 73 61 44 69 50 24 28 48 73 74

Bly 2500 400 50 42 30 29 31 16 8,8 2,9 40 34 12 18 26 19 16 35 14 8 3,6 4,8 40 14 14

Kadmium 1000 12 0,8 0,22 0,2 < 0,20 0,32 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 6,2 6,4 2,6 4,8 7,3 2,8 5,6 3,8 3,9 5,6 9,1 5,1 3,9 4,9 3,9 7,8 2,6 5,6 4,7 4 9,6 9,2

Koppar 2500 200 80 20 20 15 15 16 6,7 4 16 18 13 16 16 19 14 14 15 6,6 2,9 4,9 9,6 14 17

Krom total 10 000 150 80 16 17 6,6 19 31 11 12 11 8 28 33 16 8,1 20 15 34 11 10 7,7 9,7 31 34

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,1 0,089 0,053 0,073 0,014 0,014 < 0,010 0,08 0,037 0,016 0,02 0,083 0,029 0,025 0,079 0,015 0,015 < 0,011 < 0,010 0,032 < 0,016 < 0,015

Nickel 1000 120 40 9,6 10 4,7 11 14 5 9,4 7,1 6,8 13 18 8,9 7,3 10 9,1 17 5 9 7,8 6,1 21 21

Vanadin 10 000 200 100 31 35 12 41 60 17 22 21 16 58 59 34 17 41 33 58 17 23 19 21 60 61

Zink 2500 500 250 81 76 53 69 74 50 43 68 73 72 95 83 170 75 62 91 53 43 39 69 100 98

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,024 0,039 0,05 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,053 0,017 < 0,0070 < 0,0070 0,096 0,032 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,083 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 0,66 2,8 <0,49 < 0,57 < 0,59 < 0,64 < 0,53 0,93 < 0,53 < 0,73 < 0,68 1,6 < 0,63 < 0,52 <0,69 0,88 < 0,64 < 0,57 < 0,50 < 0,47 < 0,65 < 0,71

DBT (µg/kg) 5000 1500 4,4 7,8 2,5 < 0,57 < 0,59 < 0,64 < 0,53 2,7 2,1 < 0,73 < 0,68 1,4 < 0,63 < 0,52 <0,69 3,3 < 0,64 < 0,57 < 0,50 < 0,50 < 0,65 < 0,71

MBT (µg/kg) 800 250 3 4,5 1,5 < 0,59 < 0,59 < 0,64 < 0,53 4,3 1,6 < 0,73 < 0,68 2,1 < 0,63 < 0,52 <0,69 5,4 < 0,64 < 0,57 < 0,50 < 0,57 < 0,65 < 0,71

TOC 2,9 2 0,57 3,2 2,3 5,6 0,17 1,6 0,57 2 2,3 3,6 0,8 1,4 3,5 2,2 5,4 0,17 0,23 1,1 2,1 2,1

Riktvärden

10 000

Parameter

1000

1000

Provtagningspunkter

SC56 SC58SC55 SC57

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0,1-0,3 0,3-1 1-1,6 1,6-2 2-2,5 0-0,4 0,6-0,8 0,8-1 1-2 2-2,7 0,03-0,7 0,9-1,7 1,7-2,4 2,4-2,9 0,03-0,1 0,03-0,6 0,8-1,4 1,4-2 2-2,5 2,5-3

Torrsubstans (%) 74,2 89,6 92,6 68,7 68,3 61,5 80,8 91,6 78,1 80,2 65,5 95 80,2 73,6 61,7 94,8 95,2 83,6 83,6 71,8 64,6

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 17 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 17 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 12 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,8 4,6 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 9,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,89 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,4 24 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,61 < 0,090 33 1 0,22 0,25 2,4 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 9,1 53 0,32 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,49 < 0,14 25 1,1 0,27 0,17 2,2 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 12 45 0,34 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,67 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,11 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,21 1,1 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,37 < 0,075 19 0,94 0,21 0,091 1,8 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 11 39 0,25 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,68 < 0,11 38 1,1 0,23 0,28 2,7 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 10 58 0,37 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 2,5 < 2,1 < 2,0 10 9,3 10 5,7 3,2 29 6,2 5,1 < 1,9 9,2 3,2 14 < 1,9 < 1,9 11 < 2,2 < 2,6 21

Barium 10 000 300 200 56 28 25 56 65 79 68 53 220 46 37 25 140 32 55 28 17 180 37 80 54

Bly 2500 400 50 11 4,4 4,9 15 13 19 32 8,7 270 22 30 280 110 7,7 10 4,9 6,2 370 33 89 11

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24 < 0,20 < 0,20 0,28 < 0,20 1,9 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,84 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 3,8 7,9 4,3 6,4 6,5 9,3 4,4 5,4 5 3,6 4,8 2,2 6,1 3,1 8,1 3,7 2,5 10 2,7 2,7 13

Koppar 2500 200 80 8,5 5,3 5 16 14 18 22 20 540 12 14 13 130 8,2 12 14 9,9 170 32 110 12

Krom total 10 000 150 80 13 13 7,6 27 32 38 18 10 12 9,6 13 4,2 12 14 26 6,6 3,8 13 6,2 7,8 26

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,014 < 0,011 < 0,010 0,019 0,014 < 0,015 0,2 0,064 5,6 0,069 0,1 0,13 0,26 < 0,013 < 0,015 0,031 0,048 1,1 0,14 0,18 < 0,014

Nickel 1000 120 40 6 12 6,5 13 15 19 8,2 8,3 11 7,8 12 3,6 14 6,1 16 5,9 3,5 17 5,4 5,4 21

Vanadin 10 000 200 100 22 30 18 52 59 68 46 23 26 19 28 8,6 24 33 59 16 9,3 22 16 21 59

Zink 2500 500 250 57 50 38 73 87 100 80 130 1900 54 45 34 460 31 82 23 21 440 110 84 140

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,029 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,04 0,0087 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,63 < 0,50 <0,49 < 0,71 < 0,70 < 0,77 3,4 < 0,50 < 0,61 < 0,57 < 0,71 < 0,51 < 0,54 < 0,61 <0,80 < 0,52 0,78 1,1 < 0,50 < 0,60 < 0,78

DBT (µg/kg) 5000 1500 < 0,63 < 0,63 <0,49 < 0,71 < 0,70 < 0,77 11 < 0,50 < 0,61 < 0,57 < 0,71 2 < 0,54 < 0,61 <0,80 1,3 6,5 1,7 < 0,50 < 0,60 < 0,78

MBT (µg/kg) 800 250 < 0,63 < 0,50 <0,49 < 0,71 < 0,70 < 0,77 8,3 < 0,50 < 0,61 < 0,57 < 0,71 3,7 < 0,54 < 0,61 <0,80 1,8 14 0,74 < 0,50 < 0,60 < 0,78

TOC 4,7 0,17 0,29 2,2 2 2,2 3,1 0,68 3,6 1 5,8 0,17 2,1 2,2 2,3 0,57 0,29 1,3 2 3 2,5

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

1000

SC60 SC62SC59 SC61

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0,03-0,6 0,8-1,2 1,2-1,8 1,8-2,5 2,5-2,8 0,05-0,5 0,7-1 1-1,7 1,7-2,2 2,2-2,5 0,05-0,6 0,65-0,8 0,8-1,2 1,2-1,5 1,5-2,1 2,1-2,5 0,05-0,7 0,8-1 1-1,6 1,6-2 2-2,3

Torrsubstans (%) 94,3 91,2 76,6 70,5 64,9 94,5 85,1 76,7 64,9 60,2 90,6 88,1 86,9 83 71,9 58,7 91 89,3 87,3 70,3 60,8

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 37 23 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 52 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 96 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,5 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,89 1,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 2,2 250 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 4,1 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,18 2,4 3,6 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,26 0,12 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 1,4 560 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 3,6 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,21 2,4 5,2 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,23 < 0,14 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 0,079 13 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,11 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,083 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 1,1 520 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 3 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,13 2,1 4,7 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,15 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 2,4 280 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 4,6 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,22 2,5 3,9 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,3 0,13 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 2,0 77 8,6 8,3 12 < 2,0 < 2,2 7,1 9,7 14 < 2,0 4,9 6 12 7,3 11 < 2,0 < 2,1 7 9 9,3

Barium 10 000 300 200 15 580 120 51 57 15 15 73 50 57 9,2 53 27 62 65 86 22 34 120 58 64

Bly 2500 400 50 6,2 1300 200 13 14 5,2 1,9 83 11 11 1,9 48 6,9 790 15 18 5 23 210 12 11

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 0,98 2,1 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20 0,51 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,21 0,23 0,52 < 0,20 0,26 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 2,1 6,2 3,1 4,6 6,1 2,5 1,6 3,1 4,1 9,6 1,7 3,1 3,2 3,9 6,4 14 3,3 3,5 2,1 5,5 8,5

Koppar 2500 200 80 9,2 1400 110 14 15 8,6 6,4 46 11 12 5,5 54 19 44 15 18 11 58 94 13 14

Krom total 10 000 150 80 3,2 38 7,4 22 29 3,9 2,7 7,9 24 28 2,5 5,2 5,1 10 30 41 4,4 6,6 4,7 27 33

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,045 55 1 0,016 < 0,014 0,071 0,062 0,58 < 0,014 < 0,015 < 0,010 0,75 0,3 0,67 0,022 < 0,016 0,019 0,67 1,3 < 0,013 < 0,015

Nickel 1000 120 40 3 10 6,4 9,8 12 3,1 2,3 6 9,9 18 2,3 3,9 4,4 7 12 29 4,5 5,1 3,3 11 20

Vanadin 10 000 200 100 7,5 20 15 48 56 7,8 6,4 17 49 55 5,6 11 11 21 63 77 11 13 9 52 57

Zink 2500 500 250 21 980 1800 58 64 17 39 190 54 86 11 71 140 110 74 120 21 74 150 62 94

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,027 6,5 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,032 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,081 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,039 0,24 0,1 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 0,87 400 <0,79 < 0,66 < 0,65 8,2 < 0,62 < 0,65 < 0,64 < 0,87 < 0,79 22 < 0,59 < 0,70 <0,61 < 0,72 1 9,9 1,5 < 0,71 < 0,78

DBT (µg/kg) 5000 1500 3 730 1,2 < 0,66 < 0,65 16 < 0,62 < 0,65 < 0,64 < 0,87 3,8 46 < 1,5 1,1 <0,61 < 0,72 6,1 24 3,4 < 0,71 < 0,78

MBT (µg/kg) 800 250 4,9 140 <0,59 < 0,66 < 0,65 21 < 0,62 < 0,65 < 0,64 < 0,87 3,7 15 < 0,59 < 0,94 <0,61 < 0,72 5,9 12 1,3 < 0,71 < 0,78

TOC 0,17 1,3 3 2,7 1,8 0,23 0,4 2,7 3,5 2,4 0,11 0,29 0,34 1,7 2,2 2,3 0,23 0,29 0,34 2,4 1,8

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

1000

SC64 SC66SC63 SC65

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

0,03-0,6 0,6-1,2 1,2-1,6 1,6-2 0-0,05 0,05-0,3 0,3-0,7 0,7-1,2 1,2-1,8 1,8-2 2-2,4 0-0,2 0,2-1 1-1,7 1,7-2,4 0-0,1 0,1-0,6 0,65-1,3 1,3-1,8

Torrsubstans (%) 91,2 86,1 77,7 61,5 70,6 82,4 77,9 92,7 87,5 73,4 67,3 81,3 91,1 83,6 63,3 71,7 91,9 86,4 66,7

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 25 11 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 0,64 < 0,090 < 0,090 0,46 0,4 2,4 0,12 < 0,090 0,49 < 0,090 0,11 0,4 < 0,090 < 0,090 0,16 0,48 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 0,42 < 0,14 < 0,14 0,47 0,39 2,4 < 0,14 < 0,14 0,45 < 0,14 < 0,14 0,38 < 0,14 < 0,14 0,2 0,44 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,066 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,072 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 0,29 < 0,075 < 0,075 0,37 0,29 2,1 < 0,075 < 0,075 0,32 < 0,075 < 0,075 0,24 < 0,075 < 0,075 0,14 0,3 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 0,73 < 0,11 < 0,11 0,52 0,46 2,7 0,13 < 0,11 0,58 < 0,11 0,13 0,47 < 0,11 < 0,11 0,17 0,55 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 2,0 17 13 13 5,9 4,7 < 2,4 < 2,0 < 2,1 13 < 2,7 < 2,3 14 < 2,2 9,9 2,9 2,7 < 2,1 < 2,7

Barium 10 000 300 200 16 260 52 73 91 75 83 38 29 38 62 65 170 22 76 53 41 24 65

Bly 2500 400 50 4 280 23 19 42 35 41 30 2,5 26 12 20 240 4,5 18 14 45 4,1 14

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 0,73 0,25 < 0,20 0,25 0,27 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,3 0,45 < 0,20 < 0,20 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 3,1 3,5 4,2 8,6 6,9 6,2 6,4 3,6 2,3 2,7 6,8 6 4,5 2,3 8,5 4,3 4,3 2,4 6,9

Koppar 2500 200 80 10 270 13 19 26 22 37 57 9,1 34 16 16 150 7,4 18 18 41 9,6 15

Krom total 10 000 150 80 5,4 9,2 21 37 20 17 22 7 4,5 13 30 16 14 4,5 37 11 9,3 4,4 31

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,03 3,8 0,054 0,02 0,11 0,1 0,17 0,52 < 0,011 0,094 0,015 0,1 2,2 0,034 0,018 0,026 0,61 0,74 0,015

Nickel 1000 120 40 4,5 4,9 10 17 11 9,5 14 5,6 4,1 7,9 14 9,1 7,2 3,6 17 7 6,1 3,9 17

Vanadin 10 000 200 100 12 13 45 67 43 36 41 12 9,7 28 51 32 17 14 71 20 18 12 54

Zink 2500 500 250 17 390 62 100 110 88 150 74 30 70 86 73 160 45 100 70 54 31 86

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 < 0,0070 0,44 < 0,0070 < 0,0070 0,044 0,038 0,056 0,16 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,034 0,17 < 0,0070 < 0,0070 0,011 0,13 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,53 7,5 <0,64 < 0,79 1,7 1,7 4,7 42 < 0,63 < 0,73 < 0,58 4 59 < 0,54 <0,76 < 0,62 11 < 0,54 < 0,66

DBT (µg/kg) 5000 1500 0,99 22 <0,64 < 0,79 6,8 4,5 11 69 0,99 < 0,73 < 0,58 12 110 0,78 <0,76 1,5 31 < 0,54 < 0,66

MBT (µg/kg) 800 250 0,59 6,9 <0,64 < 0,79 5,2 3,3 4,8 21 < 0,54 < 0,73 < 0,58 8,5 40 < 0,54 <0,76 2,1 17 < 0,54 < 0,66

TOC 0,34 0,8 2,5 2,6 5,2 2,3 1,7 0,34 0,17 3,5 2,1 3,1 1 1,4 2,1 6,4 0,63 1,1 2,2

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

1000

SC67 SC69

Provtagningspunkter

SC68 SC70

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0,1-0,4 0,4-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-0,5 0,5-0,9 0,9-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,45-1,2 1,2-1,6 1,6-2,1 0-0,4 0,5-0,7 0,7-1,3 1,3-1,7 0-0,6 0,65-1,4 1,4-1,6 1,6-2,4

Torrsubstans (%) 71,5 90 92,4 80,9 74,4 83,4 95,5 91,4 90 79,4 76,6 81,3 91,1 71,2 65,8 81 89,8 78,6 74,5 84,2 87,7 75 67

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 6,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 11 26 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 13 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 18 33 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 11 < 10 200 17 < 10 < 10 15 < 10 < 10 < 10 11 < 10 29 37 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 1,2 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,17 < 0,090 1,2 0,12 < 0,090 0,99 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,25 0,25 0,56 0,13 0,42 0,88 0,38 < 0,090 < 0,090 < 0,090 1 < 0,090 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 0,21 < 0,14 1,3 0,16 < 0,14 0,67 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,3 0,31 0,57 0,19 0,46 0,92 0,38 < 0,14 < 0,14 < 0,14 1 < 0,14 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,15 < 0,075 1 0,095 < 0,075 0,53 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,2 0,21 0,45 0,12 0,36 0,77 0,29 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,83 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 0,18 < 0,11 1,4 0,13 < 0,11 1,1 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,3 0,3 0,63 0,16 0,48 0,98 0,42 < 0,11 < 0,11 < 0,11 1,2 < 0,11 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 2,6 < 2,1 < 2,0 < 2,3 11 4,3 < 1,9 < 2,0 < 2,0 4,5 6,1 4,3 < 2,0 44 11 < 2,3 < 2,1 9,1 12 3,6 < 2,1 12 14

Barium 10 000 300 200 76 24 43 67 62 76 36 30 27 39 45 62 31 550 78 58 34 69 76 55 25 76 85

Bly 2500 400 50 32 5,5 78 12 15 26 18 9 2,7 22 28 24 12 490 17 22 6,1 21 18 25 5,2 18 21

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 0,58 < 0,20 0,25 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 5,7 3 4,3 6,3 8,5 6,7 4,3 4,6 2,7 3,1 3,5 6,1 3,4 6,4 8,9 4,8 4,8 8,4 9 5,2 3,6 8,7 9,4

Koppar 2500 200 80 20 8,4 440 18 15 23 16 13 8,1 11 13 17 12 96 17 16 11 18 18 16 8,7 18 19

Krom total 10 000 150 80 18 5,9 8,6 22 29 19 8,2 7,7 6,9 12 16 15 5,8 13 37 13 7,7 31 37 9,3 6,4 37 41

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,15 0,044 0,16 0,029 0,012 0,11 0,04 0,03 < 0,010 0,085 0,1 0,062 0,042 2,4 <0,014 0,12 0,012 0,036 0,014 0,059 < 0,011 0,016 0,02

Nickel 1000 120 40 10 4,6 6,7 13 16 11 6,5 6 4,1 7,5 9,2 9,1 5,1 18 19 7,3 6,4 19 20 8,6 5,3 21 22

Vanadin 10 000 200 100 38 12 22 41 54 34 16 18 14 28 34 34 14 58 66 26 17 58 69 19 15 65 72

Zink 2500 500 250 92 21 64 67 74 78 39 38 27 52 63 74 50 110 91 65 32 86 95 93 30 110 110

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,012 < 0,0070 0,26 0,01 < 0,0070 0,014 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 0,027 < 0,0070 < 0,0070 0,024 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,015 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,53 57 1,2 < 0,66 < 0,64 0,6 < 0,50 < 0,54 < 0,53 < 0,61 < 0,62 0,88 0,75 < 0,62 <0,79 1,1 < 0,54 < 0,65 < 0,64 < 0,60 < 0,55 < 0,67 < 0,76

DBT (µg/kg) 5000 1500 0,82 92 1,9 < 0,66 < 0,64 2,2 < 0,50 1,2 < 0,53 < 0,61 < 0,62 3 2,9 < 0,62 <0,79 1,6 < 0,54 < 0,65 < 0,64 1,2 < 0,55 < 0,67 < 0,76

MBT (µg/kg) 800 250 0,6 25 0,67 < 0,66 < 0,64 2 < 0,50 0,94 < 0,53 < 0,61 < 0,62 2,8 2 < 0,62 <0,79 1,4 < 0,54 < 0,65 < 0,64 0,77 < 0,55 < 0,67 < 0,76

TOC 4,7 0,4 0,97 1,3 2,2 2,4 0,4 0,74 0,4 3 3,4 3,1 0,63 2,6 2 2,7 0,46 1,7 2,1 2,3 1 2 1,9

SC72 SC74
Parameter

Riktvärden

10 000

1000

1000

SC75SC71 SC73

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,6 0,65-0,85 0,85-1 1-1,5 1,5-2 0,07-0,6 0,6-1 1-1,5 1,5-1,9 0,05-0,1 0,05-0,2 0,2-0,5 0,6-0,9 0,9-1,4 1,4-1,7 1,7-2 2-2,5 0,05-0,2 0,2-0,5 0,6-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5

Torrsubstans (%) 79,8 82,2 68,7 77,6 65,5 92,1 86,7 76,7 72,1 94,4 94,3 92,3 84,7 82,1 75,3 69,4 60,5 95 93,7 83,2 85,3 80,6 67

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 19 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,3 3,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,7 < 0,50 2,7 < 0,50

PAHcanc 100 0,3 < 0,090 0,25 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,27 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,46 < 0,090 5,5 10 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 5,1 0,7 7,6 < 0,090

PAHövriga 1000 0,28 < 0,14 0,16 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,26 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,26 < 0,14 5,1 8,4 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 7,4 0,67 6,8 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,19 0,18 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,72 < 0,045 0,11 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,2 < 0,075 0,096 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,15 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,12 < 0,075 4,1 7,1 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 6,2 0,54 5,7 < 0,075

PAH H 10 1 0,35 < 0,11 0,26 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,33 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,56 < 0,11 6,3 11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 5,6 0,78 8,6 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 5,5 < 2,2 3,6 10 9,2 < 2,0 < 2,1 7,8 13 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,2 17 16 14 15 < 1,9 < 2,0 14 7,5 5,7 12

Barium 10 000 300 200 83 20 46 57 76 28 19 55 85 28 27 18 18 64 110 66 84 27 17 200 72 85 73

Bly 2500 400 50 37 7,1 45 15 18 8 6,5 36 23 4,3 3,9 7,2 10 84 140 17 19 4,7 3,3 250 110 190 18

Kadmium 1000 12 0,8 0,26 < 0,20 0,54 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,22 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1 0,95 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,64 0,46 0,39 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 6,6 3,1 1,5 5,4 9,2 3,7 3,1 4,8 10 4,2 4,1 3,5 2,7 4,4 5,7 6,3 13 4,3 2,9 4 3,7 3,7 6,8

Koppar 2500 200 80 20 8,9 4,8 13 18 19 6,8 17 19 12 12 13 15 65 50 15 18 13 9,9 92 69 30 17

Krom total 10 000 150 80 20 5,3 4,3 25 37 6 7,5 19 40 6,4 7 4,5 3,7 8,3 16 32 42 7 4 9,4 22 10 34

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,11 0,014 0,045 0,02 0,014 0,068 0,015 0,083 0,017 < 0,010 < 0,010 0,055 0,23 1,3 0,43 0,03 < 0,015 0,016 0,016 1,3 2,4 0,3 < 0,014

Nickel 1000 120 40 10 4,5 1,8 12 18 5 4,8 11 20 6 6,3 5,3 3,3 8 11 14 25 6 3,9 7,4 5,8 7 14

Vanadin 10 000 200 100 42 19 27 48 61 14 16 39 70 17 16 11 8,1 18 31 64 76 17 8,6 19 17 22 69

Zink 2500 500 250 93 31 51 61 100 34 24 73 96 24 24 30 23 700 520 93 120 25 19 480 310 230 75

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,016 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0089 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,012 0,082 0,034 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 < 0,0070 0,13 0,82 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,65 < 0,57 <0,69 < 0,67 < 0,76 < 0,51 < 0,53 < 0,61 < 0,64 < 0,50 < 0,46 1,3 3,9 < 0,51 <0,60 3,5 < 0,77 < 0,49 15 56 60 1,3 < 0,71

DBT (µg/kg) 5000 1500 1,5 < 0,57 <0,69 < 0,67 < 0,76 < 0,51 < 0,53 < 0,6 < 0,64 < 0,50 0,74 1,3 7,2 0,97 0,99 5,1 < 0,77 0,98 28 99 150 2,5 < 0,71

MBT (µg/kg) 800 250 2,4 < 0,57 <0,69 < 0,67 < 0,76 < 0,51 < 0,53 < 0,6 < 0,64 0,71 1,1 0,71 6,4 < 0,55 <0,60 1,1 < 0,77 1,2 8,8 29 49 1,2 < 0,71

TOC 3,9 2,2 6,1 1,5 2,1 0,29 1,4 3,4 2,3 0,4 0,46 0,17 0,11 1 1,8 2,5 2,3 0,4 0,11 1,3 1 1,5 2,3

1000

1000

Parameter
Riktvärden

10 000

SC77 SC79SC76 SC78

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0,05-0,2 0,2-0,5 0,6-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0,03-0,2 0,2-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0,03-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,3 1,3-1,7 1,7-2 0,03-0,2 0,2-0,6 0,6-1,3 1,3-1,8 1,8-2

Torrsubstans (%) 93,9 92,3 89,1 76,3 76,1 59,1 93,1 90,3 86,1 82 70,8 59,8 93,7 89,2 86,8 84,2 69,2 68 92,9 91,5 85,9 73,1 69,8

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 13 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 20 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 17 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 21 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 0,84 3,6 0,85 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,4 2,2 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,82 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 < 0,090 2,2 8,5 2,3 < 0,090 < 0,090 < 0,090 2,9 6,8 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,97 0,85 0,54 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,13 1,9 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 < 0,14 1,8 8,3 2,2 < 0,14 < 0,14 < 0,14 2,7 3,1 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,76 0,7 0,52 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,15 1,5 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 0,11 0,19 0,06 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,19 0,17 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 < 0,075 1,3 7,2 1,9 < 0,075 < 0,075 < 0,075 2,2 2 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,58 0,53 0,38 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,093 1,2 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 < 0,11 2,5 9,4 2,6 < 0,11 < 0,11 < 0,11 3,2 7,7 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 1,1 0,98 0,64 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,15 2,2 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 2,0 < 2,0 17 14 12 17 < 2,0 < 2,0 26 12 12 17 < 2,0 < 2,1 8,8 16 13 8,5 < 2,0 < 2,0 4,3 22 13

Barium 10 000 300 200 30 16 160 85 82 82 34 15 230 60 72 78 25 15 78 170 70 71 31 16 66 97 91

Bly 2500 400 50 4,9 4,3 190 83 54 18 3,3 5,7 290 47 17 18 3,4 2,7 99 200 46 14 3,5 2,9 88 63 20

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 0,53 0,53 0,52 0,25 < 0,20 < 0,20 0,43 0,31 < 0,20 0,42 < 0,20 < 0,20 0,45 0,74 0,51 0,3 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,84 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 4 2,5 4,5 3,7 4,9 11 4 2,5 4,4 3,6 7 12 4,1 2,1 4,2 3,1 6,1 7,4 4,1 2,6 3 5,6 8,7

Koppar 2500 200 80 14 9,7 240 57 31 18 12 9,3 490 49 16 17 10 7,9 180 140 26 16 11 7,6 190 51 19

Krom total 10 000 150 80 6,8 3,5 12 18 13 40 6,8 3,6 18 16 32 39 7,2 3,4 11 9,2 22 34 6,5 3,7 8,5 21 39

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,038 0,026 4,9 0,71 0,26 < 0,016 0,016 0,08 11 1,2 0,016 < 0,016 0,011 0,022 2,6 3,1 0,17 0,015 < 0,010 0,014 1,7 0,52 0,041

Nickel 1000 120 40 6,2 3,4 6,1 6,3 11 23 6,3 3,3 7,3 6,5 13 24 6 3,2 6,4 4,9 17 15 5,6 3,5 4,3 13 17

Vanadin 10 000 200 100 16 8,3 19 23 32 74 17 7,9 21 20 64 68 15 7,3 21 15 47 61 17 7,7 12 43 70

Zink 2500 500 250 26 18 270 250 180 110 27 17 500 200 78 100 24 15 300 290 95 86 24 16 100 220 120

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,012 < 0,0070 1,4 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 0,034 4,8 0,049 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0093 0,72 0,49 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,86 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,68 1,1 180 < 0,61 < 0,61 < 0,76 1,2 3,5 1000 2,9 < 0,69 < 0,79 < 0,50 2 370 170 < 0,73 < 1,9 < 0,51 < 0,56 660 < 0,65 < 0,71

DBT (µg/kg) 5000 1500 2,7 1,9 180 < 0,61 1,4 < 0,76 4,1 8,2 830 2,9 < 0,69 < 0,79 1,1 4,9 740 320 < 0,73 < 0,78 < 0,51 < 0,54 1100 < 0,65 1,2

MBT (µg/kg) 800 250 4,3 1,1 30 < 0,61 < 0,61 < 0,76 3,7 9,8 210 < 1 < 0,69 < 0,79 1,3 2,8 130 74 < 0,73 < 0,78 < 0,51 < 0,54 320 < 0,65 < 0,71

TOC 0,46 0,11 1,4 2,5 3,6 2,2 0,51 0,11 1,2 2,4 2 2,2 0,4 0,11 1,1 0,97 5,2 2,3 0,46 0,11 0,4 4 2,3

Parameter
Riktvärden

1000

10 000

1000

SC81 SC83SC80 SC82

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,5 0,5-1 1-1,6 1,6-2 0-0,05 0-0,5 0,5-0,8 0,8-1,6 1,6-2 0-0,5 0,5-1 1-1,6 1,6-2 0-0,5 0,5-0,7 0,7-1,4 1,4-1,6 1,6-1,9 0-0,5 0,5-1 1-1,3 1,3-1,6

Torrsubstans (%) 81,3 89,5 89,4 75,6 75,4 85,9 90 87,4 70,9 83,7 88,6 76,3 74,2 86,2 92,8 85,6 78,1 76,8 82,5 79,7 78 78,2

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 13 < 10 < 10 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,0045 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 6,7 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 0,95 < 0,90 < 0,90 < 0,90 3,3 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 0,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 12 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 8,5 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 2 0,18 0,39 < 0,090 6,5 1,2 < 0,090 1 < 0,090 1,2 14 0,89 < 0,090 1,5 0,15 2,8 0,3 < 0,090 0,28 9,2 0,17 < 0,090

PAHövriga 1000 2,4 0,21 0,28 < 0,14 5,3 1 < 0,14 0,84 < 0,14 1 19 0,61 < 0,14 1,4 0,2 2,9 0,32 < 0,14 0,29 8,9 0,22 < 0,14

PAH L 15 3 0,14 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,13 0,061 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,99 0,069 < 0,045 0,079 < 0,045 0,16 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,27 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 2 0,13 0,16 < 0,075 4,7 0,78 < 0,075 0,67 < 0,075 0,83 17 0,43 < 0,075 1,1 0,14 2,5 0,2 < 0,075 0,21 7,9 0,14 < 0,075

PAH H 10 1 2,3 0,21 0,46 < 0,11 6,9 1,4 < 0,11 1,1 < 0,11 1,3 16 1 < 0,11 1,7 0,17 3 0,38 < 0,11 0,32 9,9 0,21 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 6,9 < 2,1 4,5 8,1 5,8 7,7 < 2,1 4,6 9,1 5,8 5,2 5,4 4,3 11 <2,0 5,6 9,4 9,2 3,2 4,5 6 7,6

Barium 10 000 300 200 78 32 59 58 97 98 35 80 72 77 180 64 69 120 47 69 59 81 64 47 47 48

Bly 2500 400 50 56 23 58 18 41 78 12 67 11 74 110 230 16 160 15 440 36 18 31 23 33 22

Kadmium 1000 12 0,8 0,4 < 0,20 0,22 0,28 0,38 0,42 < 0,20 0,3 < 0,20 0,23 0,24 0,21 < 0,20 0,6 <0,20 0,51 0,44 0,21 0,25 0,26 0,3 0,23

Kobolt 2500 35 15 5,4 3,6 3,9 5,9 8,6 6,4 3,9 4 6,2 4,3 4,4 3,2 6,5 6,1 5 3,6 5,4 10 5,6 3,3 4,5 5,5

Koppar 2500 200 80 37 25 56 14 29 58 16 63 14 65 80 40 14 110 26 610 18 17 28 29 16 13

Krom total 10 000 150 80 15 6,7 8 27 19 17 6,4 9,6 32 15 12 11 30 16 8,8 8,2 20 37 15 12 18 21

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,41 0,3 1 0,051 0,19 0,88 0,084 1,7 0,029 1,4 2,6 0,59 0,042 1,7 0,16 0,66 0,084 0,012 0,071 0,057 0,071 0,039

Nickel 1000 120 40 9,3 5,3 5,7 12 16 11 5,4 6,7 14 8,7 9,7 7,7 16 11 7,3 7,6 11 20 9,3 6,6 10 12

Vanadin 10 000 200 100 32 13 14 51 43 36 12 20 57 31 25 24 56 30 20 16 41 67 30 24 37 41

Zink 2500 500 250 130 44 110 90 98 130 41 150 79 120 180 120 79 180 50 310 90 89 73 76 74 60

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,054 0,099 0,11 < 0,0070 0,051 0,58 0,018 0,11 < 0,0070 0,26 0,14 0,024 < 0,0070 0,59 0,045 0,27 < 0,0070 < 0,0070 0,019 0,2 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 5,2 8,5 19 < 0,65 5,5 27 0,7 21 < 0,7 85 59 3,5 < 0,61 17 1,3 < 0,58 < 0,63 < 0,62 < 0,60 < 0,71 < 0,68 < 0,59

DBT (µg/kg) 5000 1500 15 30 39 < 0,65 21 100 2,4 24 < 0,7 230 70 8,1 < 0,61 53 6 1,5 < 0,63 < 0,62 2 0,81 < 0,68 < 0,59

MBT (µg/kg) 800 250 11 13 13 < 0,65 11 50 1,4 4,5 < 0,7 160 28 5,4 < 0,61 22 3,7 0,8 < 0,63 < 0,62 1,5 < 0,71 < 0,68 < 0,59

TOC 2,6 0,8 0,8 2,1 4 1,9 0,23 1,2 1,9 2,6 0,97 3,5 2 1,9 0,51 1,5 3,1 1,9 2,4 1,8 2,6 1,9

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

1000

Provtagningspunkter

SC85 SC86 SC89SC84 SC87

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,7 0,7-1,3 1,3-1,5 1,5-2 0,07-0,6 0,6-0,9 0,9-1 1-1,5 0,07-0,5 0,5-0,8 0,8-1 1-1,5 0,07-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,05 0-0,4 0,4-1 1-1,6

Torrsubstans (%) 86,2 79,7 73,7 74,6 94,3 79,3 74,2 75,3 93,8 79,6 74,5 72,5 93,1 78,6 78,1 80,1 79,4 81,2 71,4

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 23 11 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 1,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 4,1 1,4 0,49 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,4 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,44 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,4 0,56 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 4,9 1,8 0,43 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,43 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,41 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,36 0,56 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 0,18 0,07 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 4,3 1,5 0,31 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,31 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,28 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,26 0,43 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 4,5 1,6 0,57 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,47 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,53 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,45 0,64 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 3,2 4,1 6,6 6,4 < 2,0 4,8 8 3,3 < 2,0 6,1 7 4,6 < 2,0 5,1 7,6 3,6 2,7 15 8,9

Barium 10 000 300 200 53 63 53 66 23 65 53 74 22 73 62 73 20 78 60 58 50 57 77

Bly 2500 400 50 26 67 34 13 3 11 51 12 2,9 13 40 13 3,3 14 11 58 65 17 16

Kadmium 1000 12 0,8 0,21 0,34 0,34 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 <0,20 0,29 0,26 0,47 0,26

Kobolt 2500 35 15 4,8 3,9 5,1 5,8 3,3 6 3,9 7,3 2,8 9,6 3,5 6,9 1,9 9,1 5,3 4 2,7 7 9,3

Koppar 2500 200 80 26 60 17 13 14 14 20 15 8,5 16 17 14 8 17 13 43 58 12 17

Krom total 10 000 150 80 11 10 20 30 5,3 29 18 33 5,8 33 17 33 5,3 33 27 13 9,1 26 37

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,084 0,17 0,084 0,015 < 0,010 0,015 0,12 0,013 < 0,010 0,012 0,12 0,014 < 0,010 0,015 0,016 0,1 0,14 0,016 0,014

Nickel 1000 120 40 7,9 6,6 11 14 4,8 14 10 16 4,1 22 10 17 3,1 21 13 6,8 5,5 13 21

Vanadin 10 000 200 100 24 24 41 55 12 55 37 57 12 58 37 59 9,8 53 54 22 19 64 62

Zink 2500 500 250 80 180 80 79 18 74 80 86 18 94 110 85 17 91 75 98 80 75 93

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,028 2 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,018 0,013 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,58 < 0,67 <0,70 < 0,71 < 0,51 < 0,6 < 0,64 < 0,69 < 0,49 < 0,59 < 0,66 < 0,68 < 0,51 < 0,64 <0,63 < 0,60 < 0,58 < 0,58 < 0,72

DBT (µg/kg) 5000 1500 0,87 < 0,67 <0,70 < 0,71 < 0,51 < 0,6 < 0,64 < 0,69 < 0,49 < 0,59 < 0,66 < 0,68 < 0,51 < 0,64 <0,63 2,9 0,74 < 0,58 < 0,72

MBT (µg/kg) 800 250 0,67 < 0,67 <0,70 < 0,71 < 0,51 < 0,6 < 0,64 < 0,69 < 0,49 < 0,59 < 0,66 < 0,68 < 0,51 < 0,64 <0,63 3,6 0,59 < 0,58 < 0,72

TOC 1,5 2,5 3 1,9 0,29 1,9 3,8 1,8 0,17 1,7 3,7 2,1 0,17 1,8 1,7 3,4 3,1 2,1 2,1

Riktvärden

10 000

1000

1000

Parameter
SC90 SC94

Provtagningspunkter

SC93SC91 SC92

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0,05-0,2 0,2-0,5 0,6-1 1-1,5 1,5-1,9 1,9-2,4 0,05-0,3 0,3-0,6 0,7-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0,05-0,2 0,2-0,7 0,7-1 1-1,7 1,7-2,2 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 

Torrsubstans (%) 93 91 83,4 75,7 74,2 59 94,6 91,7 84,7 75,3 76,8 58,6 93,6 90,8 86,9 76,4 61,4 81,1 84,6 70,6 63,6

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 27 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 120 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 150 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 480 22 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,9 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 12 1,1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 4,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 6,1 2,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,95 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 < 0,090 < 0,090 8,1 0,67 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 7,5 4,9 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,31 2,6 < 0,090 0,18 1,1 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 < 0,14 < 0,14 10 0,73 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 14 5,6 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,26 2,8 < 0,14 0,18 0,71 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,35 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 1,7 0,19 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 < 0,075 < 0,075 9 0,6 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 11 4,9 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,18 2,4 < 0,075 0,12 0,52 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 < 0,11 < 0,11 9 0,75 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 8,2 5,4 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,36 2,9 < 0,11 0,19 1,3 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 2,0 < 2,0 <2,2 7,2 11 11 < 2,0 < 2,0 3 26 11 9,7 < 2,0 < 2,0 4,9 9,3 10 4,4 14 12 12

Barium 10 000 300 200 29 14 13 63 69 86 25 15 24 390 130 79 26 20 75 54 80 81 200 65 73

Bly 2500 400 50 4,4 2,3 4,2 54 45 18 4 2,2 6,6 360 260 17 3,4 12 69 47 21 32 270 21 14

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 <0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1,9 0,48 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,28 0,35 < 0,20 < 0,20 0,4 0,26 0,21

Kobolt 2500 35 15 4,5 2,4 2,1 5,2 4,5 12 3,9 2,5 2,5 6 3,9 11 4,6 2,2 4 4,5 8,7 5 2,7 5,8 7,6

Koppar 2500 200 80 13 6,3 10 38 49 18 9,7 6,6 17 330 100 17 12 23 51 29 18 27 550 18 16

Krom total 10 000 150 80 7,8 3,1 3,2 13 19 41 5,3 3,2 3,9 18 12 37 6,5 3,6 6,6 11 38 16 16 27 34

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 < 0,010 < 0,010 0,038 0,19 0,43 < 0,016 < 0,010 < 0,010 0,13 4,7 2,1 < 0,016 < 0,010 0,29 0,93 0,21 0,038 0,38 17 0,1 0,038

Nickel 1000 120 40 6,7 2,9 2,9 9,8 9 25 4,9 3,1 3,5 12 8 23 6,1 3 4,4 9,9 18 9 4,9 12 15

Vanadin 10 000 200 100 18 7,2 6,7 28 36 75 15 8,4 8,8 20 24 71 18 8,7 17 26 73 32 13 54 64

Zink 2500 500 250 26 15 19 110 92 110 21 15 30 1600 270 100 24 22 160 120 100 86 330 130 100

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,02 0,27 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,062 0,13 0,15 < 0,0070 < 0,0070 0,16 0,14 < 0,0070 < 0,0070 0,0097 4,9 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,50 < 0,53 1 9,8 2,8 < 0,80 < 0,47 < 0,46 9,61 40,5 26,3 < 0,72 < 0,47 5,08 4,08 < 0,796 < 0,68 2 1690 1,69 < 0,82

DBT (µg/kg) 5000 1500 < 0,50 < 0,53 2,4 13 2,5 < 0,80 < 0,47 < 0,46 14,5 63,4 42,7 < 0,72 < 0,47 17,5 5,51 1,23 < 0,68 3,26 1400 1,45 < 0,82

MBT (µg/kg) 800 250 < 0,50 < 0,53 3,4 4,1 1 < 0,89 < 0,47 < 0,46 11,6 28,2 16,9 < 0,72 0,627 29,5 3,07 0,644 < 0,68 2,34 590 0,833 < 0,82

TOC 0,46 0,11 0,11 2,8 2,4 2,2 0,51 0,11 0,11 6,9 2,7 2,2 0,51 0,17 0,74 2,5 2,2 2,8 0,8 2,3 2,3

Parameter

10 000

Riktvärden

1000

1000

SC96 SC98SC95 SC97

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,7-1 1-1,6 1,6-2 2-2,4 0-0,1 0,1-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,4 0,05-0,2 0,2-0,8 0,8-1,2 1,2-1,3 1,3-2 2-2,5

Torrsubstans (%) 80,5 82,3 93,1 73,5 67 81,1 85,9 86,8 72,8 70 73,6 82 79,3 74,5 65,3 81,6 82 74,7 94,1 92 89,3 31 66,8 57,8

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 6,4 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 6,4 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 11 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 250 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 13 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,0064 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 1,2 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 1,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 4,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,1 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,14 0,16 2,8 < 0,090 < 0,090 0,11 0,56 0,65 0,68 < 0,090 0,98 12 0,13 < 0,090 < 0,090 0,12 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,34 2,5 0,14 < 0,090

PAHövriga 1000 0,17 0,19 1,3 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,39 0,51 0,66 < 0,14 1,1 14 0,2 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,26 4,8 0,23 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 0,17 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,39 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,23 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,11 0,13 0,84 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,25 0,39 0,51 < 0,075 0,9 12 0,14 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,17 4,3 0,17 < 0,075

PAH H 10 1 0,15 0,17 3,2 < 0,11 < 0,11 0,12 0,65 0,72 0,78 < 0,11 1,1 13 0,15 < 0,11 < 0,11 0,14 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,39 2,8 0,15 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 5,1 8,2 8,8 11 9 5,2 9,5 9,3 33 12 < 2,5 < 2,2 < 2,3 < 2,5 <2,8 4,9 11 5,8 < 2,0 < 2,0 5,3 9,8 13 21

Barium 10 000 300 200 67 66 100 73 65 86 96 69 52 88 58 60 53 66 72 61 70 68 29 19 44 130 49 89

Bly 2500 400 50 37 81 230 18 13 31 150 180 34 24 32 32 19 13 14 35 16 16 3,7 6,5 54 150 25 20

Kadmium 1000 12 0,8 0,26 < 0,20 0,25 0,2 < 0,20 0,28 0,25 < 0,20 0,28 < 0,20 < 0,20 0,33 < 0,20 < 0,20 <0,20 0,24 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,22 0,85 0,3 0,47

Kobolt 2500 35 15 6,6 4,2 3 6,4 6,4 8,7 3,6 2,3 3,9 9,2 4,3 1,6 4,9 8,4 9,4 5,3 8,2 9,3 4 2,8 2,7 3,4 4,5 15

Koppar 2500 200 80 19 78 140 16 16 22 190 78 59 22 20 14 12 14 15 19 14 16 13 16 55 57 19 19

Krom total 10 000 150 80 16 15 12 31 31 20 11 5,4 18 40 12 4,6 20 31 33 16 33 33 8,1 4,4 5,2 14 21 43

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,14 1,9 4 0,048 0,028 0,15 3,9 1,3 0,97 0,11 0,15 0,23 0,052 < 0,013 <0,014 0,082 0,015 < 0,013 < 0,010 0,079 1,3 0,59 0,065 < 0,016

Nickel 1000 120 40 8,2 8,1 5,4 13 15 11 6,2 4,3 12 18 6,8 3,5 10 18 21 8,9 16 20 7 3,8 4,3 9 12 28

Vanadin 10 000 200 100 37 24 15 59 58 43 17 10 39 71 25 15 36 54 53 34 60 50 18 9,1 10 25 41 77

Zink 2500 500 250 82 120 510 74 88 87 220 140 180 120 92 130 69 86 90 81 74 85 25 23 170 630 72 130

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,048 0,068 1,5 < 0,0070 < 0,0070 0,062 2,1 0,0084 < 0,0070 < 0,0070 0,011 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0087 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,035 0,25 < 0,0091 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 1,4 4,27 235 < 0,73 < 0,73 3,2 530 < 0,57 < 0,68 < 0,69 < 0,69 < 0,59 < 0,65 < 0,73 <0,72 < 0,66 < 0,67 < 0,70 < 0,49 7,9 1,9 < 2,0 < 0,80 < 0,79

DBT (µg/kg) 5000 1500 3,03 4,68 199 < 0,73 < 0,73 6,7 700 0,89 < 0,68 < 0,69 0,99 < 0,59 < 0,65 < 0,73 <0,72 < 0,66 < 0,67 < 0,70 < 0,49 8,5 4,9 < 2,0 < 0,80 < 0,79

MBT (µg/kg) 800 250 3,09 3,2 107 < 0,73 < 0,73 3,6 110 < 0,57 < 0,68 < 0,69 1,5 < 0,59 < 0,65 < 0,73 <0,72 < 0,66 < 0,67 < 0,70 < 0,49 6 4,5 < 2,0 < 0,80 < 0,79

TOC 2,5 1,4 0,63 2,2 2,3 2,7 0,68 0,29 4 1,9 4 1,9 2,1 1,9 1,9 2,9 1,5 1,5 0,57 0,17 0,63 25 4,1 2,2

10 000

1000

1000

Parameter
Riktvärden

SC100 SC103SC99 SC101 SC102

Provtagningspunkter

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0,05-0,3 0,3-1 1-1,4 1,4-2 2-2,4 0,05-0,3 0,3-1 1-1,4 1,4-1,8 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,15 0,15-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,5 0-0,05 0,05-0,3 0,3-1,1

Torrsubstans (%) 93,6 90,9 78,2 73,7 59,4 91,5 92 73,2 62,1 82,1 86,5 65 81,3 81,6 76 70,1 90,5 79,3 73,3 66,5 82,3 84,9 78,7

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 0,76 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 < 0,090 1,9 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,22 < 0,090 0,12 0,11 < 0,090 0,11 0,3 0,72 3 0,16 0,31 < 0,090 < 0,090 0,13 0,11 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 < 0,14 2 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,29 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,25 0,63 3 0,21 0,32 < 0,14 < 0,14 0,18 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 < 0,075 1,7 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,19 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,16 0,46 2,7 0,15 0,23 < 0,075 < 0,075 0,12 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 < 0,11 2,1 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,26 < 0,11 0,13 0,12 < 0,11 0,13 0,34 0,85 3,2 0,17 0,35 < 0,11 < 0,11 0,15 0,12 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 2,0 2,9 9,7 9,4 12 < 2,0 < 2,0 12 11 3,7 2,6 10 6,8 7,3 12 5,9 < 2,0 < 2,3 < 2,5 < 2,8 3,9 3,7 4,8

Barium 10 000 300 200 31 31 84 70 86 29 20 51 77 66 280 76 80 78 78 72 28 58 65 71 63 63 71

Bly 2500 400 50 7,1 27 73 16 17 3,6 11 31 20 23 55 17 21 49 69 45 11 29 13 13 34 27 14

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 0,44 < 0,20 0,21 < 0,20 < 0,20 0,28 < 0,20 0,24 1,4 < 0,20 < 0,20 0,21 0,41 0,31 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,28 0,26 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 4,2 2,7 3,8 6,2 12 4,4 3 4,6 9,4 6,5 3,7 8,6 8,3 6,9 5,9 5,8 2,3 3,7 8,1 10 5,6 5,4 9,2

Koppar 2500 200 80 14 37 57 14 17 11 20 14 15 17 16 17 20 64 53 23 11 14 14 16 19 18 16

Krom total 10 000 150 80 6,4 4,2 9,1 31 38 7,3 5,5 21 41 16 5,2 36 27 19 23 21 4,2 15 30 32 16 15 34

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,098 1,8 1,6 0,014 < 0,016 < 0,010 0,3 0,092 0,049 0,078 0,032 0,017 0,057 0,89 0,67 0,082 0,031 0,078 0,014 < 0,014 0,059 0,06 < 0,012

Nickel 1000 120 40 5,7 3,3 6,4 13 24 5,9 4,1 11 19 9,2 4,4 18 15 13 13 11 3,3 8,2 17 20 8,7 8,6 21

Vanadin 10 000 200 100 18 9,7 19 61 69 15 9,1 45 71 35 13 66 49 32 45 40 9,2 30 51 53 32 31 58

Zink 2500 500 250 30 49 360 72 100 24 34 97 150 77 1200 100 86 120 610 140 34 65 82 87 87 77 94

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,022 0,2 0,29 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,12 < 0,0070 < 0,0070 0,011 < 0,0070 < 0,0070 0,013 1,3 0,059 0,094 0,0096 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,052 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,51 26,8 11,5 < 0,65 < 1,22 < 0,46 172 < 0,981 < 0,73 < 0,59 < 0,57 < 0,73 1,12 525 11,3 < 0,70 < 0,57 < 0,62 < 0,59 < 0,67 < 0,57 < 0,57 < 0,52

DBT (µg/kg) 5000 1500 1,18 52,1 23,9 1,75 < 0,83 < 0,46 245 1,39 < 0,73 < 0,59 0,86 < 0,73 1,5 701 11,3 0,98 < 0,57 < 0,62 < 0,59 < 0,67 2,1 1,4 < 0,52

MBT (µg/kg) 800 250 2,23 31,1 13,6 1,2 < 0,83 < 0,46 215 < 0,673 < 0,73 < 0,59 < 0,57 < 0,73 1,46 253 4,8 2,2 < 0,57 < 0,62 < 0,59 < 0,67 3 2 < 0,52

TOC 0,57 0,17 2,7 2,1 2 0,29 0,17 3,5 2,2 2,5 0,68 2,2 1,9 1,6 3,9 4,3 0,46 2 2,6 1,7 2,9 2,4 1,9

10 000

1000

Parameter
Riktvärden

1000

SC104 SC106 SC107 SC108

Provtagningspunkter

SC109SC105

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0,05-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0,03-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,2 1,2-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,6 0,6-1 1-1,5

Torrsubstans (%) 95,2 91,9 88,5 66,2 71,1 60,3 89,5 91,4 86,1 88,3 72,6 80,6 82,6 78,3 76 75,5 90,6 75,4 84,1 75,2 70

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 15 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 22 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 31 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 < 0,090 < 0,090 0,16 2,8 0,12 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,21 1,2 < 0,090 0,12 0,26 0,12 0,2 0,36 < 0,090 1,5 0,22 < 0,090 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 < 0,14 0,19 2,3 0,15 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,19 1,3 < 0,14 < 0,14 0,23 < 0,14 0,22 0,37 < 0,14 1,2 0,27 < 0,14 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 < 0,075 0,13 1,9 0,093 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,12 1,1 < 0,075 < 0,075 0,14 < 0,075 0,16 0,27 < 0,075 0,94 0,21 < 0,075 < 0,075

PAH H 10 1 < 0,11 < 0,11 0,18 3,2 0,13 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,24 1,3 < 0,11 0,13 0,3 0,13 0,22 0,41 < 0,11 1,7 0,24 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 < 1,9 2,8 11 11 10 10 < 2,1 < 2,0 4,6 4,7 14 5,7 13 10 5,3 3,5 4,5 37 < 2,2 < 2,4 4,9

Barium 10 000 300 200 25 26 44 180 63 82 29 23 57 21 77 76 93 68 65 61 25 930 90 68 80

Bly 2500 400 50 4,6 41 50 170 18 18 9,4 15 70 32 16 26 57 20 32 43 14 2100 18 14 14

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 0,36 0,81 0,26 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 0,32 0,42 0,24 0,26 0,21 < 0,20 0,7 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 3,9 2,2 3 5,7 5,5 9,2 3,7 2,7 3,3 1,9 6,9 5,7 3,1 6,2 6,6 5,4 2,1 4,2 6,9 8,8 11

Koppar 2500 200 80 12 40 87 140 16 18 13 23 53 11 17 19 29 16 16 41 9 480 14 14 19

Krom total 10 000 150 80 7 4,2 5,4 19 26 38 5,7 4,6 7,2 4,7 36 17 5,7 28 17 13 4,2 23 27 31 33

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 < 0,010 0,97 1,3 2,2 0,041 0,018 0,13 0,45 2 0,23 0,021 0,083 1,2 0,07 0,076 0,1 0,058 6,3 0,03 0,014 < 0,013

Nickel 1000 120 40 6,2 2,9 4 12 12 19 5 3,5 4,8 3,5 13 8,8 4,3 13 7,9 8,7 3,4 9,8 14 19 22

Vanadin 10 000 200 100 17 8,4 12 36 51 72 15 8,4 13 9,9 75 35 12 57 37 25 9,9 36 49 49 56

Zink 2500 500 250 23 38 220 890 87 100 25 41 300 460 96 84 110 73 68 90 87 1300 110 86 99

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 < 0,0070 0,23 0,29 0,0086 < 0,0070 < 0,0070 0,01 0,09 0,11 0,016 < 0,0070 < 0,0070 0,18 0,008 < 0,0070 0,052 < 0,0070 < 0,0070 0,37 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,50 5,7 6,2 < 0,75 < 0,70 < 0,79 1,02 7,98 81,7 124 11,5 0,871 4,07 4,28 < 0,70 < 0,828 < 0,56 < 1,25 1,7 3,8 <0,64

DBT (µg/kg) 5000 1500 < 0,50 17 10 < 0,75 < 0,70 < 0,79 2,89 17,1 160 287 19 1,35 9,38 2,98 1,27 1,12 < 0,56 < 0,61 5,8 39 2,5

MBT (µg/kg) 800 250 < 0,50 22 6,1 < 0,75 < 0,70 < 0,79 2,22 25,1 47,3 65,1 4,48 1,25 5,43 1,37 0,996 < 1,05 < 0,592 < 1,26 7,8 26 1,6

TOC beräknat 0,4 0,17 0,86 5,8 3 2 0,34 0,11 0,46 0,8 1,9 2,7 0,34 1,8 3,1 3 0,68 4,4 1,8 1,5 1,5

1000

10 000

1000

Parameter
Riktvärden

SC110 SC111 SC113SC112

Provtagningspunkter

SC114

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,3-1 0-0,6 0,6-1 1-1,5 0,05-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,2 0,2-0,5 0,5-1 0,05-0,5 0,5-0,7 0,7-1 0-0,05 0,05-0,4 0,4-1

Torrsubstans (%) 80,6 79,5 81,1 86 76,3 91,9 90,2 82,6 69,9 82,2 79,5 80,7 68,7 79,9 81 94,6 87,5 79,7 76,5 82,6 78,7

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 8,2 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 15 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 32 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,16 < 0,090 0,14 0,49 < 0,090 < 0,090 0,12 0,11 < 0,090 0,11 0,17 < 0,090 0,15 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,44 < 0,090 0,24 0,18 < 0,090

PAHövriga 1000 0,2 < 0,14 0,15 0,4 < 0,14 < 0,14 0,18 0,18 < 0,14 < 0,14 0,17 < 0,14 0,19 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,44 < 0,14 0,3 0,21 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 0,14 < 0,075 0,092 0,29 < 0,075 < 0,075 0,12 0,12 < 0,075 < 0,075 0,11 < 0,075 0,13 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,33 < 0,075 0,22 0,15 < 0,075

PAH H 10 1 0,18 < 0,11 0,16 0,55 < 0,11 < 0,11 0,13 0,13 < 0,11 0,12 0,18 < 0,11 0,16 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,5 < 0,11 0,27 0,19 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 2,6 15 3,9 18 7,7 < 2,0 < 2,0 8,8 9,8 5,2 6,7 7,5 5,9 5,9 20 < 2,0 4,9 9,5 4 5,1 9,6

Barium 10 000 300 200 70 70 61 100 64 22 25 22 73 81 95 48 74 63 71 16 60 74 67 73 73

Bly 2500 400 50 35 14 44 170 16 4,1 16 11 17 27 25 13 24 24 19 2,7 50 17 40 38 16

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,56 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,46 0,2 0,2 < 0,20 < 0,20 0,32 <0,20 0,31 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,38 0,25 < 0,20

Kobolt 2500 35 15 5,4 5,8 6,1 3,4 5,6 3,9 2,7 2,3 11 7,3 10 4,5 3,8 5,4 7,5 2,6 4 10 5,6 6,2 9,7

Koppar 2500 200 80 19 14 18 180 12 11 11 14 17 18 26 11 22 20 16 10 64 17 24 21 16

Krom total 10 000 150 80 17 32 16 6,6 28 6 10 4,7 34 21 31 21 12 16 31 3,9 11 34 19 19 34

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,097 0,015 0,11 3,5 0,062 < 0,010 0,14 0,21 0,022 0,074 0,13 0,076 0,062 0,1 0,058 0,019 0,81 0,014 0,062 0,084 0,013

Nickel 1000 120 40 9,2 14 8,3 4,1 11 5,4 8,4 4,1 19 11 19 8,9 7,2 8,8 15 3,4 6,9 20 10 11 20

Vanadin 10 000 200 100 36 63 32 11 57 15 8,6 9,6 63 42 53 42 21 32 60 8 20 59 35 39 59

Zink 2500 500 250 92 71 74 170 97 23 20 240 98 86 140 65 90 79 79 16 110 96 110 95 140

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 0,02 < 0,0070 0,07 0,21 < 0,0070 < 0,0070 0,032 0,016 < 0,0070 < 0,0070 0,081 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 0,44 < 0,0070 0,038 0,049 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,62 < 0,66 < 0,47 73,8 < 0,67 2,68 2,11 < 0,58 < 0,68 0,885 1,96 < 0,58 < 1,0 0,68 31 < 0,52 160 < 0,64 < 0,80 < 0,62 < 0,64

DBT (µg/kg) 5000 1500 0,77 < 0,66 0,742 53,3 < 0,67 6,01 4,54 1 < 0,68 1,06 3,19 < 0,58 < 1,0 3,4 52 < 0,52 260 1 3 1,1 < 0,64

MBT (µg/kg) 800 250 0,84 < 0,66 1,11 61,9 < 0,67 2,82 6,4 0,896 < 0,68 1,28 2,65 < 0,58 2,4 4,8 15 0,87 61 < 0,64 4,7 1,8 < 0,64

TOC beräknat 3,1 2 2,6 0,57 1,7 0,46 0,11 16 1,9 2,6 1,7 1,5 5,4 2,2 1,8 0,17 1,7 1,5 3,9 2,9 1,8

SC118

Provtagningspunkter

SC119 SC120 SC121SC115 SC116 SC117

1000

10 000

1000

Parameter
Riktvärden

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

FA MKM KM

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,3-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,05 0-0,7 0,7-1,3 0,05-0,5 0,5-1 0,1-0,4 0,4-1 0,1-0,4 0,4-1 0-0,4 0,4-1

Torrsubstans (%) 80,8 88,6 87,3 82 75,8 84,7 76,4 94,9 77,3 95,7 75,5 93 75,5 81,9 78,5

Alifater

>C5-C8 150 25 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 120 25 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 100 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 500 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 10 000 1000 100 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,04 0,012 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 40 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 50 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 1000 50 10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 15 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 30 10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAHcanc 100 0,11 1,3 1,3 < 0,090 0,14 0,14 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 0,19 < 0,090

PAHövriga 1000 < 0,14 0,94 1,1 < 0,14 0,21 0,21 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14 0,21 < 0,14

PAH L 15 3 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 20 3,5 < 0,075 0,78 0,95 < 0,075 0,15 0,15 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,14 < 0,075

PAH H 10 1 0,13 1,4 1,4 < 0,11 0,16 0,15 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,22 < 0,11

Metaller

Arsenik 1000 25 10 4,9 3,4 3 13 3 < 2,2 < 2,4 < 1,9 6,9 < 1,9 4,5 < 2,0 7,3 < 2,2 6,5

Barium 10 000 300 200 73 43 45 65 45 47 73 34 58 14 60 17 72 41 77

Bly 2500 400 50 24 26 34 16 22 31 11 3,5 13 2,6 14 2,7 15 29 17

Kadmium 1000 12 0,8 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 <0,2

Kobolt 2500 35 15 6,3 3,9 3,7 6,1 4,4 3,9 6,8 4,3 9,7 2,1 9,1 2,6 10 3,6 10

Koppar 2500 200 80 18 12 12 12 19 19 16 13 15 10 14 9,7 18 15 15

Krom total 10 000 150 80 20 9 8,6 28 12 11 25 7,6 27 3,5 28 4,9 34 11 37

Kvicksilver 1000 2,5 0,25 0,058 0,065 0,097 0,022 0,064 0,08 < 0,012 < 0,010 < 0,012 < 0,010 < 0,012 < 0,010 < 0,012 0,074 0,013

Nickel 1000 120 40 11 6,3 6,1 12 7,5 7 15 6,4 18 3,2 19 4 23 6,3 20

Vanadin 10 000 200 100 40 19 20 53 22 21 47 16 44 8 46 9,4 53 23 57

Zink 2500 500 250 82 85 110 59 73 76 70 25 71 15 77 16 92 64 88

Övriga

PCB-7 10 0,2 0,008 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,039 0,021 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,018 < 0,0070

TBT (µg/kg) 300 150 < 0,58 < 0,56 <0,55 < 0,58 3,2 1,8 < 0,59 < 0,52 < 0,61 < 0,51 < 0,62 1,7 < 0,64 < 0,56 <0,62

DBT (µg/kg) 5000 1500 < 0,58 < 0,56 <0,55 < 0,58 9,6 6,7 < 0,59 < 0,52 < 0,61 < 0,51 < 0,62 2,9 < 0,64 0,82 <0,62

MBT (µg/kg) 800 250 < 0,58 < 0,56 <0,55 < 0,58 12 7 < 0,59 < 0,52 < 0,61 < 0,51 < 0,62 4,1 < 0,64 0,99 <0,62

TOC beräknat 2,6 0,86 1 1,7 3,2 1,8 1,7 0,29 1,4 0,17 1,7 0,17 1,3 2,8 1,7

SC128SC122 SC123 SC124 SC126 SC127

Provtagningspunkter

1000

Parameter
Riktvärden

10 000

1000

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsbor
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751
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Indata för beräkning av riktvärden Naturvårdsverket, version 2.0.1

1

Hämta generellt scenario: Scenariot är inte sparat!

Uddevalla Windingsborg

Hämta eget scenario:

KM

   Exponeringstid barn 104 365 dag/år

   Exponeringstid vuxna 225 365 dag/år

   Exponeringstid barn 120 120 dag/år

   Exponeringstid vuxna 120 120 dag/år

   Exponeringstid barn 104 365 dag/år

KM    Exponeringstid vuxna 225 365 dag/år

   Andel inomhusvistelse 1 1 -

   Exponeringstid barn 104 365 dag/år

   Exponeringstid vuxna 225 365 dag/år

   Andel inomhusvistelse 1 1 -

   Konsumtion, barn 0,25 0,25 kg/dag

   Konsumtion, vuxna 0,4 0,4 kg/dag

   Andel från odling på plats 0,1 0,1 -

KM

Halt löst/mobilt organiskt kol 0,000003 0,000003 kg/dm³ KM

Torrdensitet 1,5 1,5 kg/dm³ Områdets längd 120 50 m

Halt organiskt kol 0,02 0,02 kg/kg Områdets bredd 180 50 m

Vattenhalt 0,32 0,32 dm³/dm³

Andel porluft 0,08 0,08 dm³/dm³
Total porositet 0,4 dm³/dm³ Mäktighet under gv-ytan 1 m

KM KM

Luftvolym inne i byggnad 240 240 m³ Grundvattenbildning 100 100 mm/år

Luftomsättning i byggnad 12 12 dag¯¹ Hydraulisk konduktivitet 1,00E-05 1,00E-05 m/s

Yta under byggnad 100 100 m² Hydraulisk gradient 0,03 0,03 m/m

Djup till förorening 0,35 0,35 m Akviferens mäktighet 10 10 m

Utspädning till inomhusluft 3114 Avstånd till brunn 0 0 m

Utspädning till utomhusluft 459530 Utspädning till grundv. (brunn) 10 ggr

KM KM

6000 ~6000 ggr

600000 ~600000 ggr

14 14 ggr

Sjöns volym 1,00E+06 1000000 m³ 4000 4000 ggr

Sjöns omsättningstid 1 1 år

Flöde i rinnande vattendrag 4,9 0,03171 m³/s
Modellens utspädning 71540 ggr Flöde genom föroren. massor 2160,0 m³/år

Flöde genom akviferen 17029,4 m³/år

KM

KM

KM KM

Avstånd till skyddat gv 0 0 m

Egen utspädningsfaktor 14 14 ggr

Utspädning till skyddat gv 10 ggr

   Uddevalla Windingsborg

Platsspecifika riktvärden för Windingsborg 1 och 4.

Transportmodeller - Egna utspädningsfaktorer

Val av eget scenario (data till vita inmatningsceller)

Val av generellt scenario (gulbruna celler)

Val av ämnen

Ämne 1:

Ämne 2:

Ämne 3:

Ämne 4:

Ämne 5:

Ämne 6:

Ämne 7:

Ämne 8:

Ämne 9:

Ämne 10:

Ämne 11:

Ämne 12:

Ämne 13:

Ämne 14:

Ämne 15:

Ämne 16:

Ämne 17:

Ämne 18:

Ämne 19:

Ämne 20:

Ämne 21:

Ämne 22:

Ämne 23:

Ämne 24:

Jord- och grundvattenparametrar

Transportmodell - Ånga till inom- och utomhusluft

Transportmodell - Ytvatten

Beaktade exponeringsvägar

Intag av förorenad jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av växter

Skydd av markmiljö

Skydd av grundvatten samt justeringar

Beskrivning av scenariot

Beskrivning:

Scenariospecifika modellparametrar

Exponeringsparametrar

Transportmodell - Grundvatten

Skydd av grundvatten - Utspädning:

Lägg till, spara eller ta bort scenario

Ta bort
scenario

Lägg till nytt/spara
scenarioÄndra scenariots namn längst upp på

bladet (cell B5).

Välj scenario som ska tas bort:Scenariots namn:

Transportmodeller - Beräknade vattenflöden

Scenariots namn:

Förorenat område

Använd KM-värden i ämnesdatabas
Använd MKM-värden i ämnesdatabas

Använd KM-värden i modellen

Använd MKM-värden i modellen

Intag av jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av dricksvatten

Intag av växter

Uppskattning av halt i fisk

Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö

Skydd av grundvatten beaktas

Justering för bakgrundshalt

Riktvärdet avser endast jord under

grundvattenytan

Porluft till inomhusluft

Porluft till utomhusluft

Porvatten till grundvatten

(brunn)
Porvatten till ytvatten

Egen utspädningsfaktor

Sjö
Rinnande vattendrag
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2017-05-31, kl. 12:32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

A B C D E F G H I J

Indata för beräkning av riktvärden Naturvårdsverket, version 2.0.1

1

Hämta generellt scenario: Scenariot är inte sparat!

Uddevalla Windingsborg

Hämta eget scenario:

KM

   Exponeringstid barn 104 365 dag/år

   Exponeringstid vuxna 225 365 dag/år

   Exponeringstid barn 120 120 dag/år

   Exponeringstid vuxna 120 120 dag/år

   Exponeringstid barn 104 365 dag/år

KM    Exponeringstid vuxna 225 365 dag/år

   Andel inomhusvistelse 1 1 -

   Exponeringstid barn 104 365 dag/år

   Exponeringstid vuxna 225 365 dag/år

   Andel inomhusvistelse 1 1 -

   Konsumtion, barn 0,25 0,25 kg/dag

   Konsumtion, vuxna 0,4 0,4 kg/dag

   Andel från odling på plats 0,1 0,1 -

KM

Halt löst/mobilt organiskt kol 0,000003 0,000003 kg/dm³ KM

Torrdensitet 1,5 1,5 kg/dm³ Områdets längd 120 50 m

Halt organiskt kol 0,02 0,02 kg/kg Områdets bredd 180 50 m

Vattenhalt 0,32 0,32 dm³/dm³

Andel porluft 0,08 0,08 dm³/dm³
Total porositet 0,4 dm³/dm³ Mäktighet under gv-ytan 1 m

KM KM

Luftvolym inne i byggnad 240 240 m³ Grundvattenbildning 100 100 mm/år

Luftomsättning i byggnad 12 12 dag¯¹ Hydraulisk konduktivitet 1,00E-05 1,00E-05 m/s

Yta under byggnad 100 100 m² Hydraulisk gradient 0,03 0,03 m/m

Djup till förorening 0,35 0,35 m Akviferens mäktighet 10 10 m

Utspädning till inomhusluft 15069 Avstånd till brunn 0 0 m

Utspädning till utomhusluft 2506213 Utspädning till grundv. (brunn) 10 ggr

KM KM

6000 ~6000 ggr

600000 ~600000 ggr

14 14 ggr

Sjöns volym 1,00E+06 1000000 m³ 4000 4000 ggr

Sjöns omsättningstid 1 1 år

Flöde i rinnande vattendrag 4,9 0,03171 m³/s
Modellens utspädning 71540 ggr Flöde genom föroren. massor 2160,0 m³/år

Flöde genom akviferen 17029,4 m³/år

KM

KM

KM KM

Avstånd till skyddat gv 0 0 m

Egen utspädningsfaktor 14 14 ggr

Utspädning till skyddat gv 10 ggr

   Uddevalla Windingsborg

Platsspecifika riktvärden för Windingsborg 1 och 4.

Transportmodeller - Egna utspädningsfaktorer

Val av eget scenario (data till vita inmatningsceller)

Val av generellt scenario (gulbruna celler)

Val av ämnen

Ämne 1:

Ämne 2:

Ämne 3:

Ämne 4:

Ämne 5:

Ämne 6:

Ämne 7:

Ämne 8:

Ämne 9:

Ämne 10:

Ämne 11:

Ämne 12:

Ämne 13:

Ämne 14:

Ämne 15:

Ämne 16:

Ämne 17:

Ämne 18:

Ämne 19:

Ämne 20:

Ämne 21:

Ämne 22:

Ämne 23:

Ämne 24:

Jord- och grundvattenparametrar

Transportmodell - Ånga till inom- och utomhusluft

Transportmodell - Ytvatten

Beaktade exponeringsvägar

Intag av förorenad jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av växter

Skydd av markmiljö

Skydd av grundvatten samt justeringar

Beskrivning av scenariot

Beskrivning:

Scenariospecifika modellparametrar

Exponeringsparametrar

Transportmodell - Grundvatten

Skydd av grundvatten - Utspädning:

Lägg till, spara eller ta bort scenario

Ta bort
scenario

Lägg till nytt/spara
scenarioÄndra scenariots namn längst upp på

bladet (cell B5).

Välj scenario som ska tas bort:Scenariots namn:

Transportmodeller - Beräknade vattenflöden

Scenariots namn:

Förorenat område

Använd KM-värden i ämnesdatabas
Använd MKM-värden i ämnesdatabas

Använd KM-värden i modellen

Använd MKM-värden i modellen

Intag av jord

Hudkontakt med jord/damm

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av dricksvatten

Intag av växter

Uppskattning av halt i fisk

Markmiljö beaktas i sammanvägning hälsa/miljö

Skydd av grundvatten beaktas

Justering för bakgrundshalt

Riktvärdet avser endast jord under

grundvattenytan

Porluft till inomhusluft

Porluft till utomhusluft

Porvatten till grundvatten

(brunn)
Porvatten till ytvatten

Egen utspädningsfaktor

Sjö
Rinnande vattendrag

version2-0-1-nv-berakningsprogram-rv-mark20160706_Wndingsborg forts sida 1 Blad Inmatning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 100 mg/kg Skydd av grundvatten
Kadmium 5,0 mg/kg Skydd av grundvatten
Kobolt 15 mg/kg Skydd av grundvatten
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 0,70 mg/kg Inandning av ånga
Nickel 30 mg/kg Skydd av grundvatten
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö
Tributyltenn (TBT) 1,2 mg/kg Skydd av markmiljö
Dibutyltenn (DBT) 1,0 mg/kg Skydd av grundvatten
Monobutyltenn (MBT) 0,18 mg/kg Skydd av grundvatten
PCB-7 0,040 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-L 3,5 mg/kg Skydd av grundvatten
PAH-M 6,0 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 3,5 mg/kg Skydd av grundvatten
Bensen 0,0080 mg/kg Skydd av grundvatten
Toluen 10 mg/kg Skydd av grundvatten
Etylbensen 10 mg/kg Skydd av grundvatten
Xylen 15 mg/kg Skydd av grundvatten
Aromat >C8-C10 35 mg/kg Skydd av grundvatten
Aromat >C10-C16 12 mg/kg Skydd av grundvatten
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Uddevalla 
Windingsborg

KM

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt VA. Ingen brunn i bedömd grundvattenriktning 
mot Bäveån. (obl)

Intag av växter beaktas ej beaktas Ej aktuellt med odling av ätbara växter. (obl)
Exp.tid barn - intag av jord 104 365 dag/år Antag 2 besök/vecka (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 225 365 dag/år Antag arbetstid för vuxna som arbetar i badhuset. (obl)
Exp.tid barn - inandning av damm 104 365 dag/år Antag 2 besök/vecka (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 225 365 dag/år Antag arbetstid för vuxna som arbetar i badhuset. (obl)
Exp.tid barn - inandning av ånga 104 365 dag/år Antag 2 besök/vecka (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av ånga 225 365 dag/år Antag arbetstid för vuxna som arbetar i badhuset. (obl)
Längd på förorenat område 120 50 m Aktuella områdets längd (obl)
Bredd på förorenat område 180 50 m Aktuella områdets bredd. (obl)
Flöde i rinnande vattendrag 4,9 0,03171 m³/s Årsmedelflöde i Bäveån mellan 1972 och 2003 (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Skydd av markmiljö har sänkts till samma nivå som för 

MKM (50 % skydd) (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    

Platsspecifika riktvärden för Windingsborg 1 och 4.

Uddevalla Windingsborg

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Aromat >C16-C35 7,0 mg/kg Skydd av grundvatten
Alifat >C5-C8 35 mg/kg Skydd av grundvatten
Alifat >C8-C10 40 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 350 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C12-C16 500 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö
    
    
Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Uddevalla Windingsborg KM
Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Kommunalt VA. Ingen brunn i bedömd grundvattenriktning 

mot Bäveån. (obl)
Intag av växter beaktas ej beaktas Ej aktuellt med odling av ätbara växter. (obl)
Exp.tid barn - intag av jord 104 365 dag/år Antag 2 besök/vecka (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 225 365 dag/år Antag arbetstid för vuxna som arbetar i badhuset. (obl)
Exp.tid barn - inandning av damm 104 365 dag/år Antag 2 besök/vecka (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 225 365 dag/år Antag arbetstid för vuxna som arbetar i badhuset. (obl)
Exp.tid barn - inandning av ånga 104 365 dag/år Antag 2 besök/vecka (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av ånga 225 365 dag/år Antag arbetstid för vuxna som arbetar i badhuset. (obl)
Längd på förorenat område 120 50 m Aktuella områdets längd (obl)
Bredd på förorenat område 180 50 m Aktuella områdets bredd. (obl)
Flöde i rinnande vattendrag 4,9 0,03171 m³/s Årsmedelflöde mellan 1972 och 2003 i Bäveån (obl)
Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Skydd av markmiljö har sänkts till samma nivå som för 

MKM (50 % skydd) (obl)
    
    
Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -  
    
    
Egendefinierade ämnen    
Inga egendefinierade ämnen används.    
    

Platsspecifika riktvärden för Windingsborg 1 och 4.

Uddevalla Windingsborg

Beskrivning
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Riktvärden FALSE Naturvårdsverket, version 2.0.1 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Arsenik 10 33 580 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 7,8 data saknas 100 7,8 40 beaktas ej 15 6400 7,8 10 10 Arsenik 75,3% 23,4% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Barium 4400 46000 43000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 3700 data saknas data saknas 3700 300 beaktas ej 4200 860000 300 80 300 Barium 83,5% 8,0% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Bly 310 3200 8700 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 270 600 data saknas 270 400 beaktas ej 91 64000 91 20 100 Bly 88,4% 8,5% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Kadmium 32 3300 87 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 23 250 data saknas 23 12 beaktas ej 5 290 5 0,2 5,0 Kadmium 72,7% 0,7% 26,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Kobolt 310 3200 4300 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 260 data saknas data saknas 260 35 beaktas ej 15 4300 15 10 15 Kobolt 85,7% 8,2% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Koppar 110000 ej begr. 43000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 30000 data saknas data saknas 30000 200 beaktas ej 300 43000 200 30 200 Koppar 27,5% 2,6% 69,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Krom tot 330000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 270000 data saknas data saknas 270000 150 beaktas ej 380 32000 150 30 150 Krom tot 81,8% 7,9% 10,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Kvicksilver 20 210 3500 0,73 beaktas ej beaktas ej 0,7 data saknas data saknas 0,7 10 beaktas ej 1,5 43 0,7 0,1 0,70 Kvicksilver 3,5% 0,3% 0,0% 96,2% 0,0% 0,0%
Nickel 2600 27000 1100 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 750 data saknas data saknas 750 120 beaktas ej 30 21000 30 25 30 Nickel 28,3% 2,7% 68,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Vanadin 2000 21000 43000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1700 data saknas data saknas 1700 200 beaktas ej 300 36000 200 40 200 Vanadin 87,6% 8,4% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zink 66000 680000 ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 60000 data saknas data saknas 60000 500 beaktas ej 600 170000 500 70 500 Zink 91,1% 8,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Tributyltenn (TBT) 55 57 50000 5,6 beaktas ej beaktas ej 4,6 data saknas data saknas 4,6 1,3 50 1,6 5,8 1,3 data saknas 1,2 Tributyltenn (TBT) 8,4% 8,1% 0,0% 83,4% 0,0% 0,0%
Dibutyltenn (DBT) 55 29 50000 36 beaktas ej beaktas ej 12 data saknas data saknas 12 30 50 1 500 1 data saknas 1,0 Dibutyltenn (DBT) 22,4% 43,1% 0,0% 34,4% 0,0% 0,0%
Monobutyltenn (MBT) 160 86 150000 14 beaktas ej beaktas ej 11 data saknas data saknas 11 30 50 0,18 340 0,18 data saknas 0,18 Monobutyltenn (MBT) 6,9% 13,3% 0,0% 79,8% 0,0% 0,0%
PCB-7 0,18 0,13 160 3,3 beaktas ej beaktas ej 0,073 3 data saknas 0,073 0,6 10 0,038 27 0,038 data saknas 0,040 PCB-7 41,6% 56,1% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0%
PAH-L 6600 5300 130000 52 beaktas ej beaktas ej 51 data saknas data saknas 51 15 500 3,6 2600 3,6 data saknas 3,5 PAH-L 0,8% 1,0% 0,0% 98,2% 0,0% 0,0%
PAH-M 730 540 520 6,3 beaktas ej beaktas ej 6,1 data saknas data saknas 6,1 40 250 11 2000 6,1 data saknas 6,0 PAH-M 0,8% 1,1% 1,2% 96,9% 0,0% 0,0%
PAH-H 14 11 52 1300 beaktas ej beaktas ej 5,5 300 data saknas 5,5 10 50 3,7 2600 3,7 data saknas 3,5 PAH-H 38,0% 51,1% 10,5% 0,4% 0,0% 0,0%
Bensen 310 300 150000 0,33 beaktas ej beaktas ej 0,33 data saknas data saknas 0,33 50 1000 0,0086 610 0,0086 data saknas 0,0080 Bensen 0,1% 0,1% 0,0% 99,8% 0,0% 0,0%
Toluen 49000 51000 ej begr. 33 beaktas ej beaktas ej 33 data saknas data saknas 33 50 1000 9,5 960 9,5 data saknas 10 Toluen 0,1% 0,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Etylbensen 21000 22000 ej begr. 180 beaktas ej beaktas ej 180 data saknas data saknas 180 50 1000 11 2500 11 data saknas 10 Etylbensen 0,8% 0,8% 0,0% 98,3% 0,0% 0,0%
Xylen 39000 41000 ej begr. 29 beaktas ej beaktas ej 29 data saknas data saknas 29 50 1000 14 2000 14 data saknas 15 Xylen 0,1% 0,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Aromat >C8-C10 8800 1800 ej begr. 160 beaktas ej beaktas ej 140 data saknas data saknas 140 50 1000 36 13000 36 data saknas 35 Aromat >C8-C10 1,6% 7,7% 0,0% 90,7% 0,0% 0,0%
Aromat >C10-C16 8800 5100 ej begr. 5500 beaktas ej beaktas ej 2000 data saknas data saknas 2000 15 500 11 9400 11 data saknas 12 Aromat >C10-C16 23,1% 40,1% 0,0% 36,8% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Uddevalla Windingsborg Eget scenario: Uddevalla Windingsborg
Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Riktvärden FALSE Naturvårdsverket, version 2.0.1 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Aromat >C16-C35 6600 3800 ej begr. 8100 beaktas ej beaktas ej 1900 data saknas data saknas 1900 40 250 6,8 1200 6,8 data saknas 7,0 Aromat >C16-C35 28,2% 48,8% 0,1% 23,0% 0,0% 0,0%
Alifat >C5-C8 440000 46000 ej begr. 41 beaktas ej beaktas ej 41 data saknas data saknas 41 200 700 34 7200 34 data saknas 35 Alifat >C5-C8 0,0% 0,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Alifat >C8-C10 22000 4600 ej begr. 40 beaktas ej beaktas ej 39 data saknas data saknas 39 500 700 560 60000 39 data saknas 40 Alifat >C8-C10 0,2% 0,9% 0,0% 99,0% 0,0% 0,0%
Alifat >C10-C12 22000 4600 ej begr. 390 beaktas ej beaktas ej 350 data saknas data saknas 350 500 1000 6400 ej begr. 350 data saknas 350 Alifat >C10-C12 1,6% 7,7% 0,0% 90,7% 0,0% 0,0%
Alifat >C12-C16 22000 4600 ej begr. 1900 beaktas ej beaktas ej 1300 data saknas data saknas 1300 500 1000 15000 ej begr. 500 data saknas 500 Alifat >C12-C16 5,7% 27,6% 0,0% 66,6% 0,0% 0,0%
Alifat >C16-C35 440000 460000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej 200000 data saknas data saknas 200000 1000 2500 28000 ej begr. 1000 data saknas 1 000 Alifat >C16-C35 45,6% 43,9% 0,0% 10,4% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Uddevalla Windingsborg Eget scenario: Uddevalla Windingsborg
Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Bilaga 5

Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,3-1 1-1,8 1,8-2 2-2,5 0-0,3 0,3-0,5 0,5-1 1,2-1,7 0-0,4 0,4-0,8 1-1,4 1,4-1,9 0-0,4 0,4-0,6 0,8-1 1-1,4 1,4-1,7 0-0,4 0,4-0,8 1-1,4 1,4-1,9

Torrsubstans (%) 79,6 88,4 81,9 57,8 62,3 76,5 92 91,1 71,7 81,2 93,4 72,5 67,5 79 94,1 71,4 80,5 65 77,9 93,5 66,2 58,3

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 3,2 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 0,56 0,069 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,15 0,44 18 0,4 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,35 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,093 0,3 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 0,17 0,72 17 0,49 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,5 0,14 0,13 0,13 < 0,11 0,13 0,2 0,42 < 0,11 < 0,11 0,14 0,18 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 3,2 4 2,9 6,2 12 5,2 3,2 < 2,0 3,8 < 2,3 < 2,0 5 5,6 < 2,3 <2,0 2,5 < 2,3 8,3 4,9 2,3 8,1 20

Barium 300 59 65 36 40 67 59 58 23 28 46 41 20 46 54 43 39 16 58 64 46 58 61

Bly 100 19 47 31 31 19 21 36 3,2 18 17 21 15 10 17 27 21 5,6 20 17 34 15 11

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 <0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 < 0,20 <0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,29 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 15 4,2 3,7 2,1 2,8 5,7 5,7 4,1 3,5 2,1 4,7 5,3 2 4,7 3,9 3,8 1,9 1,1 3,9 4 3,4 4 7,9

Koppar 200 16 98 30 17 13 17 130 14 10 15 53 10 15 13 52 10 4,1 13 14 59 14 12

Krom total 150 20 11 5,6 13 33 25 7,7 6,8 9,6 15 10 9,9 23 20 8,8 11 5,4 26 29 5,7 26 28

Kvicksilver 0,7 0,057 0,85 0,45 0,09 0,015 0,039 1,1 < 0,010 0,046 0,063 0,34 0,066 0,014 0,052 0,59 0,076 0,017 < 0,014 0,051 0,61 0,014 < 0,016

Nickel 30 9,9 7,3 3,8 12 12 11 6,2 5,1 6,1 7,6 9,2 5,1 9,2 9,2 6,7 6,1 2,9 10 9,8 5,5 11 19

Vanadin 200 36 20 12 29 71 45 15 14 19 27 17 22 51 33 15 23 12 60 36 10 57 56

Zink 500 66 97 91 55 64 69 140 26 46 52 49 28 54 54 62 47 17 54 64 64 60 87

Övriga

PCB-7 0,04 0,046 0,87 0,017 < 0,0070 < 0,0070 0,0083 0,22 < 0,0070 < 0,0070 0,015 0,18 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 0,17 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 0,41 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 12 140 <0,58 < 0,87 < 0,78 < 0,62 20 0,88 < 0,67 < 0,54 75 < 0,60 < 0,63 1,1 57 < 0,95 < 0,62 < 0,74 1,7 45 < 0,80 < 0,81

DBT (µg/kg) 1000 99 310 2,1 < 0,87 < 0,78 1,8 66 3 < 0,67 0,92 140 < 0,60 < 0,63 4,1 160 0,99 < 0,62 < 0,74 7,4 100 < 0,80 < 0,81

MBT (µg/kg) 180 39 160 1,4 < 0,87 < 0,78 1,9 40 1,8 < 0,67 0,99 85 < 0,60 < 0,63 4,7 130 1 < 0,62 < 0,74 5,3 47 < 0,80 < 0,81

Parameter
Provtagningspunkter

SC02 SC03 SC05SC01 SC04
PSR

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,4 0,4-0,8 0,8-1 1-1,4 1,4-1,9 0-0,3 0,3-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-0,9 0,9-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans (%) 75,9 89,7 77 63,9 59,9 72 85,6 74 65 61,7 70,7 82,5 80,6 77,7 77,9 64,4 76,7 84,8 86,1 70,4 63,1

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 27 < 10 < 10 < 10 13 < 10 < 10 13 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 0,99 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,6 1,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,7 0,88 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,081 0,11 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,14 0,08 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,094 0,22 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,091 3,5 4,2 0,4 0,091 0,12 0,79 0,15 2,5 1,6 < 0,075 < 0,075 0,83 0,2 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 0,14 0,38 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,14 6,5 5,9 0,49 0,13 0,16 1,4 0,27 4,1 3 < 0,11 0,13 1,1 0,46 < 0,11 0,13

Metaller

Arsenik 10 3,5 < 2,1 4,5 12 18 3 15 11 31 13 < 2,6 4,7 3 5,8 4,9 13 4,7 62 < 2,1 6,8 13

Barium 300 46 29 40 61 74 51 170 170 64 64 42 79 59 98 76 67 53 23 32 60 68

Bly 100 17 12 10 14 17 18 240 95 18 15 15 39 18 73 67 19 21 12 29 15 19

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 <0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,33 0,49 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24 0,22 < 0,20 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,21

Kobolt 15 4 2,5 2,3 5,6 12 4,4 3,9 4,2 4,9 6,3 3,3 3,7 4,7 4,9 4,9 6,3 4,6 4,5 2,2 5,9 6,7

Koppar 200 15 22 16 15 18 15 320 43 16 15 14 46 24 57 31 19 16 24 11 18 20

Krom total 150 26 6,8 14 30 36 13 16 14 30 32 14 9,3 12 14 15 32 20 20 6,5 28 28

Kvicksilver 0,7 0,035 0,048 0,016 < 0,015 < 0,016 0,09 3,9 0,25 0,034 < 0,015 0,071 0,31 0,12 0,65 0,46 0,022 0,043 0,031 0,072 0,02 0,03

Nickel 30 8,9 4,8 5,5 13 25 7,2 8,3 10 12 14 6,5 7,6 8 9,3 9,9 15 9,6 8,9 3,9 13 14

Vanadin 200 30 12 39 65 71 23 22 31 66 69 20 19 25 27 29 68 34 12 14 68 66

Zink 500 57 35 32 74 110 68 200 230 79 76 53 100 71 170 130 82 68 56 49 76 88

Övriga

PCB-7 0,04 0,011 0,0084 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 2,3 < 0,0070 0,057 < 0,0070 0,041 0,18 0,069 0,12 < 0,0070 < 0,0070 0,0097 0,0091 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,66 < 0,56 < 0,70 < 0,75 < 0,83 < 0,65 140 13 < 0,73 < 0,78 < 0,75 15 16 7,5 <0,70 < 0,75 < 0,77 < 0,54 < 0,58 < 0,70 < 0,79

DBT (µg/kg) 1000 2 2,1 < 0,70 < 0,75 < 0,83 2,4 210 28 < 0,73 < 0,78 1,6 35 28 22 <0,70 < 0,75 1,8 < 0,54 < 0,58 < 0,70 < 0,79

MBT (µg/kg) 180 2,7 2,7 < 0,70 < 0,75 < 0,83 2,1 49 17 < 0,73 < 0,78 2,2 22 18 15 <0,73 < 0,75 2,4 < 0,54 < 0,58 < 0,70 < 0,79

Parameter
SC06 SC08

Provtagningspunkter

SC07 SC09
PSR

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,4 0,4-1 1-1,5 1,5-2 0-0,3 0,3-0,6 0,6-1 1-1,3 1,3-1,5 0-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-1,9 0-0,1 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans (%) 78 79,8 74,4 69,2 81,4 94,1 89,5 80 74,8 81,3 91,7 83,3 67,7 57 77,9 83,7 91,4 65,6 71,1

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 15 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 62 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 81 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 16 36 11 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,2 1,1 < 0,90 < 0,90 4,7 4,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,7 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,9 3,5 < 0,50 < 0,50 0,8 9,3 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 5,2 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,076 0,38 0,42 < 0,045 < 0,045 0,16 0,94 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,39 < 0,045

PAH M 6 0,19 0,44 < 0,075 < 0,075 0,16 0,16 0,81 8,1 8,2 0,19 0,35 1,5 23 0,4 0,16 < 0,075 0,16 13 < 0,075

PAH H 3,5 0,36 0,77 < 0,11 < 0,11 0,32 0,33 1,6 8,2 7,7 0,31 0,64 3 20 0,65 0,29 0,13 0,14 13 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 4,1 6 10 9,6 4,4 2,3 < 2,1 4,5 5,9 < 2,3 3,2 4,9 < 2,7 5,7 4,1 2,2 < 2,0 10 4,5

Barium 300 69 100 77 62 48 39 33 76 82 44 36 140 54 33 49 45 27 620 28

Bly 100 34 63 19 19 23 17 7,5 120 45 20 21 140 43 16 26 14 10 340 13

Kadmium 5 0,26 0,36 <0,20 < 0,20 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,49 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,9 < 0,20

Kobolt 15 5,1 5,1 9,4 7,2 4,1 3,7 4,5 3,6 2,6 3,6 3,6 2,7 2,9 3,6 3,7 2,8 3,5 5,1 3

Koppar 200 20 44 18 28 20 65 14 81 36 19 21 36 23 11 1,4 10 14 47 8

Krom total 150 17 17 36 30 15 5,9 11 11 8,6 12 6,3 9 6,4 16 13 13 6,2 25 13

Kvicksilver 0,7 0,071 0,18 0,018 0,034 0,15 0,43 0,063 0,31 0,31 0,12 0,17 0,17 0,39 0,039 0,068 0,049 0,069 0,27 0,027

Nickel 30 8,9 12 20 15 6,9 4,7 8,5 7,5 5,7 6,5 5,5 5,3 5 11 5,8 5,7 4,4 10 8,8

Vanadin 200 31 32 64 65 26 13 15 22 19 25 13 19 16 32 23 24 13 31 26

Zink 500 96 250 96 90 55 63 55 170 93 48 66 180 78 48 62 44 130 430 41

Övriga

PCB-7 0,04 0,57 0,56 < 0,0070 < 0,0070 0,047 0,38 0,01 < 0,0070 < 0,0070 0,03 0,015 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,014 0,012 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,63 3,5 <0,64 < 0,76 3,4 31 11 < 0,65 < 0,71 2,5 < 0,46 < 0,53 < 0,72 < 0,86 0,67 < 0,62 < 0,56 < 0,67 < 0,69

DBT (µg/kg) 1000 0,89 7,3 <0,64 < 0,76 9,4 44 17 1,4 < 0,71 8,1 4,3 < 0,53 < 0,72 < 0,86 4,5 1,7 0,68 < 0,67 < 0,69

MBT (µg/kg) 180 1,1 4,4 <0,64 < 0,76 9,5 30 16 0,98 < 0,71 8,5 4,2 < 0,53 < 0,72 < 0,86 5,7 2 0,86 < 0,67 < 0,69

Parameter
SC10 SC13

Provtagningspunkter

SC11 SC12
PSR

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0,1-0,4 0,5-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0-0,5 0,5-1 1,2-1,5 1,5-1,8 0-0,4 0,4-0,9 1,1-1,3 1,3-1,6 0-0,4 0,4-0,9 1,2-1,4 1,4-1,9 0-0,3 0,3-0,8 1-1,4 1,4-2

Torrsubstans (%) 96,9 93,1 73,4 77,4 67,1 63,5 80,5 92,6 68,4 78,3 80,8 92,3 75,7 75 73,7 93 72,1 67,9 70,9 91,6 67,9 59,2

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 13 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 <4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 3,8 5,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 15 11 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,2 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 0,38 0,64 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 0,3 24 23 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,13 0,12 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,13 < 0,075 0,19 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 4,6 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 0,47 34 22 < 0,11 < 0,11 0,12 0,14 0,17 0,13 < 0,11 < 0,11 0,16 < 0,11 0,38 < 0,11 0,13 < 0,11 0,13 3 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 1,9 3 14 4,7 12 8,6 3,8 < 2,0 5,9 3,3 3,2 < 2,0 5 7,4 3,2 < 2,0 3,1 6,9 5,6 2,6 11 28

Barium 300 24 28 230 110 59 64 56 27 38 23 43 30 32 44 62 34 26 54 59 37 54 55

Bly 100 3,2 13 1900 91 16 13 19 6,7 34 8,2 15 5 28 11 19 130 12 8,6 18 26 7,6 20

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 26 0,32 < 0,20 < 0,20 0,21 < 0,20 0,25 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1,1

Kobolt 15 3,9 3,1 4,3 3,5 5,7 6,3 4,4 3,7 4,6 2,3 4,2 4 2,9 3,6 4,3 3,4 1,9 3,7 4,3 3,6 4,6 4

Koppar 200 13 23 85 33 15 13 15 30 18 8,7 13 12 12 12 14 21 7,8 12 15 24 11 12

Krom total 150 5,9 5,7 16 8,7 31 32 19 5,9 15 9 20 6 12 21 22 6,8 9,3 25 26 10 26 29

Kvicksilver 0,7 < 0,010 0,14 20 0,24 < 0,014 < 0,015 0,076 0,084 0,13 0,031 0,037 0,013 0,1 0,014 0,055 0,11 0,049 0,014 0,048 0,17 < 0,014 < 0,016

Nickel 30 5,5 4,5 9 6,3 12 13 7,6 4,8 10 4,4 8 5,6 7,1 8 11 5,4 5 10 10 5,8 11 11

Vanadin 200 15 12 26 18 68 73 31 12 31 20 27 13 26 48 41 13 20 60 36 18 53 89

Zink 500 21 42 590 280 68 70 53 96 62 31 48 30 44 42 63 38 29 58 63 45 61 62

Övriga

PCB-7 0,04 0,0091 0,028 < 0,0070 0,024 < 0,0070 < 0,0070 0,019 0,026 < 0,0070 0,015 0,017 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0098 0,032 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,095 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,72 10 2,1 2,4 < 0,75 < 0,78 1,7 7 < 0,64 < 0,79 2,5 2,5 < 0,62 < 0,65 1,2 < 0,53 < 0,67 < 0,74 0,93 14 < 0,72 < 0,88

DBT (µg/kg) 1000 2,5 58 0,97 6,2 < 0,75 < 0,78 6,3 23 < 0,64 1,4 8,1 11 < 0,62 < 0,65 3,9 1,9 < 0,67 < 0,74 2,4 38 < 0,72 < 0,88

MBT (µg/kg) 180 4,5 47 <2,3 6,7 < 0,75 < 0,78 7,3 21 < 0,76 1,2 10 20 < 0,62 < 0,65 4,3 2 < 0,67 < 0,74 2,6 27 < 0,72 < 0,88

Parameter
Provtagningspunkter

SC18SC14 SC17SC15 SC16
PSR

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,3-0,4 0,4-0,6 0,6-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-0,6 0,6-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,1 0,1-0,6 0,6-1,1 1,1-1,6 1,6-2,1

Torrsubstans (%) 75,3 88,3 86,3 75,5 74,9 64,6 78,6 90 72,4 79 70,3 62,5 77,1 86,2 85,5 72,9 62,4 72,4 81,8 72,2 69 58,7

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 9,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 9,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 14 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 27 < 10 520 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 27 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 4,9 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,79 15 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,06 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,76 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 0,12 0,54 0,97 0,15 < 0,075 < 0,075 0,12 0,13 1,4 27 < 0,075 < 0,075 0,26 < 0,075 0,93 < 0,075 0,17 0,19 0,17 0,49 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 0,17 0,89 1,5 0,15 < 0,11 0,12 0,31 0,17 3 28 < 0,11 < 0,11 0,37 < 0,11 1,5 < 0,11 0,23 0,33 0,27 0,73 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 4,6 < 2,1 3,4 7,3 5,1 11 3,1 < 2,0 < 2,5 4,1 8,3 9 4,8 20 <2,2 7,1 17 3,1 3,7 5,9 19 12

Barium 300 57 29 44 91 53 66 36 42 280 41 72 71 57 20 20 65 80 74 75 100 81 57

Bly 100 20 15 40 55 22 14 14 12 29 370 69 15 20 18 3,5 42 15 36 42 84 52 13

Kadmium 5 0,21 < 0,20 < 0,20 0,34 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,6 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 0,35 <0,20 0,21 0,36 0,27 < 0,20 0,38 0,5 < 0,20

Kobolt 15 5,7 2,9 3,5 4,3 3,6 6,4 3,4 5,1 2,9 3 5,9 7,7 5,2 3,3 3 5,3 9,3 5 4,7 4 5,8 8,6

Koppar 200 14 12 20 27 16 16 13 18 40 18 25 16 14 25 12 21 17 19 29 150 32 15

Krom total 150 29 6 8,3 14 16 33 17 7,9 6 8 20 35 25 13 5,3 21 39 19 16 12 29 30

Kvicksilver 0,7 0,036 0,041 0,035 0,17 0,049 0,016 0,045 0,057 0,04 0,071 0,11 < 0,015 0,036 0,062 <0,011 0,13 < 0,015 0,05 0,09 0,3 0,13 < 0,016

Nickel 30 11 4,9 5,7 8,7 8,1 13 7,5 7,7 4,7 5,4 13 17 11 6,3 4,4 11 20 9,1 8,8 7,7 11 19

Vanadin 200 37 13 15 28 35 62 28 15 5,9 20 43 65 41 10 11 42 72 30 31 22 58 55

Zink 500 65 62 110 160 58 78 45 50 420 92 93 91 62 34 28 92 98 86 90 140 110 95

Övriga

PCB-7 0,04 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,023 < 0,0070 < 0,0070 0,028 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,043 0,084 0,035 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,65 < 0,58 <0,6 < 0,57 < 0,68 < 0,79 < 0,63 < 0,56 < 0,55 < 0,61 < 0,65 < 0,80 < 0,64 22 <0,49 < 0,70 < 0,79 < 0,62 1,8 1,5 < 0,70 < 0,81

DBT (µg/kg) 1000 < 0,65 < 0,54 <0,6 < 0,57 < 0,68 < 0,79 0,82 < 0,56 < 0,55 < 0,61 < 0,65 < 0,80 1 38 <0,49 < 0,70 < 0,79 1,7 6,9 3,4 < 0,70 < 0,81

MBT (µg/kg) 180 < 0,65 < 0,54 <0,6 < 0,57 < 0,68 < 0,79 1,1 < 0,56 < 0,55 < 0,61 < 0,65 < 0,80 1,1 31 <0,49 < 0,70 < 0,79 1,6 4 1,4 < 0,70 < 0,81

SC19 SC21

Provtagningspunkter
Parameter

SC20 SC22
PSR

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2,3 0-0,5 0,5-1 1,5-1,7 1,7-2,2 0-0,4 0,6-1 1-1,5 1,5-1,8 0-0,4 0,6-1 1-1,5 1,5-2 0-0,1 0-0,3 0,3-0,8 0,8-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans (%) 75 73,7 60,6 57,6 83,6 84,9 76,6 70,3 80,3 75,2 76,4 78,1 80,2 86,3 82,2 80,4 74,3 79,5 92,1 77 80,3 82,3

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 74 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 16 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2,7 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2,5 1,5 < 0,90 < 0,90 2,6 2,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2,9 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 0,84 0,79 < 0,50 5,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 8,1 5,1 1 < 0,50 12 9,5 1,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 15 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 0,15 0,089 < 0,045 0,26 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,27 0,14 0,24 < 0,045 0,77 0,42 0,13 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,64 0,064 < 0,045

PAH M 6 0,12 4,4 1,4 < 0,075 12 0,47 < 0,075 < 0,075 1,4 20 13 2,1 0,18 16 14 2,4 0,15 0,18 0,11 23 0,96 0,82

PAH H 3,5 0,15 2,9 3,7 < 0,11 13 0,68 < 0,11 < 0,11 2,7 21 13 2,5 0,31 34 22 2,8 0,21 0,25 0,13 36 0,92 0,95

Metaller

Arsenik 10 3,8 4,5 6,4 11 2,9 3,6 7,7 9,3 14 7,6 < 2,4 5,4 7,9 9 3,7 4,5 8,2 5,3 36 9,2 4,7 < 2,2

Barium 300 75 100 130 72 66 51 63 58 150 100 35 99 72 190 62 25 51 65 21 160 33 25

Bly 100 34 74 170 14 43 44 12 15 160 97 42 150 40 280 62 13 22 24 8 650 170 12

Kadmium 5 0,28 0,22 0,23 < 0,20 0,23 1,3 < 0,20 < 0,20 0,5 0,87 < 0,20 < 0,20 0,31 0,7 < 0,20 < 0,20 0,3 0,23 < 0,20 1,7 0,57 < 0,20

Kobolt 15 5,8 4,2 3,9 10 4,9 3,8 4,7 6,3 6,5 4,5 2 3,4 7,4 4,1 3,6 5,2 4,7 5,4 3,2 3,8 4 2

Koppar 200 18 32 87 15 22 22 11 12 55 67 6,7 67 21 180 35 10 17 16 13 130 25 11

Krom total 150 18 15 14 34 14 10 23 26 21 11 13 12 21 10 7,2 7,3 17 20 6 9,7 8,2 7

Kvicksilver 0,7 0,058 0,12 0,24 < 0,016 0,099 0,17 0,023 0,032 0,33 0,99 < 0,012 0,51 0,074 1,2 0,15 0,045 0,067 0,052 0,071 0,35 0,14 0,027

Nickel 30 9,9 17 9,7 23 8,7 7,8 11 15 9,4 8,8 4,6 9,1 12 9,8 8,4 6,2 8,6 11 4,9 8,8 5,8 3,5

Vanadin 200 35 22 28 63 28 22 48 50 36 20 34 19 44 25 21 19 30 40 12 21 19 16

Zink 500 94 200 210 100 84 90 62 81 160 800 75 87 82 350 170 47 65 63 70 760 360 52

Övriga

PCB-7 0,04 0,04 0,82 < 0,0070 < 0,0070 0,041 0,034 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,071 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,019 < 0,0070 0,01 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,61 < 0,60 <0,72 < 0,85 0,7 1,1 < 0,57 < 0,73 1,2 < 0,61 < 0,64 < 0,57 2,21 < 0,51 <0,65 < 0,57 0,946 0,874 < 0,622 < 0,62 < 0,64 < 0,65

DBT (µg/kg) 1000 < 0,61 1,1 <0,72 < 0,85 2,5 2,8 < 0,57 < 0,73 2,2 < 0,61 < 0,64 < 0,57 4,72 < 0,51 <0,65 < 0,57 3,29 3,61 2,1 < 0,62 < 0,64 < 0,65

MBT (µg/kg) 180 < 0,61 0,86 <0,72 < 0,85 2,6 2,2 < 0,57 < 0,73 < 0,85 < 0,61 < 0,64 < 0,57 4,61 < 0,51 <0,65 < 0,57 4,58 3,83 1,87 < 0,62 < 0,64 < 0,65

Parameter
SC25 SC27SC23 SC26

Provtagningspunkter
PSR

SC24

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,4 0,4-0,8 1-1,5 1,5-1,8 0-0,4 0,6-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,7-1 1-1,4 1,4-1,7 0-0,5 0,5-0,8 0,9-1,5 1,5-1,8 1,8-2,3 0-0,2 0,2-0,7 0,7-1 1,2-1,5 1,5-1,8

Torrsubstans (%) 77,8 79,1 79,1 73,2 82,2 82,5 39 62,4 80 82,8 75,6 84,6 89,8 92,6 82,7 65,8 67,8 73,8 89 88 58,4 69,8

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,1 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,7 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 12 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2 < 0,90 < 0,90 < 0,92 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 0,92 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 5,3 < 0,50 1 < 0,51 1,5 < 0,50 < 0,50 1,9 < 0,50 2,5 < 0,50 0,88 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,23 < 0,045 0,082 0,4 0,074 < 0,045 < 0,045 0,082 < 0,045 0,16 < 0,045 0,079 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,12 < 0,075 1,5 9,3 0,26 3,4 1,2 3,3 0,2 0,53 3,9 0,23 4,8 0,11 1,9 0,091 < 0,075 0,17 0,59 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 0,14 < 0,11 1,1 12 0,31 3,9 0,74 2,5 0,39 1,4 4,1 0,22 7,7 0,13 3,1 0,15 < 0,11 0,32 0,96 < 0,11 0,13 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 4,8 4,3 2,7 5,4 2,2 4,4 < 4,7 6,4 6,7 < 2,2 3 < 2,2 22 < 2,0 3,5 3,9 5,5 7,5 7,6 < 2,1 12 6,2

Barium 300 76 62 26 79 47 33 84 33 82 26 82 65 190 29 98 33 59 130 100 34 68 49

Bly 100 30 25 82 230 23 9,9 56 20 25 7,1 73 7,5 420 15 120 23 8,9 55 140 5,9 20 12

Kadmium 5 0,26 < 0,20 < 0,20 0,3 0,35 0,7 < 0,26 0,32 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,72 < 0,20 0,31 < 0,20 < 0,20 0,39 0,37 < 0,20 0,48 0,23

Kobolt 15 6,5 7,1 1,8 2,8 3,9 2,5 < 1,2 5,3 6,3 1,8 3 4,3 4,5 2,8 4,5 2,6 4,2 9,4 4,2 2,9 4,7 4,4

Koppar 200 20 19 12 74 20 17 33 13 24 10 42 10 390 26 72 13 12 56 160 18 18 12

Krom total 150 17 18 7,8 9,1 12 4,5 3,3 14 23 4,4 8,9 8,3 18 5,1 9,7 15 26 25 9,2 4,5 20 23

Kvicksilver 0,7 0,15 0,042 0,053 3,8 0,12 0,19 0,35 0,052 0,084 0,11 0,59 0,04 6,7 0,29 0,83 0,069 < 0,014 0,99 3,3 0,11 0,095 < 0,013

Nickel 30 8,7 9,2 3,4 5,1 6,2 4 2,2 13 14 3,9 6,5 8,8 14 4,4 8,3 8,9 11 14 5,6 3,8 13 8,5

Vanadin 200 38 38 21 18 23 8,8 8,3 30 41 9,4 21 18 17 11 23 30 54 53 15 9,8 46 45

Zink 500 82 68 56 150 260 430 100 78 100 48 84 30 470 46 330 43 64 140 190 100 53 50

Övriga

PCB-7 0,04 < 0,0070 0,012 < 0,0070 0,0086 0,071 < 0,0070 < 0,0074 < 0,0070 0,028 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 2,8 0,08 0,19 0,0087 < 0,0070 0,25 1,2 0,03 0,0095 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 3,5 1,8 <0,59 4,5 5,6 < 0,53 < 1,1 < 0,58 33 < 0,60 < 0,85 < 0,58 280 12 41 < 0,73 < 0,73 30 9,6 0,99 130 < 0,58

DBT (µg/kg) 1000 15 5,7 <0,59 6,1 17 < 0,53 < 1,1 < 0,58 14 < 0,60 < 0,85 < 0,58 570 36 150 < 0,73 < 0,73 61 22 3,4 110 0,7

MBT (µg/kg) 180 18 4,3 <0,59 6,3 17 < 0,53 < 1,1 < 0,58 9,4 < 0,61 < 0,85 < 0,58 140 22 30 < 0,73 < 0,73 41 15 2,2 24 < 0,58

Parameter
SC29 SC30 SC32SC28 SC31

Provtagningspunkter
PSR

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,5 0,5-1 1,2-1,4 1,4-1,9 0-0,4 0,4-0,8 1-1,5 0-0,5 0,5-0,9 0,9-1 1,2-1,5 1,5-2 0-0,6 0,6-0,8 0,8-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-0,9 0,9-1,7 1,7-2,3

Torrsubstans (%) 80,5 90,1 70,7 76,6 79,7 87,4 77,7 83 84,6 81,5 69,8 61,5 84 88,5 89,5 70,9 63,3 84 89,6 75,2 66,8

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 9,6 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 16 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 80 610 < 10 11 < 10 11 12 < 10 < 10 < 10 17 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,079 < 0,045 < 0,045 0,071 0,062 < 0,045 < 0,045 0,08 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,81 0,14 0,2 < 0,075 0,3 0,55 0,2 < 0,075 0,29 0,14 < 0,075 < 0,075 1,8 0,091 0,64 0,13 < 0,075 0,33 1 1,3 < 0,075

PAH H 3,5 0,97 0,28 0,34 < 0,11 0,51 1,1 0,33 0,13 0,51 0,3 < 0,11 < 0,11 1,8 0,13 0,93 0,15 < 0,11 0,58 0,99 1,3 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 14 < 2,0 4,4 3,8 3 7,9 5,1 6,1 3,6 2,8 14 6,5 7,2 2,1 2,3 8,7 10 3,5 < 2,1 5,8 6,8

Barium 300 160 25 37 17 58 98 62 81 120 52 73 64 87 43 53 72 90 61 29 96 71

Bly 100 180 13 22 3,4 30 140 34 49 170 29 21 12 82 24 46 17 22 30 19 100 14

Kadmium 5 0,64 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,48 < 0,20 0,33 0,44 < 0,20 0,43 < 0,20 0,31 0,25 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,29 < 0,20

Kobolt 15 9,5 2,7 2,2 1,5 4,4 4 5,1 7 4,6 3,5 6,4 6,2 6,3 5,1 3,5 7,7 9,6 4,9 2,7 3,5 6,7

Koppar 200 190 40 24 4,1 120 190 19 53 36 21 15 14 66 36 27 19 20 21 13 89 17

Krom total 150 27 4 8,4 8 12 13 21 20 12 9,2 28 31 18 12 8,2 33 42 14 5,7 10 31

Kvicksilver 0,7 4,5 0,22 0,46 0,023 0,17 3,6 0,11 0,29 0,11 0,059 0,028 < 0,015 0,82 0,088 0,13 0,021 0,036 0,11 0,031 0,2 0,018

Nickel 30 14 3,9 5 3,5 7,9 7,9 12 12 10 5,3 12 16 11 11 6,1 16 21 8,7 4,8 6,5 15

Vanadin 200 47 9 18 17 27 18 42 39 21 17 59 54 37 19 15 65 74 31 11 21 64

Zink 500 220 66 73 23 150 240 86 100 140 55 70 81 150 76 140 110 130 75 49 99 87

Övriga

PCB-7 0,04 0,66 0,14 0,091 < 0,0070 0,029 1,4 < 0,0070 < 0,0070 0,057 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,13 0,018 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,026 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 250 14 14 2,4 9,1 9,7 < 0,66 < 0,63 < 0,57 < 0,58 < 0,70 < 0,83 6,8 4,8 <0,52 < 0,69 < 0,78 1,6 < 0,48 < 0,64 < 0,70

DBT (µg/kg) 1000 460 45 35 6 12 28 1,5 0,86 3,9 < 0,58 < 0,70 < 0,83 18 23 1 < 0,69 < 0,78 4,8 1,7 < 0,64 < 0,70

MBT (µg/kg) 180 240 44 28 1,9 6,4 19 < 0,66 0,88 3 < 0,58 < 0,70 < 0,83 13 13 <0,54 < 0,69 < 0,78 3,4 1,3 < 0,64 < 0,70

SC34 SC35 SC37SC33 SC36
Parameter PSR

Provtagningspunkter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0,1-0,4 0,4-0,6 0,6-1 1-1,6 1,6-2,1 0-0,4 0,4-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0-0,2 0,2-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,5 0-0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Torrsubstans (%) 70,3 86,1 88,5 82,5 75,1 63,4 75,2 87,6 79,4 63,3 58,6 74,7 88,9 84,7 86,5 86,3 76,5 93,2 88,3 85,9 84,8

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 73 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 10 8,4 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 110 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 20 15 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 17 13 < 10 5300 < 10 < 10 19 < 10 38 110 89 < 10 < 10 < 10 20 35 16 < 10 < 10 < 10 13

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,0042 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 4,8 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,3 1,8 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,18 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,34 0,14 < 0,075 1,5 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,16 0,19 0,11 < 0,075 < 0,075 0,11 0,14 0,23 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,091 0,15

PAH H 3,5 0,45 0,17 < 0,11 1,3 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,25 0,14 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,13 0,16 0,34 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,13 0,19

Metaller

Arsenik 10 < 2,6 3,9 < 2,1 < 2,2 11 10 < 2,4 < 2,1 2,4 11 10 < 2,5 < 2,1 < 2,2 < 2,1 2,5 < 2,4 < 2,0 2,2 < 2,1 6,5

Barium 300 72 74 19 80 63 61 53 23 64 82 69 51 31 38 46 58 45 21 87 32 86

Bly 100 26 33 3,1 46 14 17 9,1 3,3 31 30 16 11 5,1 12 23 24 8,6 3,8 18 7,8 37

Kadmium 5 < 0,20 0,23 < 0,20 0,23 < 0,20 0,25 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,22 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,67 < 0,20 0,24

Kobolt 15 4,7 5,7 2,9 3 4,9 6,7 2,8 5,4 4,1 5,4 10 3,5 8 4,6 3,1 4,1 2,5 2,5 5 4,4 7,3

Koppar 200 16 40 7,3 19 12 16 6,9 5,3 23 20 16 8,5 6,1 8,7 14 16 7,2 5,7 15 29 18

Krom total 150 17 15 5,8 13 28 29 11 11 13 26 34 12 14 9,7 8,4 9,3 11 5,3 9,4 9,2 22

Kvicksilver 0,7 0,062 0,065 < 0,011 0,13 0,024 0,021 < 0,012 < 0,011 0,059 0,041 < 0,016 0,017 < 0,011 0,025 0,069 0,071 0,014 < 0,010 0,014 0,015 0,066

Nickel 30 9,2 9,9 4,7 6,7 12 14 5,4 8,9 8,8 13 22 5,5 12 6,6 5,7 7,3 4,6 3,8 8,2 6,8 14

Vanadin 200 31 31 12 23 57 60 19 23 23 52 61 19 30 20 18 19 17 11 19 19 41

Zink 500 87 89 25 160 68 79 50 39 88 140 96 56 53 53 94 110 48 27 94 45 200

Övriga

PCB-7 0,04 0,021 0,029 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,31 0,15 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,025 0,17 0,21 < 0,0070 < 0,0070 0,055 0,035 0,83

TBT (µg/kg) 1200 < 0,67 < 0,56 <0,51 < 5,5 < 0,69 < 0,78 < 0,57 < 0,51 < 0,55 < 0,65 < 0,77 < 0,63 < 0,49 < 0,43 <0,53 < 0,52 < 0,61 < 0,52 < 0,59 < 0,52 < 0,57

DBT (µg/kg) 1000 1,8 1,5 <0,51 < 5,5 < 0,69 < 0,78 < 0,57 < 0,51 1,7 1,7 < 0,77 < 0,63 < 0,49 < 0,43 <0,53 < 0,52 < 0,61 < 0,52 < 0,59 < 0,52 < 0,57

MBT (µg/kg) 180 2,3 1,4 <0,51 < 5,5 < 0,69 < 0,78 < 0,57 < 0,51 1,9 1 < 0,77 < 0,63 < 0,49 < 0,43 <0,53 < 0,52 < 0,61 < 0,52 < 0,59 < 0,52 < 0,57

SC39 SC41
PSRParameter

SC38 SC40

Provtagningspunkter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,5-0,8 0,8-1,3 1,3-1,6 0,03-0,6 0,8-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 0,03-0,6 0,8-1 1-1,5 1,5-2 2-2,4 2,4-2,7 0,03-0,7 1-1,9 1,9-2,4 2,4-2,7 2,7-3

Torrsubstans (%) 81,2 88,3 84,6 84,7 94,7 87,8 73,7 77,4 63,6 59,4 94,1 81,6 72 81,9 69,1 61,7 95,1 71 83 65,8 60

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 26 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 6,1 7,5 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 5,7 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 11 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 0,84 < 0,50 < 0,50 < 0,50 16 18 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,91 17 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 38 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 0,064 < 0,045 < 0,045 < 0,045 1,2 0,82 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,12 0,82 0,2 < 0,045 < 0,045 < 0,045 3,1 0,08 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 1 0,38 2,2 < 0,075 < 0,075 < 0,075 39 57 0,19 0,3 < 0,075 1,8 26 1,1 0,42 < 0,075 < 0,075 82 0,62 0,44 0,22

PAH H 3,5 1,5 0,92 2,9 < 0,11 < 0,11 < 0,11 35 39 0,13 0,24 0,12 3,5 53 0,98 0,27 < 0,11 < 0,11 97 0,86 0,5 0,22

Metaller

Arsenik 10 7,2 4,7 11 2,2 < 2,0 < 2,1 6,7 3,6 9,3 14 < 2,0 8 16 2,7 9,7 16 < 1,9 70 4,7 10 14

Barium 300 87 81 100 26 16 22 81 35 63 50 16 130 310 14 47 54 18 390 33 66 67

Bly 100 45 53 110 12 3,1 3,6 160 93 16 9,7 5 190 1900 21 13 12 3,6 560 11 18 15

Kadmium 5 0,3 0,32 0,47 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 < 0,20 0,27 < 0,20 < 0,20 0,8 2,1 < 0,20 0,32 < 0,20 < 0,20 4,2 < 0,20 0,24 0,28

Kobolt 15 7,9 4,1 5,6 1,8 2,6 2,2 3,6 2,6 5,8 11 2,7 4 6,6 2,1 5 7,5 2,7 7,5 2,4 5,9 14

Koppar 200 35 49 68 11 11 8,5 75 21 17 11 17 63 360 11 13 15 12 360 6,3 17 15

Krom total 150 22 7,1 9,9 9,8 3,9 4,6 7,2 6,3 27 25 3,4 8,7 9,5 4,9 23 27 3,4 18 17 30 32

Kvicksilver 0,7 0,27 0,11 0,3 0,047 0,019 0,062 0,2 0,23 < 0,015 < 0,016 0,052 0,3 0,39 0,075 0,013 < 0,015 0,022 3,6 < 0,011 0,015 < 0,015

Nickel 30 14 7,9 14 3,7 3,7 3,5 12 4,7 12 20 3,3 16 25 5 10 14 3,7 27 4,6 13 26

Vanadin 200 41 17 24 22 9,1 9,2 20 12 67 52 7,5 15 33 8,5 56 56 9,6 58 50 66 67

Zink 500 120 490 340 28 17 62 270 46 64 98 17 440 1200 34 54 64 20 1100 150 70 100

Övriga

PCB-7 0,04 0,061 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,034 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,023 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 1,3 < 0,623 <0,818 < 0,610 0,77 < 0,53 < 0,63 < 0,57 < 0,88 < 0,73 6 < 0,54 < 0,64 < 0,51 <0,69 < 0,74 < 0,50 7,9 < 0,61 < 0,68 < 0,81

DBT (µg/kg) 1000 2,6 < 0,56 <0,61 < 0,58 2,4 < 0,53 < 0,63 < 0,57 < 0,77 < 0,73 14 < 0,54 < 0,64 < 0,51 <0,69 < 0,74 3,5 18 < 0,61 < 0,68 < 0,81

MBT (µg/kg) 180 2,6 < 0,56 <1,18 < 0,58 3,1 < 0,53 < 0,63 < 0,57 < 0,77 < 0,73 15 < 0,54 < 0,64 < 0,51 <0,69 < 0,74 3,1 4,5 < 0,61 < 0,68 < 0,81

Parameter PSR
SC42 SC44

Provtagningspunkter

SC45SC43

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0,1-0,15 0,1-0,6 0,8-1 1-1,7 1,7-1,8 1,8-2,2 2,2-2,5 0,03-0,5 0,7-1 1-1,7 1,7-2,2 2,2-2,5 2,5-2,7 0-0,4 0,4-0,9 0,9-1,2 0,03-0,6 0,6-1,3 1,3-2 2-2,5

Torrsubstans (%) 96,2 93,6 87,9 76,1 57,3 65,8 59,4 95,1 86 77 62,8 69,1 58,2 79,3 92,6 80,9 93,9 82,6 72,1 59,8

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 21 < 10 < 10 < 10 12 13 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,4 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,9 < 0,50 1,2 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,14 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,17 < 0,045 0,14 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 < 0,075 0,39 4,3 0,12 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,89 4,9 0,19 < 0,075 < 0,075 0,25 < 0,075 5,7 < 0,075 3,5 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 < 0,11 1,2 5,5 0,18 < 0,11 < 0,11 < 0,11 1,2 5,6 0,23 < 0,11 < 0,11 0,24 < 0,11 7,1 0,13 5,1 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 1,9 < 2,0 8,9 12 6,1 7,3 18 < 1,9 6,4 13 6,9 11 8,1 2,6 <2,0 7,3 < 2,0 3,1 6,9 17

Barium 300 20 20 42 76 47 43 72 12 160 45 35 56 69 75 16 130 29 110 47 71

Bly 100 4,2 3,4 83 79 27 9,2 16 4,1 230 54 28 14 13 23 2,4 120 18 82 11 21

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 0,38 0,59 < 0,20 < 0,20 0,39 < 0,20 0,36 0,68 0,26 0,52 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,34 < 0,20 0,51 < 0,20 0,28

Kobolt 15 3,6 3,1 1,9 2,2 3,6 4,2 11 2,3 3,5 3,3 5 7,2 8,8 6,5 2,1 3,7 3,5 2,4 5 7,4

Koppar 200 14 8,7 87 39 15 12 16 7,2 40 56 15 14 14 16 6,3 86 30 43 11 14

Krom total 150 5,1 3,1 4,9 6,5 14 22 35 3 9,5 7,8 16 29 33 20 3,4 13 6,4 8,8 21 36

Kvicksilver 0,7 0,02 0,022 1,8 3,1 0,099 < 0,014 < 0,016 0,021 0,54 1 0,096 < 0,014 < 0,016 0,079 0,013 4,3 0,049 0,41 0,019 < 0,016

Nickel 30 5,1 3,5 3,6 4 12 9,7 22 2,9 4,5 4,5 15 16 20 10 2,7 10 5,6 5,5 9,1 15

Vanadin 200 14 8,1 11 12 31 52 68 7,1 14 14 33 61 63 41 7,7 22 15 17 44 72

Zink 500 24 18 760 330 53 52 99 14 300 250 53 100 96 87 16 340 44 310 57 83

Övriga

PCB-7 0,04 < 0,0070 < 0,0070 0,21 < 0,0070 < 0,0070 0,015 < 0,0070 < 0,0070 0,13 0,094 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0096 < 0,0070 0,6 0,046 0,048 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,42 < 0,51 94 < 0,62 < 0,94 < 0,78 < 0,77 < 0,50 18 6 < 0,80 < 0,69 < 0,82 < 0,59 <0,53 22 1,1 23 < 0,66 < 0,81

DBT (µg/kg) 1000 < 0,42 1,1 320 1,4 < 0,94 < 0,78 < 0,77 1,5 31 17 < 0,80 < 0,69 < 0,82 0,79 <0,53 66 5,2 18 < 0,66 < 0,81

MBT (µg/kg) 180 0,78 0,79 43 < 0,62 < 0,94 < 0,78 < 0,77 1,7 8,5 5,9 < 0,80 < 0,69 < 0,82 1,1 <0,57 28 6,2 8,3 < 0,66 < 0,81

SC47 SC49
Parameter PSR

SC46 SC48

Provtagningspunkter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-1 1-1,4 1,4-1,8 0-0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,5 0,5-1 1-1,6 1,6-2 0-0,6 0,6-1 1-1,7 1,7-2,2

Torrsubstans (%) 84,4 90 71,8 57,8 76,2 89,4 76,8 76,1 74,8 92,2 91,5 78 69,4 86,9 92,2 84,7 77,2 88,2 92,7 86,7 68,5

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,3 0,18 < 0,075 < 0,075 1,1 0,13 0,092 0,53 0,14 < 0,075 0,17 0,16 0,63 0,12 0,16 < 0,075 < 0,075 0,19 0,31 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 0,49 0,38 0,12 < 0,11 1,7 0,19 0,14 0,7 0,17 < 0,11 0,29 0,24 0,32 0,15 0,31 < 0,11 < 0,11 0,23 0,48 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 7 < 2,0 12 39 12 2,9 3 6,2 < 2,5 < 2,0 < 2,0 4,5 2,6 3,3 < 2,0 < 2,2 11 3 2 < 2,1 12

Barium 300 86 21 66 68 140 29 77 49 34 13 25 66 32 50 61 28 71 46 39 19 66

Bly 100 62 11 23 15 180 13 19 29 8,5 3,2 24 19 10 31 14 7,7 14 25 26 5,2 16

Kadmium 5 0,31 < 0,20 0,21 < 0,20 0,36 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24

Kobolt 15 7,5 2,9 5,9 6,7 4,6 3,1 8,1 4,1 4 2,5 3,2 6,1 3,4 4,2 4,7 3,1 8,3 3,7 3,8 2,7 8,3

Koppar 200 51 21 21 13 210 19 17 18 22 8,7 32 15 8,4 20 21 11 19 21 28 7,2 17

Krom total 150 19 4,1 30 35 18 9,3 28 18 8,3 4,6 7,5 17 11 12 8,5 5,7 34 10 7,7 5,2 33

Kvicksilver 0,7 0,78 0,38 0,18 < 0,016 6,7 0,24 0,057 0,12 0,015 0,017 0,23 0,043 0,027 0,16 0,069 0,017 0,014 0,058 0,097 < 0,011 0,015

Nickel 30 12 3,5 12 13 9 5,6 18 11 7,4 3,9 5,5 10 6,6 7,9 8,4 4,4 17 7,3 6 4,2 17

Vanadin 200 40 8,7 58 66 24 16 50 37 14 9,9 12 34 20 23 17 14 64 21 14 13 61

Zink 500 120 38 95 92 180 52 88 76 44 19 100 72 42 84 60 29 95 61 61 21 95

Övriga

PCB-7 0,04 1,3 0,29 0,03 < 0,0070 2 0,049 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,032 < 0,0070 < 0,0070 1,1 0,028 < 0,0070 < 0,0070 0,02 0,0082 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 260 16 1,5 < 0,74 310 86 < 0,63 < 0,73 < 0,63 < 0,52 1,1 < 0,63 < 0,65 0,69 2,3 < 0,53 < 0,58 < 0,52 < 0,51 < 0,52 < 0,61

DBT (µg/kg) 1000 2700 47 2,4 < 0,74 350 110 0,94 < 0,73 < 0,63 0,99 5,7 < 0,63 < 0,65 3,6 9 < 0,53 < 0,58 1,5 0,82 < 0,52 < 0,61

MBT (µg/kg) 180 1000 21 0,78 < 0,74 140 50 0,74 < 0,73 0,88 1,1 3,2 < 0,63 < 0,65 2,3 6,5 < 0,53 < 0,58 1,6 < 0,54 < 0,52 < 0,61

SC51SC50 SC53

Provtagningspunkter
PSRParameter

SC52 SC54

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,05 0-0,4 0,4-1,2 1,2-1,7 1,7-2 0-0,1 0,1-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,3 1,3-2 0-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,5 1,5-2 0-0,2 0,2-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,7 1,7-2,3

Torrsubstans (%) 80,3 84,5 91,9 78,1 70,8 73,8 90,6 83,5 84,6 75,3 66,6 78,4 88,7 79,9 75,2 68,2 73,9 89,9 92,9 83,5 59,1 60

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 15 < 10 < 10 23 < 10 11 17 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 0,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,44 0,38 1,3 0,24 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,12 0,12 < 0,075 < 0,075 0,17 0,11 < 0,075 0,25 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 0,69 0,6 2 0,4 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,15 0,14 < 0,11 < 0,11 0,29 0,23 0,13 0,41 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,14 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 3 3,8 <2,0 10 12 < 2,5 < 2,0 < 2,2 < 2,2 10 11 2,5 < 2,1 3,8 7,5 7,4 < 2,5 < 2,1 < 2,0 < 2,2 8,7 9,6

Barium 300 66 69 32 47 69 44 22 44 38 60 68 67 73 61 44 69 50 24 28 48 73 74

Bly 100 42 30 29 31 16 8,8 2,9 40 34 12 18 26 19 16 35 14 8 3,6 4,8 40 14 14

Kadmium 5 0,22 0,2 < 0,20 0,32 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 15 6,2 6,4 2,6 4,8 7,3 2,8 5,6 3,8 3,9 5,6 9,1 5,1 3,9 4,9 3,9 7,8 2,6 5,6 4,7 4 9,6 9,2

Koppar 200 20 20 15 15 16 6,7 4 16 18 13 16 16 19 14 14 15 6,6 2,9 4,9 9,6 14 17

Krom total 150 16 17 6,6 19 31 11 12 11 8 28 33 16 8,1 20 15 34 11 10 7,7 9,7 31 34

Kvicksilver 0,7 0,1 0,089 0,053 0,073 0,014 0,014 < 0,010 0,08 0,037 0,016 0,02 0,083 0,029 0,025 0,079 0,015 0,015 < 0,011 < 0,010 0,032 < 0,016 < 0,015

Nickel 30 9,6 10 4,7 11 14 5 9,4 7,1 6,8 13 18 8,9 7,3 10 9,1 17 5 9 7,8 6,1 21 21

Vanadin 200 31 35 12 41 60 17 22 21 16 58 59 34 17 41 33 58 17 23 19 21 60 61

Zink 500 81 76 53 69 74 50 43 68 73 72 95 83 170 75 62 91 53 43 39 69 100 98

Övriga

PCB-7 0,04 0,024 0,039 0,05 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,053 0,017 < 0,0070 < 0,0070 0,096 0,032 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,083 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 0,66 2,8 <0,49 < 0,57 < 0,59 < 0,64 < 0,53 0,93 < 0,53 < 0,73 < 0,68 1,6 < 0,63 < 0,52 <0,69 0,88 < 0,64 < 0,57 < 0,50 < 0,47 < 0,65 < 0,71

DBT (µg/kg) 1000 4,4 7,8 2,5 < 0,57 < 0,59 < 0,64 < 0,53 2,7 2,1 < 0,73 < 0,68 1,4 < 0,63 < 0,52 <0,69 3,3 < 0,64 < 0,57 < 0,50 < 0,50 < 0,65 < 0,71

MBT (µg/kg) 180 3 4,5 1,5 < 0,59 < 0,59 < 0,64 < 0,53 4,3 1,6 < 0,73 < 0,68 2,1 < 0,63 < 0,52 <0,69 5,4 < 0,64 < 0,57 < 0,50 < 0,57 < 0,65 < 0,71

SC56 SC58SC55

Provtagningspunkter

SC57
PSRParameter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0,1-0,3 0,3-1 1-1,6 1,6-2 2-2,5 0-0,4 0,6-0,8 0,8-1 1-2 2-2,7 0,03-0,7 0,9-1,7 1,7-2,4 2,4-2,9 0,03-0,1 0,03-0,6 0,8-1,4 1,4-2 2-2,5 2,5-3

Torrsubstans (%) 74,2 89,6 92,6 68,7 68,3 61,5 80,8 91,6 78,1 80,2 65,5 95 80,2 73,6 61,7 94,8 95,2 83,6 83,6 71,8 64,6

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 17 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 17 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 12 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,8 4,6 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 9,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,89 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,4 24 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,67 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,11 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,21 1,1 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,37 < 0,075 19 0,94 0,21 0,091 1,8 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 11 39 0,25 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,68 < 0,11 38 1,1 0,23 0,28 2,7 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 10 58 0,37 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 2,5 < 2,1 < 2,0 10 9,3 10 5,7 3,2 29 6,2 5,1 < 1,9 9,2 3,2 14 < 1,9 < 1,9 11 < 2,2 < 2,6 21

Barium 300 56 28 25 56 65 79 68 53 220 46 37 25 140 32 55 28 17 180 37 80 54

Bly 100 11 4,4 4,9 15 13 19 32 8,7 270 22 30 280 110 7,7 10 4,9 6,2 370 33 89 11

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24 < 0,20 < 0,20 0,28 < 0,20 1,9 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,84 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 15 3,8 7,9 4,3 6,4 6,5 9,3 4,4 5,4 5 3,6 4,8 2,2 6,1 3,1 8,1 3,7 2,5 10 2,7 2,7 13

Koppar 200 8,5 5,3 5 16 14 18 22 20 540 12 14 13 130 8,2 12 14 9,9 170 32 110 12

Krom total 150 13 13 7,6 27 32 38 18 10 12 9,6 13 4,2 12 14 26 6,6 3,8 13 6,2 7,8 26

Kvicksilver 0,7 0,014 < 0,011 < 0,010 0,019 0,014 < 0,015 0,2 0,064 5,6 0,069 0,1 0,13 0,26 < 0,013 < 0,015 0,031 0,048 1,1 0,14 0,18 < 0,014

Nickel 30 6 12 6,5 13 15 19 8,2 8,3 11 7,8 12 3,6 14 6,1 16 5,9 3,5 17 5,4 5,4 21

Vanadin 200 22 30 18 52 59 68 46 23 26 19 28 8,6 24 33 59 16 9,3 22 16 21 59

Zink 500 57 50 38 73 87 100 80 130 1900 54 45 34 460 31 82 23 21 440 110 84 140

Övriga

PCB-7 0,04 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,029 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,04 0,0087 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,63 < 0,50 <0,49 < 0,71 < 0,70 < 0,77 3,4 < 0,50 < 0,61 < 0,57 < 0,71 < 0,51 < 0,54 < 0,61 <0,80 < 0,52 0,78 1,1 < 0,50 < 0,60 < 0,78

DBT (µg/kg) 1000 < 0,63 < 0,63 <0,49 < 0,71 < 0,70 < 0,77 11 < 0,50 < 0,61 < 0,57 < 0,71 2 < 0,54 < 0,61 <0,80 1,3 6,5 1,7 < 0,50 < 0,60 < 0,78

MBT (µg/kg) 180 < 0,63 < 0,50 <0,49 < 0,71 < 0,70 < 0,77 8,3 < 0,50 < 0,61 < 0,57 < 0,71 3,7 < 0,54 < 0,61 <0,80 1,8 14 0,74 < 0,50 < 0,60 < 0,78

SC60 SC62SC59 SC61
PSRParameter

Provtagningspunkter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0,03-0,6 0,8-1,2 1,2-1,8 1,8-2,5 2,5-2,8 0,05-0,5 0,7-1 1-1,7 1,7-2,2 2,2-2,5 0,05-0,6 0,65-0,8 0,8-1,2 1,2-1,5 1,5-2,1 2,1-2,5 0,05-0,7 0,8-1 1-1,6 1,6-2 2-2,3

Torrsubstans (%) 94,3 91,2 76,6 70,5 64,9 94,5 85,1 76,7 64,9 60,2 90,6 88,1 86,9 83 71,9 58,7 91 89,3 87,3 70,3 60,8

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 37 23 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 52 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 96 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,5 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,89 1,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 0,079 13 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,11 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,083 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 1,1 520 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 3 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,13 2,1 4,7 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,15 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 2,4 280 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 4,6 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,22 2,5 3,9 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,3 0,13 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 2,0 77 8,6 8,3 12 < 2,0 < 2,2 7,1 9,7 14 < 2,0 4,9 6 12 7,3 11 < 2,0 < 2,1 7 9 9,3

Barium 300 15 580 120 51 57 15 15 73 50 57 9,2 53 27 62 65 86 22 34 120 58 64

Bly 100 6,2 1300 200 13 14 5,2 1,9 83 11 11 1,9 48 6,9 790 15 18 5 23 210 12 11

Kadmium 5 < 0,20 0,98 2,1 < 0,20 0,23 < 0,20 < 0,20 0,51 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,21 0,23 0,52 < 0,20 0,26 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,23 < 0,20

Kobolt 15 2,1 6,2 3,1 4,6 6,1 2,5 1,6 3,1 4,1 9,6 1,7 3,1 3,2 3,9 6,4 14 3,3 3,5 2,1 5,5 8,5

Koppar 200 9,2 1400 110 14 15 8,6 6,4 46 11 12 5,5 54 19 44 15 18 11 58 94 13 14

Krom total 150 3,2 38 7,4 22 29 3,9 2,7 7,9 24 28 2,5 5,2 5,1 10 30 41 4,4 6,6 4,7 27 33

Kvicksilver 0,7 0,045 55 1 0,016 < 0,014 0,071 0,062 0,58 < 0,014 < 0,015 < 0,010 0,75 0,3 0,67 0,022 < 0,016 0,019 0,67 1,3 < 0,013 < 0,015

Nickel 30 3 10 6,4 9,8 12 3,1 2,3 6 9,9 18 2,3 3,9 4,4 7 12 29 4,5 5,1 3,3 11 20

Vanadin 200 7,5 20 15 48 56 7,8 6,4 17 49 55 5,6 11 11 21 63 77 11 13 9 52 57

Zink 500 21 980 1800 58 64 17 39 190 54 86 11 71 140 110 74 120 21 74 150 62 94

Övriga

PCB-7 0,04 0,027 6,5 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,032 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,081 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,039 0,24 0,1 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 0,87 400 <0,79 < 0,66 < 0,65 8,2 < 0,62 < 0,65 < 0,64 < 0,87 < 0,79 22 < 0,59 < 0,70 <0,61 < 0,72 1 9,9 1,5 < 0,71 < 0,78

DBT (µg/kg) 1000 3 730 1,2 < 0,66 < 0,65 16 < 0,62 < 0,65 < 0,64 < 0,87 3,8 46 < 1,5 1,1 <0,61 < 0,72 6,1 24 3,4 < 0,71 < 0,78

MBT (µg/kg) 180 4,9 140 <0,59 < 0,66 < 0,65 21 < 0,62 < 0,65 < 0,64 < 0,87 3,7 15 < 0,59 < 0,94 <0,61 < 0,72 5,9 12 1,3 < 0,71 < 0,78

SC64 SC66
PSRParameter

SC63 SC65

Provtagningspunkter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

0,03-0,6 0,6-1,2 1,2-1,6 1,6-2 0-0,05 0,05-0,3 0,3-0,7 0,7-1,2 1,2-1,8 1,8-2 2-2,4 0-0,2 0,2-1 1-1,7 1,7-2,4 0-0,1 0,1-0,6 0,65-1,3 1,3-1,8

Torrsubstans (%) 91,2 86,1 77,7 61,5 70,6 82,4 77,9 92,7 87,5 73,4 67,3 81,3 91,1 83,6 63,3 71,7 91,9 86,4 66,7

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 25 11 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,066 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,072 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 0,29 < 0,075 < 0,075 0,37 0,29 2,1 < 0,075 < 0,075 0,32 < 0,075 < 0,075 0,24 < 0,075 < 0,075 0,14 0,3 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 0,73 < 0,11 < 0,11 0,52 0,46 2,7 0,13 < 0,11 0,58 < 0,11 0,13 0,47 < 0,11 < 0,11 0,17 0,55 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 2,0 17 13 13 5,9 4,7 < 2,4 < 2,0 < 2,1 13 < 2,7 < 2,3 14 < 2,2 9,9 2,9 2,7 < 2,1 < 2,7

Barium 300 16 260 52 73 91 75 83 38 29 38 62 65 170 22 76 53 41 24 65

Bly 100 4 280 23 19 42 35 41 30 2,5 26 12 20 240 4,5 18 14 45 4,1 14

Kadmium 5 < 0,20 0,73 0,25 < 0,20 0,25 0,27 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,3 0,45 < 0,20 < 0,20 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 15 3,1 3,5 4,2 8,6 6,9 6,2 6,4 3,6 2,3 2,7 6,8 6 4,5 2,3 8,5 4,3 4,3 2,4 6,9

Koppar 200 10 270 13 19 26 22 37 57 9,1 34 16 16 150 7,4 18 18 41 9,6 15

Krom total 150 5,4 9,2 21 37 20 17 22 7 4,5 13 30 16 14 4,5 37 11 9,3 4,4 31

Kvicksilver 0,7 0,03 3,8 0,054 0,02 0,11 0,1 0,17 0,52 < 0,011 0,094 0,015 0,1 2,2 0,034 0,018 0,026 0,61 0,74 0,015

Nickel 30 4,5 4,9 10 17 11 9,5 14 5,6 4,1 7,9 14 9,1 7,2 3,6 17 7 6,1 3,9 17

Vanadin 200 12 13 45 67 43 36 41 12 9,7 28 51 32 17 14 71 20 18 12 54

Zink 500 17 390 62 100 110 88 150 74 30 70 86 73 160 45 100 70 54 31 86

Övriga

PCB-7 0,04 < 0,0070 0,44 < 0,0070 < 0,0070 0,044 0,038 0,056 0,16 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,034 0,17 < 0,0070 < 0,0070 0,011 0,13 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,53 7,5 <0,64 < 0,79 1,7 1,7 4,7 42 < 0,63 < 0,73 < 0,58 4 59 < 0,54 <0,76 < 0,62 11 < 0,54 < 0,66

DBT (µg/kg) 1000 0,99 22 <0,64 < 0,79 6,8 4,5 11 69 0,99 < 0,73 < 0,58 12 110 0,78 <0,76 1,5 31 < 0,54 < 0,66

MBT (µg/kg) 180 0,59 6,9 <0,64 < 0,79 5,2 3,3 4,8 21 < 0,54 < 0,73 < 0,58 8,5 40 < 0,54 <0,76 2,1 17 < 0,54 < 0,66

Parameter PSR
SC67 SC69

Provtagningspunkter

SC68 SC70

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0,1-0,4 0,4-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,4-0,5 0,5-0,9 0,9-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,45-1,2 1,2-1,6 1,6-2,1 0-0,4 0,5-0,7 0,7-1,3 1,3-1,7 0-0,6 0,65-1,4 1,4-1,6 1,6-2,4

Torrsubstans (%) 71,5 90 92,4 80,9 74,4 83,4 95,5 91,4 90 79,4 76,6 81,3 91,1 71,2 65,8 81 89,8 78,6 74,5 84,2 87,7 75 67

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 6,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 11 26 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 13 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 18 33 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 11 < 10 200 17 < 10 < 10 15 < 10 < 10 < 10 11 < 10 29 37 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 1,2 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,15 < 0,075 1 0,095 < 0,075 0,53 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,2 0,21 0,45 0,12 0,36 0,77 0,29 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,83 < 0,075 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 0,18 < 0,11 1,4 0,13 < 0,11 1,1 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,3 0,3 0,63 0,16 0,48 0,98 0,42 < 0,11 < 0,11 < 0,11 1,2 < 0,11 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 2,6 < 2,1 < 2,0 < 2,3 11 4,3 < 1,9 < 2,0 < 2,0 4,5 6,1 4,3 < 2,0 44 11 < 2,3 < 2,1 9,1 12 3,6 < 2,1 12 14

Barium 300 76 24 43 67 62 76 36 30 27 39 45 62 31 550 78 58 34 69 76 55 25 76 85

Bly 100 32 5,5 78 12 15 26 18 9 2,7 22 28 24 12 490 17 22 6,1 21 18 25 5,2 18 21

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 0,58 < 0,20 0,25 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 15 5,7 3 4,3 6,3 8,5 6,7 4,3 4,6 2,7 3,1 3,5 6,1 3,4 6,4 8,9 4,8 4,8 8,4 9 5,2 3,6 8,7 9,4

Koppar 200 20 8,4 440 18 15 23 16 13 8,1 11 13 17 12 96 17 16 11 18 18 16 8,7 18 19

Krom total 150 18 5,9 8,6 22 29 19 8,2 7,7 6,9 12 16 15 5,8 13 37 13 7,7 31 37 9,3 6,4 37 41

Kvicksilver 0,7 0,15 0,044 0,16 0,029 0,012 0,11 0,04 0,03 < 0,010 0,085 0,1 0,062 0,042 2,4 <0,014 0,12 0,012 0,036 0,014 0,059 < 0,011 0,016 0,02

Nickel 30 10 4,6 6,7 13 16 11 6,5 6 4,1 7,5 9,2 9,1 5,1 18 19 7,3 6,4 19 20 8,6 5,3 21 22

Vanadin 200 38 12 22 41 54 34 16 18 14 28 34 34 14 58 66 26 17 58 69 19 15 65 72

Zink 500 92 21 64 67 74 78 39 38 27 52 63 74 50 110 91 65 32 86 95 93 30 110 110

Övriga

PCB-7 0,04 0,012 < 0,0070 0,26 0,01 < 0,0070 0,014 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 0,027 < 0,0070 < 0,0070 0,024 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,015 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,53 57 1,2 < 0,66 < 0,64 0,6 < 0,50 < 0,54 < 0,53 < 0,61 < 0,62 0,88 0,75 < 0,62 <0,79 1,1 < 0,54 < 0,65 < 0,64 < 0,60 < 0,55 < 0,67 < 0,76

DBT (µg/kg) 1000 0,82 92 1,9 < 0,66 < 0,64 2,2 < 0,50 1,2 < 0,53 < 0,61 < 0,62 3 2,9 < 0,62 <0,79 1,6 < 0,54 < 0,65 < 0,64 1,2 < 0,55 < 0,67 < 0,76

MBT (µg/kg) 180 0,6 25 0,67 < 0,66 < 0,64 2 < 0,50 0,94 < 0,53 < 0,61 < 0,62 2,8 2 < 0,62 <0,79 1,4 < 0,54 < 0,65 < 0,64 0,77 < 0,55 < 0,67 < 0,76

SC72 SC74SC71 SC73
Parameter PSR

SC75

Provtagningspunkter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,6 0,65-0,85 0,85-1 1-1,5 1,5-2 0,07-0,6 0,6-1 1-1,5 1,5-1,9 0,05-0,1 0,05-0,2 0,2-0,5 0,6-0,9 0,9-1,4 1,4-1,7 1,7-2 2-2,5 0,05-0,2 0,2-0,5 0,6-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5

Torrsubstans (%) 79,8 82,2 68,7 77,6 65,5 92,1 86,7 76,7 72,1 94,4 94,3 92,3 84,7 82,1 75,3 69,4 60,5 95 93,7 83,2 85,3 80,6 67

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 19 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 3 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,3 3,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,7 < 0,50 2,7 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,19 0,18 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,72 < 0,045 0,11 < 0,045

PAH M 6 0,2 < 0,075 0,096 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,15 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,12 < 0,075 4,1 7,1 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 6,2 0,54 5,7 < 0,075

PAH H 3,5 0,35 < 0,11 0,26 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,33 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,56 < 0,11 6,3 11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 5,6 0,78 8,6 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 5,5 < 2,2 3,6 10 9,2 < 2,0 < 2,1 7,8 13 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,2 17 16 14 15 < 1,9 < 2,0 14 7,5 5,7 12

Barium 300 83 20 46 57 76 28 19 55 85 28 27 18 18 64 110 66 84 27 17 200 72 85 73

Bly 100 37 7,1 45 15 18 8 6,5 36 23 4,3 3,9 7,2 10 84 140 17 19 4,7 3,3 250 110 190 18

Kadmium 5 0,26 < 0,20 0,54 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,22 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1 0,95 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,64 0,46 0,39 < 0,20

Kobolt 15 6,6 3,1 1,5 5,4 9,2 3,7 3,1 4,8 10 4,2 4,1 3,5 2,7 4,4 5,7 6,3 13 4,3 2,9 4 3,7 3,7 6,8

Koppar 200 20 8,9 4,8 13 18 19 6,8 17 19 12 12 13 15 65 50 15 18 13 9,9 92 69 30 17

Krom total 150 20 5,3 4,3 25 37 6 7,5 19 40 6,4 7 4,5 3,7 8,3 16 32 42 7 4 9,4 22 10 34

Kvicksilver 0,7 0,11 0,014 0,045 0,02 0,014 0,068 0,015 0,083 0,017 < 0,010 < 0,010 0,055 0,23 1,3 0,43 0,03 < 0,015 0,016 0,016 1,3 2,4 0,3 < 0,014

Nickel 30 10 4,5 1,8 12 18 5 4,8 11 20 6 6,3 5,3 3,3 8 11 14 25 6 3,9 7,4 5,8 7 14

Vanadin 200 42 19 27 48 61 14 16 39 70 17 16 11 8,1 18 31 64 76 17 8,6 19 17 22 69

Zink 500 93 31 51 61 100 34 24 73 96 24 24 30 23 700 520 93 120 25 19 480 310 230 75

Övriga

PCB-7 0,04 0,016 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0089 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,012 0,082 0,034 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 < 0,0070 0,13 0,82 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,65 < 0,57 <0,69 < 0,67 < 0,76 < 0,51 < 0,53 < 0,61 < 0,64 < 0,50 < 0,46 1,3 3,9 < 0,51 <0,60 3,5 < 0,77 < 0,49 15 56 60 1,3 < 0,71

DBT (µg/kg) 1000 1,5 < 0,57 <0,69 < 0,67 < 0,76 < 0,51 < 0,53 < 0,6 < 0,64 < 0,50 0,74 1,3 7,2 0,97 0,99 5,1 < 0,77 0,98 28 99 150 2,5 < 0,71

MBT (µg/kg) 180 2,4 < 0,57 <0,69 < 0,67 < 0,76 < 0,51 < 0,53 < 0,6 < 0,64 0,71 1,1 0,71 6,4 < 0,55 <0,60 1,1 < 0,77 1,2 8,8 29 49 1,2 < 0,71

SC76 SC78SC77 SC79

Provtagningspunkter
Parameter PSR

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0,05-0,2 0,2-0,5 0,6-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0,03-0,2 0,2-0,7 0,7-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0,03-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,3 1,3-1,7 1,7-2 0,03-0,2 0,2-0,6 0,6-1,3 1,3-1,8 1,8-2

Torrsubstans (%) 93,9 92,3 89,1 76,3 76,1 59,1 93,1 90,3 86,1 82 70,8 59,8 93,7 89,2 86,8 84,2 69,2 68 92,9 91,5 85,9 73,1 69,8

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 13 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 20 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 17 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 21 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 0,84 3,6 0,85 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,4 2,2 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,82 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 0,11 0,19 0,06 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,19 0,17 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 < 0,075 1,3 7,2 1,9 < 0,075 < 0,075 < 0,075 2,2 2 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,58 0,53 0,38 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,093 1,2 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 < 0,11 2,5 9,4 2,6 < 0,11 < 0,11 < 0,11 3,2 7,7 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 1,1 0,98 0,64 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,15 2,2 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 2,0 < 2,0 17 14 12 17 < 2,0 < 2,0 26 12 12 17 < 2,0 < 2,1 8,8 16 13 8,5 < 2,0 < 2,0 4,3 22 13

Barium 300 30 16 160 85 82 82 34 15 230 60 72 78 25 15 78 170 70 71 31 16 66 97 91

Bly 100 4,9 4,3 190 83 54 18 3,3 5,7 290 47 17 18 3,4 2,7 99 200 46 14 3,5 2,9 88 63 20

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 0,53 0,53 0,52 0,25 < 0,20 < 0,20 0,43 0,31 < 0,20 0,42 < 0,20 < 0,20 0,45 0,74 0,51 0,3 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,84 < 0,20

Kobolt 15 4 2,5 4,5 3,7 4,9 11 4 2,5 4,4 3,6 7 12 4,1 2,1 4,2 3,1 6,1 7,4 4,1 2,6 3 5,6 8,7

Koppar 200 14 9,7 240 57 31 18 12 9,3 490 49 16 17 10 7,9 180 140 26 16 11 7,6 190 51 19

Krom total 150 6,8 3,5 12 18 13 40 6,8 3,6 18 16 32 39 7,2 3,4 11 9,2 22 34 6,5 3,7 8,5 21 39

Kvicksilver 0,7 0,038 0,026 4,9 0,71 0,26 < 0,016 0,016 0,08 11 1,2 0,016 < 0,016 0,011 0,022 2,6 3,1 0,17 0,015 < 0,010 0,014 1,7 0,52 0,041

Nickel 30 6,2 3,4 6,1 6,3 11 23 6,3 3,3 7,3 6,5 13 24 6 3,2 6,4 4,9 17 15 5,6 3,5 4,3 13 17

Vanadin 200 16 8,3 19 23 32 74 17 7,9 21 20 64 68 15 7,3 21 15 47 61 17 7,7 12 43 70

Zink 500 26 18 270 250 180 110 27 17 500 200 78 100 24 15 300 290 95 86 24 16 100 220 120

Övriga

PCB-7 0,04 0,012 < 0,0070 1,4 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,011 0,034 4,8 0,049 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0093 0,72 0,49 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,86 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,68 1,1 180 < 0,61 < 0,61 < 0,76 1,2 3,5 1000 2,9 < 0,69 < 0,79 < 0,50 2 370 170 < 0,73 < 1,9 < 0,51 < 0,56 660 < 0,65 < 0,71

DBT (µg/kg) 1000 2,7 1,9 180 < 0,61 1,4 < 0,76 4,1 8,2 830 2,9 < 0,69 < 0,79 1,1 4,9 740 320 < 0,73 < 0,78 < 0,51 < 0,54 1100 < 0,65 1,2

MBT (µg/kg) 180 4,3 1,1 30 < 0,61 < 0,61 < 0,76 3,7 9,8 210 < 1 < 0,69 < 0,79 1,3 2,8 130 74 < 0,73 < 0,78 < 0,51 < 0,54 320 < 0,65 < 0,71

SC83SC80 SC82

Provtagningspunkter

SC81
PSRParameter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,5 0,5-1 1-1,6 1,6-2 0-0,05 0-0,5 0,5-0,8 0,8-1,6 1,6-2 0-0,5 0,5-1 1-1,6 1,6-2 0-0,5 0,5-0,7 0,7-1,4 1,4-1,6 1,6-1,9 0-0,5 0,5-1 1-1,3 1,3-1,6

Torrsubstans (%) 81,3 89,5 89,4 75,6 75,4 85,9 90 87,4 70,9 83,7 88,6 76,3 74,2 86,2 92,8 85,6 78,1 76,8 82,5 79,7 78 78,2

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 13 < 10 < 10 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,0045 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 6,7 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 0,95 < 0,90 < 0,90 < 0,90 3,3 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 0,9 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 12 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 8,5 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 0,14 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,13 0,061 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,99 0,069 < 0,045 0,079 < 0,045 0,16 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,27 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 2 0,13 0,16 < 0,075 4,7 0,78 < 0,075 0,67 < 0,075 0,83 17 0,43 < 0,075 1,1 0,14 2,5 0,2 < 0,075 0,21 7,9 0,14 < 0,075

PAH H 3,5 2,3 0,21 0,46 < 0,11 6,9 1,4 < 0,11 1,1 < 0,11 1,3 16 1 < 0,11 1,7 0,17 3 0,38 < 0,11 0,32 9,9 0,21 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 6,9 < 2,1 4,5 8,1 5,8 7,7 < 2,1 4,6 9,1 5,8 5,2 5,4 4,3 11 <2,0 5,6 9,4 9,2 3,2 4,5 6 7,6

Barium 300 78 32 59 58 97 98 35 80 72 77 180 64 69 120 47 69 59 81 64 47 47 48

Bly 100 56 23 58 18 41 78 12 67 11 74 110 230 16 160 15 440 36 18 31 23 33 22

Kadmium 5 0,4 < 0,20 0,22 0,28 0,38 0,42 < 0,20 0,3 < 0,20 0,23 0,24 0,21 < 0,20 0,6 <0,20 0,51 0,44 0,21 0,25 0,26 0,3 0,23

Kobolt 15 5,4 3,6 3,9 5,9 8,6 6,4 3,9 4 6,2 4,3 4,4 3,2 6,5 6,1 5 3,6 5,4 10 5,6 3,3 4,5 5,5

Koppar 200 37 25 56 14 29 58 16 63 14 65 80 40 14 110 26 610 18 17 28 29 16 13

Krom total 150 15 6,7 8 27 19 17 6,4 9,6 32 15 12 11 30 16 8,8 8,2 20 37 15 12 18 21

Kvicksilver 0,7 0,41 0,3 1 0,051 0,19 0,88 0,084 1,7 0,029 1,4 2,6 0,59 0,042 1,7 0,16 0,66 0,084 0,012 0,071 0,057 0,071 0,039

Nickel 30 9,3 5,3 5,7 12 16 11 5,4 6,7 14 8,7 9,7 7,7 16 11 7,3 7,6 11 20 9,3 6,6 10 12

Vanadin 200 32 13 14 51 43 36 12 20 57 31 25 24 56 30 20 16 41 67 30 24 37 41

Zink 500 130 44 110 90 98 130 41 150 79 120 180 120 79 180 50 310 90 89 73 76 74 60

Övriga

PCB-7 0,04 0,054 0,099 0,11 < 0,0070 0,051 0,58 0,018 0,11 < 0,0070 0,26 0,14 0,024 < 0,0070 0,59 0,045 0,27 < 0,0070 < 0,0070 0,019 0,2 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 5,2 8,5 19 < 0,65 5,5 27 0,7 21 < 0,7 85 59 3,5 < 0,61 17 1,3 < 0,58 < 0,63 < 0,62 < 0,60 < 0,71 < 0,68 < 0,59

DBT (µg/kg) 1000 15 30 39 < 0,65 21 100 2,4 24 < 0,7 230 70 8,1 < 0,61 53 6 1,5 < 0,63 < 0,62 2 0,81 < 0,68 < 0,59

MBT (µg/kg) 180 11 13 13 < 0,65 11 50 1,4 4,5 < 0,7 160 28 5,4 < 0,61 22 3,7 0,8 < 0,63 < 0,62 1,5 < 0,71 < 0,68 < 0,59

SC87

Provtagningspunkter
PSR

SC85 SC86 SC89SC84
Parameter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,7 0,7-1,3 1,3-1,5 1,5-2 0,07-0,6 0,6-0,9 0,9-1 1-1,5 0,07-0,5 0,5-0,8 0,8-1 1-1,5 0,07-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,05 0-0,4 0,4-1 1-1,6

Torrsubstans (%) 86,2 79,7 73,7 74,6 94,3 79,3 74,2 75,3 93,8 79,6 74,5 72,5 93,1 78,6 78,1 80,1 79,4 81,2 71,4

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 23 11 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 1,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 0,18 0,07 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 4,3 1,5 0,31 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,31 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,28 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,26 0,43 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 4,5 1,6 0,57 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,47 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,53 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,45 0,64 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 3,2 4,1 6,6 6,4 < 2,0 4,8 8 3,3 < 2,0 6,1 7 4,6 < 2,0 5,1 7,6 3,6 2,7 15 8,9

Barium 300 53 63 53 66 23 65 53 74 22 73 62 73 20 78 60 58 50 57 77

Bly 100 26 67 34 13 3 11 51 12 2,9 13 40 13 3,3 14 11 58 65 17 16

Kadmium 5 0,21 0,34 0,34 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 <0,20 0,29 0,26 0,47 0,26

Kobolt 15 4,8 3,9 5,1 5,8 3,3 6 3,9 7,3 2,8 9,6 3,5 6,9 1,9 9,1 5,3 4 2,7 7 9,3

Koppar 200 26 60 17 13 14 14 20 15 8,5 16 17 14 8 17 13 43 58 12 17

Krom total 150 11 10 20 30 5,3 29 18 33 5,8 33 17 33 5,3 33 27 13 9,1 26 37

Kvicksilver 0,7 0,084 0,17 0,084 0,015 < 0,010 0,015 0,12 0,013 < 0,010 0,012 0,12 0,014 < 0,010 0,015 0,016 0,1 0,14 0,016 0,014

Nickel 30 7,9 6,6 11 14 4,8 14 10 16 4,1 22 10 17 3,1 21 13 6,8 5,5 13 21

Vanadin 200 24 24 41 55 12 55 37 57 12 58 37 59 9,8 53 54 22 19 64 62

Zink 500 80 180 80 79 18 74 80 86 18 94 110 85 17 91 75 98 80 75 93

Övriga

PCB-7 0,04 0,028 2 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,018 0,013 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,58 < 0,67 <0,70 < 0,71 < 0,51 < 0,6 < 0,64 < 0,69 < 0,49 < 0,59 < 0,66 < 0,68 < 0,51 < 0,64 <0,63 < 0,60 < 0,58 < 0,58 < 0,72

DBT (µg/kg) 1000 0,87 < 0,67 <0,70 < 0,71 < 0,51 < 0,6 < 0,64 < 0,69 < 0,49 < 0,59 < 0,66 < 0,68 < 0,51 < 0,64 <0,63 2,9 0,74 < 0,58 < 0,72

MBT (µg/kg) 180 0,67 < 0,67 <0,70 < 0,71 < 0,51 < 0,6 < 0,64 < 0,69 < 0,49 < 0,59 < 0,66 < 0,68 < 0,51 < 0,64 <0,63 3,6 0,59 < 0,58 < 0,72

SC90 SC94

Provtagningspunkter

SC93
PSR

SC91 SC92
Parameter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0,05-0,2 0,2-0,5 0,6-1 1-1,5 1,5-1,9 1,9-2,4 0,05-0,3 0,3-0,6 0,7-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0,05-0,2 0,2-0,7 0,7-1 1-1,7 1,7-2,2 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 

Torrsubstans (%) 93 91 83,4 75,7 74,2 59 94,6 91,7 84,7 75,3 76,8 58,6 93,6 90,8 86,9 76,4 61,4 81,1 84,6 70,6 63,6

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 27 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 120 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 150 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 480 22 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,9 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 12 1,1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 4,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 6,1 2,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,95 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,35 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 1,7 0,19 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 < 0,075 < 0,075 9 0,6 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 11 4,9 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,18 2,4 < 0,075 0,12 0,52 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 < 0,11 < 0,11 9 0,75 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 8,2 5,4 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,36 2,9 < 0,11 0,19 1,3 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 2,0 < 2,0 <2,2 7,2 11 11 < 2,0 < 2,0 3 26 11 9,7 < 2,0 < 2,0 4,9 9,3 10 4,4 14 12 12

Barium 300 29 14 13 63 69 86 25 15 24 390 130 79 26 20 75 54 80 81 200 65 73

Bly 100 4,4 2,3 4,2 54 45 18 4 2,2 6,6 360 260 17 3,4 12 69 47 21 32 270 21 14

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 <0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1,9 0,48 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,28 0,35 < 0,20 < 0,20 0,4 0,26 0,21

Kobolt 15 4,5 2,4 2,1 5,2 4,5 12 3,9 2,5 2,5 6 3,9 11 4,6 2,2 4 4,5 8,7 5 2,7 5,8 7,6

Koppar 200 13 6,3 10 38 49 18 9,7 6,6 17 330 100 17 12 23 51 29 18 27 550 18 16

Krom total 150 7,8 3,1 3,2 13 19 41 5,3 3,2 3,9 18 12 37 6,5 3,6 6,6 11 38 16 16 27 34

Kvicksilver 0,7 < 0,010 < 0,010 0,038 0,19 0,43 < 0,016 < 0,010 < 0,010 0,13 4,7 2,1 < 0,016 < 0,010 0,29 0,93 0,21 0,038 0,38 17 0,1 0,038

Nickel 30 6,7 2,9 2,9 9,8 9 25 4,9 3,1 3,5 12 8 23 6,1 3 4,4 9,9 18 9 4,9 12 15

Vanadin 200 18 7,2 6,7 28 36 75 15 8,4 8,8 20 24 71 18 8,7 17 26 73 32 13 54 64

Zink 500 26 15 19 110 92 110 21 15 30 1600 270 100 24 22 160 120 100 86 330 130 100

Övriga

PCB-7 0,04 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,02 0,27 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,062 0,13 0,15 < 0,0070 < 0,0070 0,16 0,14 < 0,0070 < 0,0070 0,0097 4,9 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,50 < 0,53 1 9,8 2,8 < 0,80 < 0,47 < 0,46 9,61 40,5 26,3 < 0,72 < 0,47 5,08 4,08 < 0,796 < 0,68 2 1690 1,69 < 0,82

DBT (µg/kg) 1000 < 0,50 < 0,53 2,4 13 2,5 < 0,80 < 0,47 < 0,46 14,5 63,4 42,7 < 0,72 < 0,47 17,5 5,51 1,23 < 0,68 3,26 1400 1,45 < 0,82

MBT (µg/kg) 180 < 0,50 < 0,53 3,4 4,1 1 < 0,89 < 0,47 < 0,46 11,6 28,2 16,9 < 0,72 0,627 29,5 3,07 0,644 < 0,68 2,34 590 0,833 < 0,82

SC95 SC97

Provtagningspunkter
PSR

SC96 SC98
Parameter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,1 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,4 0,7-1 1-1,6 1,6-2 2-2,4 0-0,1 0,1-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,4 0,05-0,2 0,2-0,8 0,8-1,2 1,2-1,3 1,3-2 2-2,5

Torrsubstans (%) 80,5 82,3 93,1 73,5 67 81,1 85,9 86,8 72,8 70 73,6 82 79,3 74,5 65,3 81,6 82 74,7 94,1 92 89,3 31 66,8 57,8

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 6,4 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 6,4 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 11 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 250 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 13 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,0064 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 2 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 1,2 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 1,8 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 4,7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,1 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 0,17 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,39 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,23 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,11 0,13 0,84 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,25 0,39 0,51 < 0,075 0,9 12 0,14 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,17 4,3 0,17 < 0,075

PAH H 3,5 0,15 0,17 3,2 < 0,11 < 0,11 0,12 0,65 0,72 0,78 < 0,11 1,1 13 0,15 < 0,11 < 0,11 0,14 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,39 2,8 0,15 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 5,1 8,2 8,8 11 9 5,2 9,5 9,3 33 12 < 2,5 < 2,2 < 2,3 < 2,5 <2,8 4,9 11 5,8 < 2,0 < 2,0 5,3 9,8 13 21

Barium 300 67 66 100 73 65 86 96 69 52 88 58 60 53 66 72 61 70 68 29 19 44 130 49 89

Bly 100 37 81 230 18 13 31 150 180 34 24 32 32 19 13 14 35 16 16 3,7 6,5 54 150 25 20

Kadmium 5 0,26 < 0,20 0,25 0,2 < 0,20 0,28 0,25 < 0,20 0,28 < 0,20 < 0,20 0,33 < 0,20 < 0,20 <0,20 0,24 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,22 0,85 0,3 0,47

Kobolt 15 6,6 4,2 3 6,4 6,4 8,7 3,6 2,3 3,9 9,2 4,3 1,6 4,9 8,4 9,4 5,3 8,2 9,3 4 2,8 2,7 3,4 4,5 15

Koppar 200 19 78 140 16 16 22 190 78 59 22 20 14 12 14 15 19 14 16 13 16 55 57 19 19

Krom total 150 16 15 12 31 31 20 11 5,4 18 40 12 4,6 20 31 33 16 33 33 8,1 4,4 5,2 14 21 43

Kvicksilver 0,7 0,14 1,9 4 0,048 0,028 0,15 3,9 1,3 0,97 0,11 0,15 0,23 0,052 < 0,013 <0,014 0,082 0,015 < 0,013 < 0,010 0,079 1,3 0,59 0,065 < 0,016

Nickel 30 8,2 8,1 5,4 13 15 11 6,2 4,3 12 18 6,8 3,5 10 18 21 8,9 16 20 7 3,8 4,3 9 12 28

Vanadin 200 37 24 15 59 58 43 17 10 39 71 25 15 36 54 53 34 60 50 18 9,1 10 25 41 77

Zink 500 82 120 510 74 88 87 220 140 180 120 92 130 69 86 90 81 74 85 25 23 170 630 72 130

Övriga

PCB-7 0,04 0,048 0,068 1,5 < 0,0070 < 0,0070 0,062 2,1 0,0084 < 0,0070 < 0,0070 0,011 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0087 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,035 0,25 < 0,0091 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 1,4 4,27 235 < 0,73 < 0,73 3,2 530 < 0,57 < 0,68 < 0,69 < 0,69 < 0,59 < 0,65 < 0,73 <0,72 < 0,66 < 0,67 < 0,70 < 0,49 7,9 1,9 < 2,0 < 0,80 < 0,79

DBT (µg/kg) 1000 3,03 4,68 199 < 0,73 < 0,73 6,7 700 0,89 < 0,68 < 0,69 0,99 < 0,59 < 0,65 < 0,73 <0,72 < 0,66 < 0,67 < 0,70 < 0,49 8,5 4,9 < 2,0 < 0,80 < 0,79

MBT (µg/kg) 180 3,09 3,2 107 < 0,73 < 0,73 3,6 110 < 0,57 < 0,68 < 0,69 1,5 < 0,59 < 0,65 < 0,73 <0,72 < 0,66 < 0,67 < 0,70 < 0,49 6 4,5 < 2,0 < 0,80 < 0,79

SC100 SC103SC99 SC101 SC102

Provtagningspunkter
PSRParameter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0,05-0,3 0,3-1 1-1,4 1,4-2 2-2,4 0,05-0,3 0,3-1 1-1,4 1,4-1,8 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,15 0,15-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,5 0-0,05 0,05-0,3 0,3-1,1

Torrsubstans (%) 93,6 90,9 78,2 73,7 59,4 91,5 92 73,2 62,1 82,1 86,5 65 81,3 81,6 76 70,1 90,5 79,3 73,3 66,5 82,3 84,9 78,7

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 0,76 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 2,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,062 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 < 0,075 1,7 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,19 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,16 0,46 2,7 0,15 0,23 < 0,075 < 0,075 0,12 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 < 0,11 2,1 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,26 < 0,11 0,13 0,12 < 0,11 0,13 0,34 0,85 3,2 0,17 0,35 < 0,11 < 0,11 0,15 0,12 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 2,0 2,9 9,7 9,4 12 < 2,0 < 2,0 12 11 3,7 2,6 10 6,8 7,3 12 5,9 < 2,0 < 2,3 < 2,5 < 2,8 3,9 3,7 4,8

Barium 300 31 31 84 70 86 29 20 51 77 66 280 76 80 78 78 72 28 58 65 71 63 63 71

Bly 100 7,1 27 73 16 17 3,6 11 31 20 23 55 17 21 49 69 45 11 29 13 13 34 27 14

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 0,44 < 0,20 0,21 < 0,20 < 0,20 0,28 < 0,20 0,24 1,4 < 0,20 < 0,20 0,21 0,41 0,31 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,28 0,26 < 0,20

Kobolt 15 4,2 2,7 3,8 6,2 12 4,4 3 4,6 9,4 6,5 3,7 8,6 8,3 6,9 5,9 5,8 2,3 3,7 8,1 10 5,6 5,4 9,2

Koppar 200 14 37 57 14 17 11 20 14 15 17 16 17 20 64 53 23 11 14 14 16 19 18 16

Krom total 150 6,4 4,2 9,1 31 38 7,3 5,5 21 41 16 5,2 36 27 19 23 21 4,2 15 30 32 16 15 34

Kvicksilver 0,7 0,098 1,8 1,6 0,014 < 0,016 < 0,010 0,3 0,092 0,049 0,078 0,032 0,017 0,057 0,89 0,67 0,082 0,031 0,078 0,014 < 0,014 0,059 0,06 < 0,012

Nickel 30 5,7 3,3 6,4 13 24 5,9 4,1 11 19 9,2 4,4 18 15 13 13 11 3,3 8,2 17 20 8,7 8,6 21

Vanadin 200 18 9,7 19 61 69 15 9,1 45 71 35 13 66 49 32 45 40 9,2 30 51 53 32 31 58

Zink 500 30 49 360 72 100 24 34 97 150 77 1200 100 86 120 610 140 34 65 82 87 87 77 94

Övriga

PCB-7 0,04 0,022 0,2 0,29 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,12 < 0,0070 < 0,0070 0,011 < 0,0070 < 0,0070 0,013 1,3 0,059 0,094 0,0096 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,052 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,51 26,8 11,5 < 0,65 < 1,22 < 0,46 172 < 0,981 < 0,73 < 0,59 < 0,57 < 0,73 1,12 525 11,3 < 0,70 < 0,57 < 0,62 < 0,59 < 0,67 < 0,57 < 0,57 < 0,52

DBT (µg/kg) 1000 1,18 52,1 23,9 1,75 < 0,83 < 0,46 245 1,39 < 0,73 < 0,59 0,86 < 0,73 1,5 701 11,3 0,98 < 0,57 < 0,62 < 0,59 < 0,67 2,1 1,4 < 0,52

MBT (µg/kg) 180 2,23 31,1 13,6 1,2 < 0,83 < 0,46 215 < 0,673 < 0,73 < 0,59 < 0,57 < 0,73 1,46 253 4,8 2,2 < 0,57 < 0,62 < 0,59 < 0,67 3 2 < 0,52

SC105SC104 SC106 SC107 SC108

Provtagningspunkter
PSR

SC109
Parameter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0,05-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 0,03-0,2 0,2-0,6 0,6-1 1-1,2 1,2-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 0-0,6 0,6-1 1-1,5

Torrsubstans (%) 95,2 91,9 88,5 66,2 71,1 60,3 89,5 91,4 86,1 88,3 72,6 80,6 82,6 78,3 76 75,5 90,6 75,4 84,1 75,2 70

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 15 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 22 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 31 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,1 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 < 0,075 0,13 1,9 0,093 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,12 1,1 < 0,075 < 0,075 0,14 < 0,075 0,16 0,27 < 0,075 0,94 0,21 < 0,075 < 0,075

PAH H 3,5 < 0,11 < 0,11 0,18 3,2 0,13 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,24 1,3 < 0,11 0,13 0,3 0,13 0,22 0,41 < 0,11 1,7 0,24 < 0,11 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 < 1,9 2,8 11 11 10 10 < 2,1 < 2,0 4,6 4,7 14 5,7 13 10 5,3 3,5 4,5 37 < 2,2 < 2,4 4,9

Barium 300 25 26 44 180 63 82 29 23 57 21 77 76 93 68 65 61 25 930 90 68 80

Bly 100 4,6 41 50 170 18 18 9,4 15 70 32 16 26 57 20 32 43 14 2100 18 14 14

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 0,36 0,81 0,26 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 0,32 0,42 0,24 0,26 0,21 < 0,20 0,7 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 15 3,9 2,2 3 5,7 5,5 9,2 3,7 2,7 3,3 1,9 6,9 5,7 3,1 6,2 6,6 5,4 2,1 4,2 6,9 8,8 11

Koppar 200 12 40 87 140 16 18 13 23 53 11 17 19 29 16 16 41 9 480 14 14 19

Krom total 150 7 4,2 5,4 19 26 38 5,7 4,6 7,2 4,7 36 17 5,7 28 17 13 4,2 23 27 31 33

Kvicksilver 0,7 < 0,010 0,97 1,3 2,2 0,041 0,018 0,13 0,45 2 0,23 0,021 0,083 1,2 0,07 0,076 0,1 0,058 6,3 0,03 0,014 < 0,013

Nickel 30 6,2 2,9 4 12 12 19 5 3,5 4,8 3,5 13 8,8 4,3 13 7,9 8,7 3,4 9,8 14 19 22

Vanadin 200 17 8,4 12 36 51 72 15 8,4 13 9,9 75 35 12 57 37 25 9,9 36 49 49 56

Zink 500 23 38 220 890 87 100 25 41 300 460 96 84 110 73 68 90 87 1300 110 86 99

Övriga

PCB-7 0,04 < 0,0070 0,23 0,29 0,0086 < 0,0070 < 0,0070 0,01 0,09 0,11 0,016 < 0,0070 < 0,0070 0,18 0,008 < 0,0070 0,052 < 0,0070 < 0,0070 0,37 < 0,0070 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,50 5,7 6,2 < 0,75 < 0,70 < 0,79 1,02 7,98 81,7 124 11,5 0,871 4,07 4,28 < 0,70 < 0,828 < 0,56 < 1,25 1,7 3,8 <0,64

DBT (µg/kg) 1000 < 0,50 17 10 < 0,75 < 0,70 < 0,79 2,89 17,1 160 287 19 1,35 9,38 2,98 1,27 1,12 < 0,56 < 0,61 5,8 39 2,5

MBT (µg/kg) 180 < 0,50 22 6,1 < 0,75 < 0,70 < 0,79 2,22 25,1 47,3 65,1 4,48 1,25 5,43 1,37 0,996 < 1,05 < 0,592 < 1,26 7,8 26 1,6

SC112

Provtagningspunkter

SC114
PSR

SC110 SC111 SC113
Parameter

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,3-1 0-0,6 0,6-1 1-1,5 0,05-0,3 0,3-0,7 0,7-1 1-1,5 0-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,2 0,2-0,5 0,5-1 0,05-0,5 0,5-0,7 0,7-1 0-0,05 0,05-0,4 0,4-1

Torrsubstans (%) 80,6 79,5 81,1 86 76,3 91,9 90,2 82,6 69,9 82,2 79,5 80,7 68,7 79,9 81 94,6 87,5 79,7 76,5 82,6 78,7

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 8,2 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 15 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 32 < 10 < 10 < 10 12 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 0,14 < 0,075 0,092 0,29 < 0,075 < 0,075 0,12 0,12 < 0,075 < 0,075 0,11 < 0,075 0,13 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,33 < 0,075 0,22 0,15 < 0,075

PAH H 3,5 0,18 < 0,11 0,16 0,55 < 0,11 < 0,11 0,13 0,13 < 0,11 0,12 0,18 < 0,11 0,16 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,5 < 0,11 0,27 0,19 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 2,6 15 3,9 18 7,7 < 2,0 < 2,0 8,8 9,8 5,2 6,7 7,5 5,9 5,9 20 < 2,0 4,9 9,5 4 5,1 9,6

Barium 300 70 70 61 100 64 22 25 22 73 81 95 48 74 63 71 16 60 74 67 73 73

Bly 100 35 14 44 170 16 4,1 16 11 17 27 25 13 24 24 19 2,7 50 17 40 38 16

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,56 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,46 0,2 0,2 < 0,20 < 0,20 0,32 <0,20 0,31 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,38 0,25 < 0,20

Kobolt 15 5,4 5,8 6,1 3,4 5,6 3,9 2,7 2,3 11 7,3 10 4,5 3,8 5,4 7,5 2,6 4 10 5,6 6,2 9,7

Koppar 200 19 14 18 180 12 11 11 14 17 18 26 11 22 20 16 10 64 17 24 21 16

Krom total 150 17 32 16 6,6 28 6 10 4,7 34 21 31 21 12 16 31 3,9 11 34 19 19 34

Kvicksilver 0,7 0,097 0,015 0,11 3,5 0,062 < 0,010 0,14 0,21 0,022 0,074 0,13 0,076 0,062 0,1 0,058 0,019 0,81 0,014 0,062 0,084 0,013

Nickel 30 9,2 14 8,3 4,1 11 5,4 8,4 4,1 19 11 19 8,9 7,2 8,8 15 3,4 6,9 20 10 11 20

Vanadin 200 36 63 32 11 57 15 8,6 9,6 63 42 53 42 21 32 60 8 20 59 35 39 59

Zink 500 92 71 74 170 97 23 20 240 98 86 140 65 90 79 79 16 110 96 110 95 140

Övriga

PCB-7 0,04 0,02 < 0,0070 0,07 0,21 < 0,0070 < 0,0070 0,032 0,016 < 0,0070 < 0,0070 0,081 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,0081 0,44 < 0,0070 0,038 0,049 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,62 < 0,66 < 0,47 73,8 < 0,67 2,68 2,11 < 0,58 < 0,68 0,885 1,96 < 0,58 < 1,0 0,68 31 < 0,52 160 < 0,64 < 0,80 < 0,62 < 0,64

DBT (µg/kg) 1000 0,77 < 0,66 0,742 53,3 < 0,67 6,01 4,54 1 < 0,68 1,06 3,19 < 0,58 < 1,0 3,4 52 < 0,52 260 1 3 1,1 < 0,64

MBT (µg/kg) 180 0,84 < 0,66 1,11 61,9 < 0,67 2,82 6,4 0,896 < 0,68 1,28 2,65 < 0,58 2,4 4,8 15 0,87 61 < 0,64 4,7 1,8 < 0,64

PSRParameter
SC119 SC120SC115 SC116 SC117 SC118

Provtagningspunkter

SC121

UPPDRAG:  Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges. Detekterad parameter markeras med fetstil. Halt överskridande riktvärdet markeras med motsvarande färg.

Provtagningsdjup (m) 0-0,3 0,3-0,5 0,5-1 1-1,5 0-0,05 0-0,7 0,7-1,3 0,05-0,5 0,5-1 0,1-0,4 0,4-1 0,1-0,4 0,4-1 0-0,4 0,4-1

Torrsubstans (%) 80,8 88,6 87,3 82 75,8 84,7 76,4 94,9 77,3 95,7 75,5 93 75,5 81,9 78,5

Alifater

>C5-C8 35 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C8-C10 40 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

>C10-C12 350 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C12-C16 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

>C5-C16 100 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

>C16-C35 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater

Bensen 0,008 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 15 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

>C8-C10 35 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

>C10-C16 12 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

>C16-C35 7 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 3,5 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 6 < 0,075 0,78 0,95 < 0,075 0,15 0,15 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,14 < 0,075

PAH H 3,5 0,13 1,4 1,4 < 0,11 0,16 0,15 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,22 < 0,11

Metaller

Arsenik 10 4,9 3,4 3 13 3 < 2,2 < 2,4 < 1,9 6,9 < 1,9 4,5 < 2,0 7,3 < 2,2 6,5

Barium 300 73 43 45 65 45 47 73 34 58 14 60 17 72 41 77

Bly 100 24 26 34 16 22 31 11 3,5 13 2,6 14 2,7 15 29 17

Kadmium 5 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,26 <0,2

Kobolt 15 6,3 3,9 3,7 6,1 4,4 3,9 6,8 4,3 9,7 2,1 9,1 2,6 10 3,6 10

Koppar 200 18 12 12 12 19 19 16 13 15 10 14 9,7 18 15 15

Krom total 150 20 9 8,6 28 12 11 25 7,6 27 3,5 28 4,9 34 11 37

Kvicksilver 0,7 0,058 0,065 0,097 0,022 0,064 0,08 < 0,012 < 0,010 < 0,012 < 0,010 < 0,012 < 0,010 < 0,012 0,074 0,013

Nickel 30 11 6,3 6,1 12 7,5 7 15 6,4 18 3,2 19 4 23 6,3 20

Vanadin 200 40 19 20 53 22 21 47 16 44 8 46 9,4 53 23 57

Zink 500 82 85 110 59 73 76 70 25 71 15 77 16 92 64 88

Övriga

PCB-7 0,04 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,039 0,021 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 < 0,0070 0,018 < 0,0070

TBT (µg/kg) 1200 < 0,58 < 0,56 <0,55 < 0,58 3,2 1,8 < 0,59 < 0,52 < 0,61 < 0,51 < 0,62 1,7 < 0,64 < 0,56 <0,62

DBT (µg/kg) 1000 < 0,58 < 0,56 <0,55 < 0,58 9,6 6,7 < 0,59 < 0,52 < 0,61 < 0,51 < 0,62 2,9 < 0,64 0,82 <0,62

MBT (µg/kg) 180 < 0,58 < 0,56 <0,55 < 0,58 12 7 < 0,59 < 0,52 < 0,61 < 0,51 < 0,62 4,1 < 0,64 0,99 <0,62

PSRParameter
SC128SC122 SC123 SC124 SC126 SC127

Provtagningspunkter
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Bilaga 6

I tabellen nedan har en bedömning av behov av miljöschakt på fastigheterna Windningsborg 1 och 4 utifrån de platsspecifika 

riktvärdena (PSR) genomförts. 

Halten överskrider PSR Miljöschakt är nödvändig

Halten underskrider PSR

Schakt nödv pga underliggande förorening. Massorna bedöms kunna 
återanvändas på fastigheterna.

Enbart halten arsenik i leran överskrider PSR (KM<As<MKM). 
Vid eventuell schakt bedöms massorna kunna återanvändas på 
fastigheterna.

Enbart halten arsenik i leran överskrider PSR (As>MKM). Provtagning i schaktbotten krävs

Olja PAH Me PCB TBT

SC01 0-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

1-1,8 x x x x x

1,8-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC02 0-0,3 x x x x x

0.3-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Stora stenar.

1,2-1,7 x x x x x

SC03 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

Gatsten

1-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC04 0-0,4 x x x x x

0,4-0,6 x x x x x

Stora stenar.

0,8-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-1,7 x x x x x

SC05 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

Gatsten

1-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC06 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

0,8-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC07 0-0,3 x x x x x

0,3-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Bedömning, behov av schakt
Laboratorieanalys

Punkt Nivå (m)
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1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC08 0-0,3 x x x x x

0,3-0,5 x x x x x

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC09 0-0,5 x x x x x

0,5-0,9 x x x x x

0,9-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC10 0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC11 0-0,3 x x x x x

0,3-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,3 x x x x x

1,3-1,5 x x x x x

SC12 0-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-1,9 x x x x x

SC13 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC14 Asfalt

0,1-0,4 x x x x x

Lecakulor

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC15 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Gatsten

1,2-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

SC16 0-0,4 x x x x x

0,4-0,9 x x x x x

Gatsten

1,1-1,3 x x x x x

1,3-1,6 x x x x x

SC17 0-0,4 x x x x x
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0,4-0,9 x x x x x

Gatsten

1,2-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC18 0-0,3 x x x x x

0,3-0,8 x x x x x

Stora stenar.

1-1,4 x x x x x

1,4-2 x x x x x

SC19 0-0,3 x x x x x

0,3-0,4 x x x x x

0,4-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC20 0-0,4 x x x x x

0,4-0,6 x x x x x

0,6-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC21 0-0,4 x x x x x

0,4-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC22 0-0,6 x x x x x

0,6-1,1 x x x x x

1,1-1,6 x x x x x

1,6-2,1 x x x x x

SC23 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2,3 x x x x x

SC24 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Asfalt och makadam. 

1,5-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

SC25 0-0,4 x x x x x

Lecakulor

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

SC26 0-0,4 x x x x x

Lecakulor

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC27 0-0,3 x x x x x
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0,3-0,8 x x x x x

0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC28 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

Lecakulor

1-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

SC29 0-0,4 x x x x x

Lecakulor

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC30 0-0,5 x x x x x

Lecakulor

0,7-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-1,7 x x x x x

SC31 0-0,5 x x x x x

0,5-0,8 x x x x x

Asfalt

0,9-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

1,8-2,3 x x x x x

SC32 0-0,2 x x x x x

0,2-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

Stora stenar.

1,2-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

SC33 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Stora stenar.

1,2-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC34 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

Gatsten

1-1,5 x x x x x

SC35 0-0,5 x x x x x

0,5-0,9 x x x x x

0,9-1 x x x x x

Stora stenar.

1,2-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC36 0-0,6 x x x x x

0,6-0,8 x x x x x

0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x
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1,5-2 x x x x x

SC37 0-0,4 x x x x x

0,4-0,9 x x x x x

0,9-1,7 x x x x x

1,7-2,3 x x x x x

SC38 0-0,1 x x x x x

0,1-0,4 x x x x x

0,4-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2,1 x x x x x

SC39 0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

Asfalt och större stenar

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC40 0-0,2 x x x x x

0,2-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC41 0-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC42 0-0,3 x x x x x

Lecakulor

0,5-0,8 x x x x x

0,8-1,3 x x x x x

1,3-1,6 x x x x x

SC43 Asfalt

0,03-0,6 x x x x x

Lecakulor

0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

2,5-3 x x x x x

SC44 Asfalt

0,03-0,6 x x x x x

Lecakulor

0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,4 x x x x x

2,4-2,7 x x x x x

SC45 Asfalt

0,03-0,7 x x x x x
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Lecakulor

1-1,9 x x x x x

1,9-2,4 x x x x x

2,4-2,7 x x x x x

2,7-3 x x x x x

SC46 Asfalt

0,1-0,0,6 x x x x x

Lecakulor

0,8-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-1,8 x x x x x

1,8-2,2 x x x x x

2,2-2,5 x x x x x

SC47 Asfalt

0,03-0,5 x x x x x

Lecakulor

0,7-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

2,2-2,5 x x x x x

2,5-2,7 x x x x x

SC48 0-0,4 x x x x x

0,4-0,9 x x x x x

0,9-1,2 x x x x x

SC49 Asfalt

0,03-0,6 x x x x x

0,6-1,3 x x x x x

1,3-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC50 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC51 0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-1,8 x x x x x

SC52 0-0,1 x x x x x

0,1-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC53 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC54 0-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x
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SC55 0-0,4 x x x x x

0,4-1,2 x x x x x

1,2-1,7 x x x x x

1,7-2 x x x x x

SC56 0-0,1 x x x x x

0,1-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,3 x x x x x

1,3-2 x x x x x

SC57 0-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC58 0-0,2 x x x x x

0,2-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,3 x x x x x

SC59 0-0,1 x x x x x

0,1-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC60 0-0,4 x x x x x

Lecakulor

0,6-0,8 x x x x x

0,8-1 x x x x x

1-2 x x x x x

2-2,7 x x x x x

SC61 Asfalt

0,03-0,7 x x x x x

Lecakulor

0,9-1,7 x x x x x

1,7-2,4 x x x x x

2,4-2,9 x x x x x

SC62 Asfalt

0,03-0,6 x x x x x

Lecakulor

0,8-1,4 x x x x x

1,4-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

2,5-3 x x x x x

SC63 Asfalt

0,03-0,6 x x x x x

Lecakulor

0,8-1,2 x x x x x
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1,2-1,8 x x x x x

1,8-2,5 x x x x x

2,5-2,8 x x x x x

SC64 Asfalt

0,05-0,5 x x x x x

Lecakulor

0,7-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

2,2-2,5 x x x x x

SC65 Asfalt

0,05-0,6 x x x x x

Asfalt

0,65-0,8 x x x x x

0,8-1,2 x x x x x

1,2-1,5 x x x x x

1,5-2,1 x x x x x

2,1-2,5 x x x x x

SC66 Asfalt

0,05-0,7 x x x x x

Asfalt

0,8-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

2-2,3 x x x x x

SC67 Asfalt

0,03-0,6 x x x x x

0,6-1,2 x x x x x

1,2-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC68 0-0,03 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1,2 x x x x x

1.2-1,8 x x x x x

1,8-2 x x x x x

2-2,4 x x x x x

SC69 0-0,2 x x x x x

0,2-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,4 x x x x x

SC70 0-0,6 x x x x x

- Asfalt

0,65-1,3 x x x x x

1,3-1,8 x x x x x

SC71 0-0,1 x x x x x

0,1-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC72 0-0,4 x x x x x
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0,4-0,5 x x x x x

0,5-0,9 x x x x x

0,9-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC73 0-0,4 x x x x x

Makadam

0,45-1,2 x x x x x

1,2-1,6 x x x x x

1,6-2,1 x x x x x

SC74 0-0,4 x x x x x

Asfalt och makadam. 

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1,3 x x x x x

1,3-1,7 x x x x x

SC75 0-0,6 x x x x x

Asfalt. 

0,65-1,4 x x x x x

1,4-1,6 x x x x x

1,6-2,4 x x x x x

SC76 0-0,6 x x x x x

Asfalt. 

0,65-0,85 x x x x x

0,85-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC77 Plattor

0,07-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-1,9 x x x x x

SC78 Asfalt

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

Lecakulor

0,6-0,9 x x x x x

0,9-1,4 x x x x x

1,4-1,7 x x x x x

1,7-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC79 Asfalt

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

Lecakulor

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC80 Asfalt

0,05-0,2 x x x x x
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0,2-0,5 x x x x x

Lecakulor

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC81 Asfalt

0,03-0,2 x x x x x

0,2-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC82 Asfalt

0,03-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,3 x x x x x

1,3-1,7 x x x x x

1,7-2 x x x x x

SC83 Asfalt

0,03-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1,3 x x x x x

1,3-1,8 x x x x x

1,8-2 x x x x x

SC84 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC85 0-0,5 x x x x x

0,5-0,8 x x x x x

0,8-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC86 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC87 0-0,5 x x x x x

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1,4 x x x x x

1,4-1,6 x x x x x

1,6-1,9 x x x x x

SC89 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,3 x x x x x

1,3-1,6 x x x x x

SC90 0-0,7 x x x x x

0,7-1,3 x x x x x

1,3-1,5 x x x x x
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1,5-2 x x x x x

SC91 Plattor

0,07-0,6 x x x x x

0,6-0,9 x x x x x

0,9-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC92 Plattor

0,07-0,5 x x x x x

0,5-0,8 x x x x x

0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC93 Plattor

0,07-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC94 0-0,05 x x x x x

0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

SC95 Asfalt

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

Lecakulor

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-1,9 x x x x x

1,9-2,4 x x x x x

SC96 Asfalt

0,05-0,3 x x x x x

0,3-0,6 x x x x x

Lecakulor

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC97 Asfalt

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

SC98 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC99 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC100 0-0,4 x x x x x
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Lecakulor

0,7-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

2-2,4 x x x x x

SC101 0-0,1 x x x x x

0,1-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC102 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

SC103 Asfalt

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,8 x x x x x

0,8-1,2 x x x x x

1,2-1,3 x x x x x

1,3-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC104 Asfalt

0,05-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-2 x x x x x

2-2,4 x x x x x

SC105 Asfalt

0,05-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-1,8 x x x x x

SC106 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC107 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC108 0-0,15 x x x x x

0,15-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC109 0-0,3 x x x x x

0,3-1,1 x x x x x

SC110 Asfalt

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x
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2-2,5 x x x x x

SC111 Asfalt

0,03-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,2 x x x x x

1,2-1,5 x x x x x

SC112 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC113 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC114 0-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC115 0-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

SC116 0-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC117 Asfalt

0,05-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC118 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC119 0-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

SC120 Plattor

0,05-0,5 x x x x x

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

SC121 0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

SC122 0-0,3 x x x x x

0,3-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC123 0-0,7 x x x x x

0,7-1,3 x x x x x

SC124 Asfalt

0,05-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

SC126 Asfalt

0,1-0,4 x x x x x
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0,4-1 x x x x x

SC127 Asfalt

0,1-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

SC128 0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

Olja: alifater, aromater och BTEX

PAH: polyaromatiska kolväten

Me: metaller

TBT: TBT, DBT och MBT
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Bilaga 7 

 

 
Sigma Civil AB  

www.sigmacivil.se  
 

I bilagan redovisas foton från ett urval av de genomförda provgroparna 
 
Flera av provgroparna vattenfylldes i samband med grävarbetet. Vattnet pumpades ur med hjälp av en sänkbar 
pump och fick åternfiltrera i marken. Se även nedanstående figurer. 
 
SC02 

 
 
SC03 
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SC16 

 
 
 
SC33 
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I flera av provgroparna noterades lecakulor. 
 
SC26 

 
 
 
SC60 
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I flera av provgroparna påträffades tegelbitar. 
 
SC78 

 
 
SC81 
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www.sigmacivil.se  
 

I provgrop SC48 var det en så stor andel stora stenar att grävandet avbröts två meter 
under markytan. 
 
SC48 

 



  Tillägg PM miljöteknisk markundersökning 
 

Projektnummer 97751 

  

   
Sigma Civil AB  RAPPORT-37245 

www.sigmacivil.se 

 

Version 1.0 
 

BILAGA 6.1  

SCHAKTPLAN VID JÄMFÖRELSE MED PSR 

  



Bilaga 6.1

I tabellen nedan har en bedömning av behov av miljöschakt på fastigheterna Windningsborg 1 och 4 utifrån de platsspecifika 

riktvärdena (PSR) genomförts. 

Halten överskrider PSR Miljöschakt är nödvändig

Halten underskrider PSR

Schakt nödv pga underliggande förorening. 

Massorna bedöms kunna återanvändas på 

fastigheterna.

Enbart halten arsenik i leran överskrider PSR (KM<As<MKM). 

Vid eventuell schakt bedöms massorna kunna 

återanvändas på fastigheterna.

Enbart halten arsenik i leran överskrider PSR (As>MKM). Provtagning i schaktbotten krävs

Olja PAH Me PCB TBT

SC01 Mg[Hu]0-0,3 x x x x x

Mg[hucogrSa]0,3-1 x x x x x

Mg[cogrsiSa]1-1,8 x x x x x

Pt 1,8-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

SC02 Mg[siHu]0-0,3 x x x x x

Mg[grSa]0.3-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Co Stora stenar.

sigyCl1,2-1,7 x x x x x

SC03 Mg[saHu]0-0,4 x x x x x

Mg[grSa]0,4-0,8 x x x x x

Gatsten Gatsten

Si 1-1,4 x x x x x

Cl1,4-1,9 x x x x x

SC04 Mg[saHu]0-0,4 x x x x x

Mg[grSa]0,4-0,6 x x x x x

Co Stora stenar.

sasiCl0,8-1 x x x x x

sigyCl1-1,4 x x x x x

1,4-1,7 x x x x x

SC05 Mg[Hu]0-0,4 x x x x x

Mg[grSa]0,4-0,8 x x x x x

Gatsten Gatsten

sigyCl1-1,4 x x x x x

Cl1,4-1,9 x x x x x

Bedömning, behov av schakt
Laboratorieanalys

Punkt

P

r

e

l

Nivå (m)

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC06 Mg[Hu]0-0,4 x x x x x

Mg[cogrSa]0,4-0,8 x x x x x

sigyCl0,8-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

Cl1,4-1,9 x x x x x

SC07 Mg[saHu]0-0,3 x x x x x

Mg[grSa]0,3-0,5 x x x x x

Mg[sahuSi]0,5-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC08 Mg[saHu]0-0,3 x x x x x

Mg[Sa]0,3-0,5 x x x x x

Mg[gsSa]0,5-0,7 x x x x x

sigyCl0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC09 Mg[siHu]0-0,5 x x x x x

grcoSa0,5-0,9 x x x x x

siSa0,9-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC10 Mg[sasiHu]0-0,4 x x x x x

Mg[sihuSa]0,4-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC11 Mg[Hu]0-0,3 x x x x x

Mg[Sa]0,3-0,6 x x x x x

Mg[grSa]0,6-1 x x x x x

grsaSi1-1,3 x x x x x

saSi1,3-1,5 x x x x x

SC12 Mg[Hu]0-0,3 x x x x x

Mg[grSa]0,3-0,7 x x x x x

Mg[gySi]0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

gysiCl1,5-1,9 x x x x x

SC13 Mg[saHu]0-0,5 x x x x x

Mg[Sa]0,5-1 x x x x x

saSi1-1,5 x x x x x

sigyCl1,5-2 x x x x x

Laboratorieanalys
Bedömning, behov av schaktPunkt

P

r

e

l

Nivå (m)
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Olja PAH Me PCB TBT

SC14 Asfalt Asfalt

cogrSa0,1-0,4 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

(cogr)Sa0,5-0,7 x x x x x

saSi0,7-1 x x x x x

coclsaSi1-1,5 x x x x x

gySi1,5-2 x x x x x

Cldc2-2,5 x x x x x

SC15 Mg[Hu]0-0,5 x x x x x

Mg[grSa]0,5-1 x x x x x

Gatsten Gatsten

sigyCl1,2-1,5 x x x x x

gySi1,5-1,8 x x x x x

SC16 Mg[saHu]0-0,4 x x x x x

Mg[grSa]0,4-0,9 x x x x x

Gatsten Gatsten

sasiCl1,1-1,3 x x x x x

Cl1,3-1,6 x x x x x

SC17 saHu0-0,4 x x x x x

grcoSa0,4-0,9 x x x x x

Gatsten Gatsten

siCl1,2-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC18 Mg[Hu]0-0,3 x x x x x

Mg[stgrSa]0,3-0,8 x x x x x

Co Stora stenar.

siCl1-1,4 x x x x x

Cl 1,4-2 x x x x x

SC19 Mg[saHu]0-0,3 x x x x x

Sa0,3-0,4 x x x x x

grSa0,4-0,6 x x x x x

grsaCl0,6-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC20 Mg[saHu]0-0,4 x x x x x

Mg[cogrSa]0,4-0,6 x x x x x

Mg[grS]0,6-0,7 x x x x x

Mg[sasigyCl]0,7-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

Punkt

P

r

e

l

Nivå (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt
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Olja PAH Me PCB TBT

SC21 Mg[Hu]0-0,4 x x x x x

Mg[Sa]0,4-0,5 x x x x x

Mg[(co)Sa]0,5-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC22 Mg[saHu]0-0,6 x x x x x

Mg[grSa]0,6-1,1 x x x x x

siCl1,1-1,6 x x x x x

Cl1,6-2,1 x x x x x

SC23 Mg[Hu]0-0,5 x x x x x

Mg[grhuSa]0,5-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

Cl1,5-2,3 x x x x x

SC24 Mg[saHu]0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Asfalt och makadam Asfalt och makadam. 

gyCl1,5-1,7 x x x x x

Cl1,7-2,2 x x x x x

SC25 Mg[sisaHu]0-0,4 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[sa]0,6-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

gyCl1,5-1,8 x x x x x

SC26 Mg[sisaHu]0-0,4 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[sagySi]0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

saSi1,5-2 x x x x x

SC27 Mg[Hu]0-0,3 x x x x x

Mg[Sa]0,3-0,8 x x x x x

Mg[huSa]0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

siCl1,5-2 x x x x x

SC28 Mg[hu]0-0,4 x x x x x

Mg[clSi]0,4-0,8 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

sigyCl1-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

Laboratorieanalys
Bedömning, behov av schaktPunkt

P

r

e

l

Nivå (m)
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Olja PAH Me PCB TBT

SC29 Mg[Hu]0-0,4 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

grSa0,6-1 x x x x x

gr 1-1,5 x x x x x

siCl1,5-2 x x x x x

SC30 Mg[Hu]0-0,5 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

grSa0,7-1 x x x x x

siSa1-1,4 x x x x x

1,4-1,7 x x x x x

SC31 huSa0-0,5 x x x x x

grSa0,5-0,8 x x x x x

Asfalt Asfalt

sigrSa0,9-1,5 x x x x x

Pt1,5-1,8 x x x x x

siLe1,8-2,3 x x x x x

SC32 Mg[saHu]0-0,2 x x x x x

Mg[Sa]0,2-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

Co Stora stenar.

sigyCl1,2-1,5 x x x x x

gyCl1,5-1,8 x x x x x

SC33 Mg[Hu]0-0,5 x x x x x

grsiSa0,5-1 x x x x x

Co Stora stenar.

sasiCl1,2-1,4 x x x x x

siCl1,4-1,9 x x x x x

SC34 Mg[saHu]0-0,4 x x x x x

Mg[grSa]0,4-0,8 x x x x x

gatsten Gatsten

siCl1-1,5 x x x x x

SC35 Mg[saHu]0-0,5 x x x x x

Mg[grSa]0,5-0,9 x x x x x

husiCl0,9-1 x x x x x

Co Stora stenar.

siCl1,2-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC36 Mg[saHu]0-0,6 x x x x x

Mg[Sa]0,6-0,8 x x x x x

Mg[grSa]0,8-1 x x x x x

sigyClpr1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

Punkt

P

r

e

l

Nivå (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt
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Olja PAH Me PCB TBT

SC37 huSa0-0,4 x x x x x

cogrSa0,4-0,9 x x x x x

huSi0,9-1,7 x x x x x

Cl1,7-2,3 x x x x x

SC38 Mg[Hu]0-0,1 x x x x x

Mg[cogrsiSa]0,1-0,4 x x x x x

Mg[Sa]0,4-0,6 x x x x x

Mg[muSa]0,6-1 x x x x x

sigyCl1-1,6 x x x x x

Cl1,6-2,1 x x x x x

SC39 Mg[Hu]0-0,4 x x x x x

Mg[cogrSa]0,4-1 x x x x x

Asfalt, Co Asfalt och större stenar

Mg[sigyCl]1-1,5 x x x x x

sigyCl1,5-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

SC40 Mg[Hu]0-0,2 x x x x x

Mg[Sa]0,2-0,3 x x x x x

Mg[grcoSa]0,3-0,7 x x x x x

grcosiCl0,7-1 x x x x x

stsiCl1-1,5 x x x x x

SC41 Mg[Hu]0-0,2 x x x x x

Mg[grSa]0,2-0,5 x x x x x

Mg[grcoSa]0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

grSi1,5-2 x x x x x

SC42 Mg[sisaHu]0-0,3 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[Sa]0,5-0,8 x x x x x

Mg[sigyCl]0,8-1,3 x x x x x

Cl1,3-1,6 x x x x x

SC43 Asfalt Asfalt

cogrSa0,03-0,6 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

saSi0,8-1 x x x x x

siSa1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

gySi2-2,5 x x x x x

Cl 2,5-3 x x x x x

Laboratorieanalys
Bedömning, behov av schaktPunkt

P

r

e

l

Nivå (m)
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Olja PAH Me PCB TBT

SC44 Asfalt Asfalt

cogrSa0,03-0,6 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

siSa0,8-1 x x x x x

gycogrSa1-1,5 x x x x x

Sa 1,5-2 x x x x x

gySi2-2,4 x x x x x

Cl2,4-2,7 x x x x x

SC45 Asfalt Asfalt

0,03-0,7 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

cogrSa Cl1-1,9 x x x x x

Si 1,9-2,4 x x x x x

gySi2,4-2,7 x x x x x

Cl 2,7-3 x x x x x

SC46 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,1-0,6 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[Fsa]0,8-1 x x x x x

Mg[gycogrSa]1-1,7 x x x x x

Pt1,7-1,8 x x x x x

siCl1,8-2,2 x x x x x

Cl2,2-2,5 x x x x x

SC47 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,03-0,5 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[siSa]0,7-1 x x x x x

Mg[cogrsiSa]1-1,7 x x x x x

gySi1,7-2,2 x x x x x

siCl2,2-2,5 x x x x x

Cl2,5-2,7 x x x x x

SC48 (cl)Hu0-0,4 x x x x x

Sa0,4-0,9 x x x x x

hucogrSa0,9-1,2 x x x x x

SC49 Asfalt Asfalt

grcoSa0,03-0,6 x x x x x

gysaSi0,6-1,3 x x x x x

gysaSipt1,3-2 x x x x x

Clpt2-2,5 x x x x x

SC50 Mg[saHu]0-0,5 x x x x x

Mg[Sa]0,5-1 x x x x x

siCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

Bedömning, behov av schakt
Laboratorieanalys

Nivå (m)

P

r

e

l

Punkt
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Olja PAH Me PCB TBT

SC51 Mg[siHu]0-0,4 x x x x x

grSa0,4-1 x x x x x

Cl 1-1,4 x x x x x

1,4-1,8 x x x x x

SC52 Mg[Hu]0-0,1 x x x x x

Mg[Sa]0,1-0,5 x x x x x

grcoSa0,5-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC53 huSa0-0,5 x x x x x

cogrSa0,5-1 x x x x x

cosiSa1-1,6 x x x x x

Cl 1,6-2 x x x x x

SC54 huSa0-0,6 x x x x x

cogrSa0,6-1 x x x x x

siSa1-1,7 x x x x x

Cl1,7-2,2 x x x x x

SC55 Mg[saHu]0-0,4 x x x x x

Mg[cogrSa]0,4-1,2 x x x x x

gySi1,2-1,7 x x x x x

Cl 1,7-2 x x x x x

SC56 Mg[Hu]0-0,1 x x x x x

Sa0,1-0,3 x x x x x

grsaSi0,3-0,7 x x x x x

saSi0,7-1 x x x x x

sigyClpr1-1,3 x x x x x

Cl 1,3-2 x x x x x

SC57 Mg[Hu]0-0,2 x x x x x

Mg[cogrSa]0,2-0,6 x x x x x

Mg[cogrsaCl]0,6-1 x x x x x

cosiCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC58 Mg[saHu]0-0,2 x x x x x

Mg[Sa]0,2-0,3 x x x x x

Mg[cogrSa]0,3-0,7 x x x x x

cogrSi0,7-1 x x x x x

sigyCl1-1,7 x x x x x

Cl1,7-2,3 x x x x x

Laboratorieanalys
Bedömning, behov av schaktPunkt

P

r

e

l

Nivå (m)
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Olja PAH Me PCB TBT

SC59 Hu 0-0,1 x x x x x

Sa0,1-0,3 x x x x x

grcoSa0,3-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

grgyCl1,6-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

SC60 Mg[musiSa]0-0,4 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[sigrSa]0,6-0,8 x x x x x

Mg[Hu]0,8-1 x x x x x

Mg[sasiCl]1-2 x x x x x

siCl2-2,7 x x x x x

SC61 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,03-0,7 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[siSa]0,9-1,7 x x x x x

Si 1,7-2,4 x x x x x

Cl2,4-2,9 x x x x x

SC62 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,03-0,6 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

cogrSa0,8-1,4 x x x x x

sicogrSa1,4-2 x x x x x

gySi2-2,5 x x x x x

Cl 2,5-3 x x x x x

SC63 Asfalt Asfalt

cogrSa0,03-0,6 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

cogrSa0,8-1,2 x x x x x

gysiSa1,2-1,8 x x x x x

gySi1,8-2,5 x x x x x

Cl2,5-2,8 x x x x x

SC64 Asfalt Asfalt

cogrSa0,05-0,5 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Fsa0,7-1 x x x x x

cogrSa1-1,7 x x x x x

clSi1,7-2,2 x x x x x

Cl2,2-2,5 x x x x x

Punkt

P

r

e

l

Nivå (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt
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BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC65 Asfalt Asfalt

Mg[grSa]0,05-0,6 x x x x x

Asfalt Asfalt

Mg[Sa]0,65-0,8 x x x x x

Mg[grSa]0,8-1,2 x x x x x

Mg[cogrgysiSa]1,2-1,5 x x x x x

siCl Pt1,5-2,1 x x x x x

Cl2,1-2,5 x x x x x

SC66 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,05-0,7 x x x x x

Asfalt Asfalt

(gr)coSa0,8-1 x x x x x

cogrSa1-1,6 x x x x x

siCl1,6-2 x x x x x

Cl 2-2,3 x x x x x

SC67 Asfalt Asfalt

cogrSa0,03-0,6 x x x x x

sicogrSa0,6-1,2 x x x x x

gySipt1,2-1,6 x x x x x

Clpt1,6-2 x x x x x

SC68 Mg[saHu]0-0,03 x x x x x

Mg[cogrclhuSa]0,3-0,7 x x x x x

cogrSa0,7-1,2 x x x x x

Sa1.2-1,8 x x x x x

gySi1,8-2 x x x x x

Cl 2-2,4 x x x x x

SC69 Mg[saHu]0-0,2 x x x x x

Mg[(mu)cogrSa]0,2-1 x x x x x

cogrSa1-1,7 x x x x x

Cl1,7-2,4 x x x x x

SC70 saHu0-0,6 x x x x x

Asfalt- Asfalt

cogrSa0,65-1,3 x x x x x

Cl1,3-1,8 x x x x x

SC71 Mg[saHu]0-0,1 x x x x x

Mg[grhuSa]0,1-0,4 x x x x x

Mg[huSa]0,4-1 x x x x x

siCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

Laboratorieanalys
Bedömning, behov av schaktPunkt

P

r

e

l

Nivå (m)
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Olja PAH Me PCB TBT

SC72 Mg[huSa]0-0,4 x x x x x

grSa0,4-0,5 x x x x x

stgrSa0,5-0,9 x x x x x

Sa 0,9-1 x x x x x

siCl1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC73 Mg[saHu]0-0,4 x x x x x

Makadam Makadam

Mg[cogrSa Cldc]0,45-1,2 x x x x x

Mg[saGr]1,2-1,6 x x x x x

Cl1,6-2,1 x x x x x

SC74 Mg[clsaHu]0-0,4 x x x x x

A

s
Asfalt och makadam. 

Mg[cogrSa]0,5-0,7 x x x x x

Cldc sa gySi0,7-1,3 x x x x x

Cl1,3-1,7 x x x x x

SC75 Mg[saHu]0-0,6 x x x x x

Asfalt Asfalt. 

cogrSa0,65-1,4 x x x x x

sigyCl1,4-1,6 x x x x x

Cl1,6-2,4 x x x x x

SC76 Mg[saHu]0-0,6 x x x x x

asfalt Asfalt. 

cogrSa0,65-0,85 x x x x x

Sa0,85-1 x x x x x

sigyCl1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC77 Plattor Plattor

Mg[coSa]0,07-0,6 x x x x x

gysiSa0,6-1 x x x x x

gySi1-1,5 x x x x x

Cl1,5-1,9 x x x x x

SC78 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,05-0,2 x x x x x

Mg[(co)Sa]0,2-0,5 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[(co)Sa]0,6-0,9 x x x x x

Mg[gyclsaSi]0,9-1,4 x x x x x

1,4-1,7 x x x x x

gySi1,7-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

Punkt

P

r

e

l

Nivå (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
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Olja PAH Me PCB TBT

SC79 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,05-0,2 x x x x x

Mg[Sa]0,2-0,5 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[cogrsaSi]0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

Mg[sagySi]1,5-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

SC80 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,05-0,2 x x x x x

Mg[coSa]0,2-0,5 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[cosiSa]0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

Mg[gySi]1,5-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

SC81 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,03-0,2 x x x x x

Mg[coSa]0,2-0,7 x x x x x

Mg[gySi]0,7-1 x x x x x

Mg[cogrsaSi]1-1,5 x x x x x

gySi1,5-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

SC82 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,03-0,2 x x x x x

Mg[coSa]0,2-0,6 x x x x x

Mg[siclSa]0,6-1 x x x x x

Mg[clsiSa]1-1,3 x x x x x

gySi1,3-1,7 x x x x x

Cl 1,7-2 x x x x x

SC83 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,03-0,2 x x x x x

Mg[coSa]0,2-0,6 x x x x x

Mg[siSa]0,6-1,3 x x x x x

gySipr1,3-1,8 x x x x x

Clpr1,8-2 x x x x x

SC84 sahuSi0-0,5 x x x x x

grSa0,5-1 x x x x x

cosaGr1-1,6 x x x x x

Cl 1,6-2 x x x x x

SC85 Mg[samuSi]0-0,5 x x x x x

Mg[cogrSa]0,5-0,8 x x x x x

cogrclSa0,8-1,6 x x x x x

Cl 1,6-2 x x x x x

P

r

e

l

Nivå (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schaktPunkt
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Olja PAH Me PCB TBT

SC86 Mg[husaSi]0-0,5 x x x x x

Mg[cogrSa]0,5-1 x x x x x

gySi1-1,6 x x x x x

Cl 1,6-2 x x x x x

SC87 Mg[cohusaSi]0-0,5 x x x x x

Mg[cogrSa]0,5-0,7 x x x x x

grsaSi0,7-1,4 x x x x x

gySi1,4-1,6 x x x x x

Cl1,6-1,9 x x x x x

SC89 Mg[sahuSi]0-0,5 x x x x x

Mg[cosaCl]0,5-1 x x x x x

gySi1-1,3 x x x x x

Cl1,3-1,6 x x x x x

SC90 Mg[cogrhusaSi]0-0,7 x x x x x

Mg[cogrsasiCl]0,7-1,3 x x x x x

gySi1,3-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC91 Plattor Plattor

coSa0,07-0,6 x x x x x

gySi0,6-0,9 x x x x x

Pt 0,9-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC92 Plattor Plattor

coSa0,07-0,5 x x x x x

siCl0,5-0,8 x x x x x

gySi0,8-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC93 Plattor Plattor

coSa0,07-0,5 x x x x x

gySi0,5-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC94 Mg[saHu]0-0,05 x x x x x

0-0,4 x x x x x

Cldc0,4-1 x x x x x

Cl 1-1,6 x x x x x

SC95 Asfalt Asfalt

cogrSa0,05-0,2 x x x x x

Sa0,2-0,5 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[Sa]0,6-1 x x x x x

Mg[saclSi]1-1,5 x x x x x

siCl1,5-1,9 x x x x x

Cl1,9-2,4 x x x x x

Punkt

P

r

e

l

Nivå (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt
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Olja PAH Me PCB TBT

SC96 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,05-0,3 x x x x x

Mg[Sa]0,3-0,6 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

Mg[Sa]0,7-1 x x x x x

Mg[Si]1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

SC97 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,05-0,2 x x x x x

Mg[Sa]0,2-0,7 x x x x x

Mg[cogrSa]0,7-1 x x x x x

Mg[saSi]1-1,7 x x x x x

Cl1,7-2,2 x x x x x

SC98 Mg[Hu]0-0,5 x x x x x

Mg[Sa]0,5-1 x x x x x

Mg[Cl]1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

SC99 Mg[sagrHu]0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC100 sahuSi0-0,4 x x x x x

Lecakulor Lecakulor

siSa0,7-1 x x x x x

cogrSa1-1,6 x x x x x

gySi1,6-2 x x x x x

Cl 2-2,4 x x x x x

SC101 Mg[Hu]0-0,1 x x x x x

Mg[huSa]0,1-0,3 x x x x x

grSi0,3-0,7 x x x x x

sigyCl0,7-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC102 Mg[saHu]0-0,5 x x x x x

Cl 0,5-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

SC103 Asfalt Asfalt

cogrSa0,05-0,2 x x x x x

(co)Sa0,2-0,8 x x x x x

saSi0,8-1,2 x x x x x

Pt1,2-1,3 x x x x x

gySi1,3-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

Punkt

P

r

e

Nivå (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt
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Olja PAH Me PCB TBT

SC104 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,05-0,3 x x x x x

Mg[Sa]0,3-1 x x x x x

Mg[saSi]1-1,4 x x x x x

siCl1,4-2 x x x x x

Cl 2-2,4 x x x x x

SC105 Asfalt Asfalt

grSa0,05-0,3 x x x x x

Sa 0,3-1 x x x x x

gySi1-1,4 x x x x x

Cl1,4-1,8 x x x x x

SC106 Mg[siHu]0-0,5 x x x x x

Sa 0,5-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC107 Hu 0-0,5 x x x x x

cogrhuSa0,5-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC108 Mg[Hu]0-0,15 x x x x x

Sa0,15-0,2 x x x x x

Si 0,2-0,6 x x x x x

sigyCl0,6-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC109 cogrhuSa0-0,3 x x x x x

Cldc0,3-1,1 x x x x x

SC110 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,05-0,2 x x x x x

Mg[coSa]0,2-0,6 x x x x x

Mg[saSi]0,6-1 x x x x x

Mg[cogrsasiCl]1-1,5 x x x x x

gySi1,5-2 x x x x x

Cl 2-2,5 x x x x x

SC111 Asfalt Asfalt

Mg[cogrSa]0,03-0,2 x x x x x

Sa0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,2 x x x x x

siCl1,2-1,5 x x x x x

SC112 Mg[saHu]0-0,5 x x x x x

Sa 0,5-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC113 saMu0-0,5 x x x x x

siCl0,5-1 x x x x x

siSa1-1,5 x x x x x

Cl 1,5-2 x x x x x

Laboratorieanalys
Bedömning, behov av schaktPunkt

P

r

e

l

Nivå (m)
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Olja PAH Me PCB TBT

SC114 Mg[husaSi]0-0,6 x x x x x

Mg[siCl]0,6-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC115 Mg[cogrhuSa]0-0,3 x x x x x

Cldc0,3-1 x x x x x

SC116 Mg[huSa]0-0,6 x x x x x

Mg[Sa]0,6-1 x x x x x

siCl1-1,5 x x x x x

SC117 Asfalt Asfalt

cogrSa0,05-0,3 x x x x x

Sa0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

siCl1-1,5 x x x x x

SC118 Mg[sahuCl]0-0,5 x x x x x

Mg[Cldc]0,5-1 x x x x x

siCl1-1,5 x x x x x

SC119 Mg[Hu]0-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

Cl 0,5-1 x x x x x

SC120 Plattor Plattor

Mg[Sa]0,05-0,5 x x x x x

Mg[sigrClpr]0,5-0,7 x x x x x

Cl 0,7-1 x x x x x

SC121 (cogr)huSa0-0,4 x x x x x

Cldc0,4-1 x x x x x

SC122 Mg[Hu]0-0,3 x x x x x

Mg[sasiCl]0,3-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

Cl 1-1,5 x x x x x

SC123 Mg[saHu]0-0,7 x x x x x

Cldc0,7-1,3 x x x x x

SC124 Asfalt Asfalt

(cogr)Sa0,05-0,5 x x x x x

Cldc0,5-1 x x x x x

SC126 Asfalt Asfalt

(cogr)Sa0,1-0,4 x x x x x

Cldc0,4-1 x x x x x

SC127 Asfalt Asfalt

(cogr)Sa0,1-0,4 x x x x x

Cldc0,4-1 x x x x x

SC128 (cogr)huSa0-0,4 x x x x x

Cldc0,4-1 x x x x x

Olja: alifater, aromater och BTEX TBT: TBT, DBT och MBT

PAH: polyaromatiska kolväten

Me: metaller

Punkt

P

r

e

l

Nivå (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt
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  Tillägg PM miljöteknisk markundersökning 
 

Projektnummer 97751 

  

   
Sigma Civil AB  RAPPORT-37245 

www.sigmacivil.se 

 

Version 1.0 
 

BILAGA 6.2  

SCHAKTPLAN VID JÄMFÖRELSE MED KM 

  



Bilaga 6.2 

Överskrider Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall Miljöschakt är nödvändig

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning

Överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning

Halt arsenik i lera överskrider riktvärdet för KM

Halt arsenik i lera överskrider riktvärdet för MKM
Provtagning i schaktbotten krävs markeras med 

ett X

Olja PAH Me PCB TBT

SC01 0-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

1-1,8 x x x x x

1,8-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC02 0-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

x x x x x

1-1,2

1,2-1,7 x x x x x

SC03 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

0,8-1

1-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC04 0-0,4 x x x x x

0,4-0,6 x x x x x

0,6-0,8

0,8-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

x x x x x

SC05 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

0,8-1

1-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

Bedömning, behov av schakt
Laboratorieanalys

Punkt Djup (m)

Vid eventuell schakt bedöms massorna kunna 

återanvändas på fastigheterna.

Schakt nödv pga underliggande förorening. 

Massorna bedöms kunna återanvändas på 

fastigheterna.

I tabellen nedan har en bedömning av behov av miljöschakt på fastigheterna Windningsborg 

1 och 4 utifrån de generella riktvärdena. 

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
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Olja PAH Me PCB TBT

SC06 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

0,8-1,4 x x x x x

x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC07 0-0,3 x x x x x

0,3-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC08 0-0,3 x x x x x

0,3-0,5 x x x x x

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1,5 x x x x x

x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC09 0-0,5 x x x x x

0,5-0,9 x x x x x

0,9-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC10 0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC11 0-0,3 x x x x x

0,3-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,3 x x x x x

1,3-1,5 x x x x x EJ  avgränsat

SC12 0-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1,0 x x x x x

1,0-1,5 x x x x x

1,5-1,9 x x x x x

SC13 0-0,1 x x x x x

0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg
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Olja PAH Me PCB TBT

SC14 0-0,1

0,1-0,4 x x x x x

0,4-0,5

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC15 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,2

1,2-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

SC16 0-0,4 x x x x x

0,4-0,9 x x x x x

0,9-1,1

1,1-1,3 x x x x x

1,3-1,6 x x x x x

SC17 0-0,4 x x x x x

0,4-0,9 x x x x x

0,9-1,2

1,2-1,9 x x x x x

x x x x x

SC18 0-0,3 x x x x x

0,3-0,8 x x x x x

0,8-1

1-1,4 x x x x x

1,4-2 x x x x x

SC19 0-0,3 x x x x x

0,3-0,4 x x x x x

0,4-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC20 0-0,4 x x x x x

0,4-0,6 x x x x x

0,6-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt
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Olja PAH Me PCB TBT

SC21 0-0,4 x x x x x

0,4-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC22 0-0,6 x x x x x

x x x x x

0,6-1,1 x x x x x

1,1-1,6 x x x x x

1,6-2,1 x x x x x

SC23 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2,3 x x x x x

SC24 0-0,5 x x x x x

0,5-0,8 x x x x x

0,8-1,5

1,5-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

SC25 0-0,4 x x x x x

0,4-0,6

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

SC26 0-0,4 x x x x x

0,4-0,6

0,6-1,5 x x x x x

x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC27 0-0,1 x x x x x

0-0,3 x x x x x

0,3-0,8 x x x x x

0,8-1,0 x x x x x

1,0-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC28 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

0,8-1

1-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x Ej avgränsat

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC29 0-0,4 x x x x x

0,4-0,6

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x Ej avgränsat

SC30 0-0,5 x x x x x

0,5-0,7

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-1,7 x x x x x

SC31 0-0,5 x x x x x

0,5-0,8 x x x x x

0,8-0,9

0,9-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

1,8-2,3 x x x x x

SC32 0-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

0,5-1,0 x x x x x

1-1,2

1,2-1,5 x x x x x

1,5-1,8 x x x x x

SC33 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,2

1,2-1,4 x x x x x

1,4-1,9 x x x x x

SC34 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

0,8-1

1-1,5 x x x x x

SC35 0-0,5 x x x x x

0,5-0,9 x x x x x

0,9-1 x x x x x

1-1,2

1,2-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC36 0-0,6 x x x x x

0,6-0,8 x x x x x

0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC37 0-0,4 x x x x x

0,4-0,9 x x x x x

0,9-1,7 x x x x x

1,7-2,3 x x x x x

SC38 0-0,1 x x x x x

0,1-0,4 x x x x x

0,4-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2,1 x x x x x

SC39 0-0,4 x x x x x

0,4-0,8 x x x x x

0,8-1

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC40 0-0,2 x x x x x

0,2-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC41 0-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

0,5-1,5 x x x x x

x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC42 0-0,3 x x x x x

0,3-0,5

0,5-0,8 x x x x x

0,8-1,3 x x x x x

1,3-1,6 x x x x x

SC43 0-0,03

0,03-0,6 x x x x x

0,6-0,8

0,8-1 x x x x x

1-2 x x x x x

x x x x x

2-2,5 x x x x x

2,5-3 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC44 0-0,03

0,03-0,6 x x x x x

0,6-0,8

0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,4 x x x x x

2,4-2,7 x x x x x

SC45 0-0,03

0,03-0,7 x x x x x

0,7-1

1-1,9 x x x x x

1,9-2,4 x x x x x

2,4-2,7 x x x x x

2,7-3 x x x x x

SC46 0-0,1

0,1-0,6 x x x x x

x x x x x

0,6-0,8

0,8-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-1,8 x x x x x

1,8-2,2 x x x x x

2,2-2,5 x x x x x

SC47 0-0,03

0,03-0,5 x x x x x

0,5-0,7

0,7-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

2,2-2,5 x x x x x

2,5-2,7 x x x x x

SC48 0-0,4 x x x x x

0,4-0,9 x x x x x

0,9-1,2 x x x x x EJ avgränsat

SC49 0-0,03

0,03-0,6 x x x x x

0,6-1,3 x x x x x

1,3-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC50 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC51 0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-1,8 x x x x x

SC52 0-0,1 x x x x x

0,1-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-2 x x x x x

x x x x x

SC53 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC54 0-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

SC55 0-0,4 x x x x x

x x x x x

0,4-1,2 x x x x x

1,2-1,7 x x x x x

1,7-2 x x x x x

SC56 0-0,1 x x x x x

0,1-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,3 x x x x x

1,3-2 x x x x x

SC57 0-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC58 0-0,2 x x x x x

0,2-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,3 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC59 0-0,1 x x x x x

0,1-0,3 x x x x x

0,3-1,6 x x x x x

x x x x x

1,6-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC60 0-0,4 x x x x x

0,4-0,6

0,6-0,8 x x x x x

0,8-1 x x x x x

1-2 x x x x x

2-2,7 x x x x x

SC61 0-0,03

0,03-0,7 x x x x x

0,7-0,9

0,9-1,7 x x x x x

1,7-2,4 x x x x x

2,4-2,9 x x x x x

SC62 0-0,03

0,03-0,6 x x x x x

x x x x x

0,6-0,8

0,8-1,4 x x x x x

1,4-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

2,5-3 x x x x x

SC63 0-0,03

0,03-0,6 x x x x x

0,6-0,8

0,8-1,2 x x x x x

1,2-1,8 x x x x x

1,8-2,5 x x x x x

2,5-2,8 x x x x x

SC64 0-0,05

0,05-0,5 x x x x x

0,5-0,7

0,7-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

2,2-2,5 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC65 0-0,05

0,05-0,6 x x x x x

0,6-0,65

0,65-0,8 x x x x x

0,8-1,2 x x x x x

1,2-1,5 x x x x x

1,5-2,1 x x x x x

2,1-2,5 x x x x x

SC66 0-0,05

0,05-0,7 x x x x x

0,7-0,8

0,8-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

2-2,3 x x x x x

SC67 0-0,03

0,03-0,6 x x x x x

0,6-1,2 x x x x x

1,2-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC68 0-0,3 x x x x x

x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1,2 x x x x x

1,2-1,8 x x x x x

1,8-2 x x x x x

2-2,4 x x x x x

SC69 0-0,2 x x x x x

0,2-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,4 x x x x x

SC70 0-0,6 x x x x x

x x x x x

0,6-0,65

0,65-1,3 x x x x x

1,3-1,8 x x x x x

SC71 0-0,1 x x x x x

0,1-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schaktPunkt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC72 0-0,4 x x x x x

0,4-0,5 x x x x x

0,5-0,9 x x x x x

0,9-1 x x x x x

1-2 x x x x x

x x x x x

SC73 0-0,4 x x x x x

0,4-0,45

0,45-1,2 x x x x x

1,2-1,6 x x x x x

1,6-2,1 x x x x x

SC74 0-0,4 x x x x x

0,4-0,5

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1,3 x x x x x

1,3-1,7 x x x x x

SC75 0-0,6 x x x x x

0.6-0,65

0,65-1,4 x x x x x

1,4-1,6 x x x x x

1,6-2,4 x x x x x

SC76 0-0,6 x x x x x

0.6-0,65

0,65-0,85 x x x x x

0,85-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC77 0-0,07

0,07-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-1,9 x x x x x

SC78 0-0,05

0,05-0,2 x x x x x

x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

0,5-0,6

0,6-0,9 x x x x x

0,9-1,7 x x x x x

x x x x x

1,7-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC79 0-0,05

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

0,5-0,6

0,6-1,5 x x x x x

x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC80 0-0,05

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

0,5-0,6

0,6-1,5 x x x x x

x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC81 0-0,03

0,03-0,2 x x x x x

0,2-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC82 0-0,03

0,03-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,3 x x x x x

1,3-1,7 x x x x x

1,7-2 x x x x x

SC83 0-0,03

0,03-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1,3 x x x x x

1,3-1,8 x x x x x

1,8-2 x x x x x

SC84 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC85 0-0,05 x x x x x

0-0,5 x x x x x

0,5-0,8 x x x x x

0,8-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC86 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

SC87 0-0,5 x x x x x

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1,4 x x x x x

1,4-1,6 x x x x x

1,6-1,9 x x x x x

SC89 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,3 x x x x x

1,3-1,6 x x x x x

SC90 0-0,7 x x x x x

0,7-1,3 x x x x x

1,3-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC91 0-0,07

0,07-0,6 x x x x x

0,6-0,9 x x x x x

0,9-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC92 0-0,07

0,07-0,5 x x x x x

0,5-0,8 x x x x x

0,8-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC93 0-0,07

0,07-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC94 0-0,4 x x x x x

x x x x x

0,4-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

SC95 0-0,05

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,5 x x x x x

0,5-0,6

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-1,9 x x x x x

1,9-2,4 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC96 0-0,05

0,05-0,3 x x x x x

0,3-0,6 x x x x x

0,6-0,7

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2,0 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC97 0-0,05

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,7 x x x x x

1,7-2,2 x x x x x

SC98 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

SC99 0-0,1 x x x x x

0-0,5 x x x x x

0,-1,0 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2,0 x x x x x

SC100 0-0,4 x x x x x

0,4-0,7

0,7-1 x x x x x

1-1,6 x x x x x

1,6-2 x x x x x

2-2,4 x x x x x

SC101 0-0,1 x x x x x

0,1-0,3 x x x x x

0,3-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC102 0-0,5 x x x x x

0,5-1,4 x x x x x

x x x x x

SC103 0-0,05

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,8 x x x x x

0,8-1,2 x x x x x

1,2-1,3 x x x x x

1,3-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC104 0-0,05

0,05-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-2 x x x x x

2-2,4 x x x x x

SC105 0-0,05

0,05-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

1-1,4 x x x x x

1,4-1,8 x x x x x

SC106 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC107 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x EJ avgränsat

SC108 0-0,15 x x x x x

0,15-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC109 0-0,3 x x x x x

x x x x x

0,3-1,1 x x x x x

SC110 0-0,05

0,05-0,2 x x x x x

0,2-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

2-2,5 x x x x x

SC111 0-0,03

0,03-0,2 x x x x x

0,2-1,2 x x x x x

x x x x x

x x x x x

1,2-1,5 x x x x x

SC112 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC113 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

1,5-2 x x x x x

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751



Olja PAH Me PCB TBT

SC114 0-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC115 0-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

SC116 0-0,6 x x x x x

0,6-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC117 0-0,05

0,05-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC118 0-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC119 0-0,5 x x x x x

x x x x x

0,5-1 x x x x x

SC120 0-0,05

0,05-0,5 x x x x x

0,5-0,7 x x x x x

0,7-1 x x x x x

SC121 0-0,4 x x x x x

x x x x x

0,4-1 x x x x x

SC122 0-0,3 x x x x x

0,3-1 x x x x x

x x x x x

1-1,5 x x x x x

SC123 0-0,7 x x x x x

x x x x x

0,7-1,3 x x x x x

SC124 0-0,05

0,05-0,5 x x x x x

0,5-1 x x x x x

SC126 0-0,1

0,1-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

SC127 0-0,1

0,1-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

SC128 0-0,4 x x x x x

0,4-1 x x x x x

Olja: Alifater, aromater, BTEX PAH: Polyaromatiska kolväten Me: metaller TBT: TBT, DBT och MBT

Punkt Djup (m)
Laboratorieanalys

Bedömning, behov av schakt

UPPDRAG: Detaljerad miljöteknisk markundersökning vid Windningsborg

BESTÄLLARE: Uddevalla kommun UPPDRAGSNUMMER: 97751
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Bilaga 6.3 Jämförelse schaktvolymer och kostnad PSR/KM  



Punkt Miljöschakt PSR

Återanvändbara massor 

ligger mellan förorenade 

massor i djupled asfalt gatsten lecakulor provtagning av botten 

SC01 1,8

SC02 0,2 0,3

SC03 0,4 0,4

SC04 0,2 0,4

SC05 0,4 0,4

SC06

SC07 1,2 0,3

SC08 1

SC09 0,4 0,5

SC10 1

SC11 1,1 0,4 X

SC12 0,8 0,7

SC13 0,5 1

SC14 1,3 0,5 0,1 0,1

SC15

SC16

SC17 0,5 0,4

SC18 0,5 0,3

SC19

SC20 0,8 0,7

SC21 0,1 0,4

SC22 0,6

SC23 1 0,5

SC24 0,5 0,5 0,5

SC25 1,6 0,2 X

SC26 1,3 0,2

SC27 1,2 0,3

SC28 0,3 1,3 0,2 X

SC29 0,8 0,2

YLVA8578
Textruta
PSR



SC30 0,4 0,8 0,2

SC31 1,4 0,1

SC32 0,7

SC33 1,2 0,2

SC34 0,8 0,4 0,2

SC35 0,4 0,5

SC36 0,6

SC37

SC38 0,4 0,6

SC39 1 1

SC40 1,8 0,7 X

SC41 1 1 X

SC42 0,8 0,3 0,2

SC43 1 0,8 0,03 0,2

SC44 0,7 0,6 0,03 0,2

SC45 0,9 0,7 0,03 0,3

SC46 0,9 0,5 0,1 0,2

SC47 1 0,5 0,03 0,2

SC48 0,3 0,9 X

SC49 1,3 0,03

SC50 1

SC51 1

SC52

SC53 0,5

SC54

SC55 0,8 0,4

SC56 0,5 0,3

SC57 0,2

SC58 0,3 0,7

SC59

SC60 0,2 0,6 0,2

SC61 1,5 0,03 0,2

SC62 1,2 0,6 0,03 0,2

YLVA8578
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PSR



SC63 1 0,6 0,03 0,2

SC64 0,7 0,8 0,05 0,2

SC65 0,5 1 0,1

SC66 0,8 0,7 0,15

SC67 1 0,6 0,03

SC68 1,4 0,4

SC69 0,8 0,2

SC70 1,3 0,05

SC71 0,6 0,4

SC72

SC73 0,4 1,2 0,05

SC74 0,4 0,1

SC75 0,5 0,05

SC76 0,6 0,05

SC77

SC78 1,4 0,5 0,05 0,1

SC79 1,4 0,5 0,05 0,1

SC80 1,4 0,5 0,05 0,1

SC81 1,3 0,7 0,03

SC82 1,1 0,6 0,03

SC83 1,4 0,6 0,03

SC84 1,6

SC85 1,3 0,3

SC86 1,6

SC87 1,4

SC89 0,5 0,5

SC90 1,3

SC91

SC92

SC93

SC94

SC95 0,9 0,9 0,05 0,1

SC96 1,3 0,6 0,05 0,1
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SC97 0,8 0,2 0,05

SC98 1 0,5

SC99 1

SC100 1,7 0,3

SC101 0,2 0,1

SC102

SC103 1,2 0,8 0,05

SC104 1,1 0,3 0,05

SC105 1,1 0,3 0,05

SC106 0,5 0,5

SC107 1 0,5 X

SC108 0,15

SC109 0,3

SC110 1,3 0,2 0,05

SC111 0,8 0,2 0,03

SC112 0,5 0,5

SC113 1 1 X

SC114 0,6

SC115

SC116 1

SC117 0,05

SC118 0,5 0,5

SC119

SC120 0,2 0,5

SC121 0,4

SC122

SC123

SC124 0,05

SC126 0,1

SC127 0,1
SC128
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Djup meter 86,05 40,4 2,44 0,55 4,2

Medel sanerings 

djup 0,9

Antal 

Saneringsrutor 99

saneringsruta 100

m2 9900

m3 8910

tot m3 8910

YLVA8578
Textruta
PSR



Punkt KM MKM FA

Återanvändbara massor ligger 

mellan förorenade massor i 

djupled asfalt gatsten lecakulor provtagning av botten 

SC01 0,3 1,5

SC02 0,3 0,7

SC03 0,8

SC04 0,6

SC05 0,4 0,4

SC06 0,8

SC07 0,8 0,7

SC08 1,5

SC09 0,5 0,4

SC10 1

SC11 1,2 0,3 X

SC12 1 0,5

SC13 0,5 0,5 0,5

SC14 1 0,8 0,1 0,1

SC15 1,3 0,3 X

SC16 0,4

SC17 0,9

SC18 0,5 0,3

SC19 0,4 0,6

SC20 1 0,5

SC21 0,6 0,9

SC22 1,6

SC23 1 0,5

SC24 0,5 0,5 0,5

SC25 0,8 0,9 0,2 X

SC26 0,9 0,9 0,2 X

SC27 0,6 0,7 0,3

SC28 0,9 0,3 0,2 X

SC29 1,8 0,2 X

SC30 1,5 0,2

YLVA8578
Textruta
KM



SC31 1,2 0,5 0,1

SC32 0,6 0,7 0,2

SC33 0,7 0,5 0,2

SC34 0,4 0,4 0,2

SC35 1

SC36 0,8

SC37 1,2 0,5

SC38 0,4 0,4 0,2

SC39 0,5 0,5 0,5 0,2

SC40 0,7 0,5 0,3 X

SC41 1 0,5 0,5 X

SC42 1,1 0,2

SC43 0,3 1 0,03 0,2

SC44 0,8 0,5 0,03 0,2

SC45 0,9 0,7 0,03 0,3

SC46 0,4 0,9 0,7 0,1 0,2

SC47 1 0,5 0,03 0,2

SC48 0,4 0,3 0,5 X

SC49 1,3 0,03

SC50 0,5 1

SC51 0,6 0,4

SC52 0,5 0,5

SC53 0,5 0,5

SC54 1

SC55 1,2

SC56 0,7 0,3

SC57 0,6

SC58 0,3 0,7

SC59

SC60 1,4 0,2 0,2 0,2

SC61 1,5 0,03 0,2

SC62 1,7 0,6 0,03 0,2

SC63 0,6 0,4 0,6 0,03 0,2
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SC64 1,2 0,3 0,05 0,2

SC65 0,6 0,3 0,6 0,1

SC66 1,3 0,2 0,15

SC67 0,4 0,6 0,6 0,03

SC68 1,4 0,6

SC69 1

SC70 1,3 0,05

SC71 0,6 0,6 0,3

SC72 0,4

SC73 1,2 0,4 0,05

SC74 0,4 0,1

SC75 0,6 0,05

SC76 0,6 0,05

SC77 0,6

SC78 0,9 0,8 0,2 0,05 0,1

SC79 1,1 0,5 0,3 0,05 0,1

SC80 1,2 0,4 0,3 0,05 0,1

SC81 1,7 0,3 0,03

SC82 0,5 0,7 0,6 0,03

SC83 0,5 0,7 0,6 0,03

SC84 1,6

SC85 1,15 0,5

SC86 0,6 1

SC87 1,4

SC89 1

SC90 0,7 0,6

SC91 0,1 0,9

SC92

SC93

SC94 0,4

SC95 0,5 0,4 0,9 0,05 0,1

SC96 0,8 0,5 0,6 0,05 0,1

SC97 1,5 0,2 0,05
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KM



SC98 1 0,5

SC99 0,5 0,5

SC100 1 0,7 0,3

SC101 0,1 0,2

SC102 0,5

SC103 1,3 0,5 0,2 0,05

SC104 1 0,4 0,05

SC105 1,1 0,3 0,05

SC106 0,5 0,5

SC107 0,5 1 X

SC108 0,2

SC109 0,3

SC110 1,3 0,2 0,05

SC111 1,2 0,03

SC112 0,5 0,5

SC113 0,5 0,5 1 X

SC114 0,6

SC115 0,3

SC116 0,6 0,4

SC117 0,7 0,3 0,05

SC118 0,5 0,5

SC119

SC120 0,5 0,2

SC121 0,4

SC122 0,7 0,3

SC123 0,7

SC124 0,05

SC126 0,1

SC127 0,1

SC128 0,4

Djup meter 90,15 39 0,6 19,3 2,64 0,75 4,2

Medel sanerings djup 0,8 0,6 0,6
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Antal Saneringsrutor 114 66 1

saneringsruta (m2) 100 100 100

m2 11400 6600 100

m3 9120 3960 60

tot m3 13140

YLVA8578
Textruta
KM



Klassning
Volym eller 

antal prover
Tonnage Kostnad kostnad

MKM (KM-MKM) 4900 m3 8330 125 kr/ton 1041250

IFA (MKM-IFA) 3940 m3 6698 410 kr/ton 2746180

FA 60 m3 102 620 kr/ton 63240

Blöta massor 2937 m3 4993 150 kr/ton 748935

Analyskostnader 40 st 2600 kr/st 104000

Laktester för FA 1 st 9650 kr/st 9650

Totalkostnad 4 713 255 kr

Klassning
Volym eller 

antal prover
Tonnage Kostnad kostnad

MKM (KM-MKM) 9000 m3 15300 125 kr/ton 1912500

IFA (MKM-IFA) 3900 m3 6630 410 kr/ton 2718300

FA 60 m3 102 620 kr/ton 63240

Blöta massor 4455 m3 7574 150 kr/ton 1136025

Analyskostnader 50 st 2600 kr/st 130000

Laktester för FA 1 st 9650 kr/st 9650

Totalkostnad 5 969 715 kr

Windingsborg PSR
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1 Bakgrund 

På uppdrag av Bohusgeo AB har Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB 
utfört en bergteknisk besiktning av området för detaljplan för nytt badhus i Kv 
Windingsborg. 

2 Områdesbeskrivning och geologi 

Området för detaljplanen består till största delen av mark med jordtäcke. Endast två 
mindre partier i sydvästra delen av det undersökta området består av berg i dagen, 
se figur 1.  

 
Figur 1. Område med berg i dagen vid Walkesborg 18 är markerat med röd ring 
och berg i dagen vid Walkesborg 26 är markerad med blå ring.  

Bergarten i området är en röd granit. Berget är storblockigt till massivt. En 
bergslänt som är utsprängd finns i direkt anslutning till Walkesborg 18. Den 
utsprängda ytan vetter mot badhusets vägg. I en del av skärningen finns en 
betongmur. Det är dock oklart om det är en stödmur för bakomvarande berg eller 
om den har annan funktion, se figur 2.  
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Figur 2. Betongmur i bergskärningen vid Walkesborg 18. 

Det finns även berg i dagen i direkt anslutning till Walkesborg 26. Denna bergslänt 
är till största delen en naturligt rundad häll, se figur 3. 
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Figur 3. Naturlig bergslänt vid Walkesborg 26. 

3 Bergteknisk bedömning 

Bergslänten vid Walkesborg 26 är till största delen en naturlig häll med få sprickor. 
Det bedöms inte finnas någon risk för utfall i denna bergslänt.  

Bergskärningen vid Walkesborg 18 är massiv till storblockig. Skärningen är ca 4 
meter hög som mest. Det syns en del öppna sprickor, sannolikt till följd av 
sprängningen i samband med att bergskärningen gjordes, se figur 4. Tillsammans 
med de naturliga sprickorna bildar dessa sprickor på enstaka ställen block som 
bedöms som potentiellt lösa. Dock bedöms det inte finnas någon risk för utfall 
någonstans i bergskärningen då blocken i dagsläget ligger stabilt.  

I dagsläget har skärningen vid Walkesborg 18 inget behov av förstärkning. Om 
förutsättningarna för bergskärningen ändras eller om vibrationsalstrande moment, 
exempelvis sprängning, utförs i närheten bör en ny besiktning ske för att utröna om 
skärningen är i behov av bergförstärkning. Detta bör ske innan nybyggnation utförs. 
Om den nya byggnaden utformas så att framtida bergförstärkning ej kan utföras på 
grund av platsbrist bör bergförstärkning utföras preventivt innan nybyggnation av 
badhus utförs. 



 

Bergteknisk besiktning Kv Windingsborg

4 (4) 

 
 
 

 
 

 
 

 
Uppdragsnummer 
Datum 
Revisionsnummer 

 
UG18004 
2018-01-22 
 

 

 

 
Figur 4. Skärningen vid Walkesborg 18 sett från nordväst.  
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1 Uppdrag och syfte 

På uppdrag av Uddevalla kommun har vi utfört en geoteknisk undersökning 
för detaljplan gällande nytt badhus inom Kv Windingsborg 1 m.fl. i Udde-
valla. 

I tidigare redovisade handlingar MUR/Geo 2017-01-20 och Projekterings-
PM/Geoteknik 2017-03-10 redovisas befintliga förhållanden som underlag 
för detaljplanen. I denna projekterings-PM/geoteknik redovisas komplette-
rande geotekniska utvärderingar och bedömningar med avseende på slänt-
stabilitet och bergteknik. Granskningssynpunkter som lämnats av SGI 2017-
12-14 har inarbetats i denna PM.  

2 Underlag 

Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 
 Av oss redovisade geotekniska handlingar MUR/Geo daterad 2017-

01-20 och Projekterings-PM/Geoteknik daterad 2017-03-10. 
 Geoteknisk undersökning vid Badhuskajen Rapport 2, daterad 2003-

08-25 och PM nr. 2 daterad 2003-09-12. 
 Plankarta, upprättade av Uddevalla kommun, granskningshandling 

2018-02-16. 
 Bergteknisk besiktning för detaljplan, Kv Windingsborg, upprättad 

av Bergab, daterad 2018-01-22, uppdragsnummer UG18004. 
 Yttrande över samrådshandling 2017-10-19, Upprättad av SGI, date-

rad 2017-12-14, diarie nr 5.2-1711-0710.  
 Pågående geoteknisk utredning inom Kv Anegrund, Bohusgeo  

uppdrag 17045. 

3 Släntstabilitet 

3.1 Befintliga förhållanden 

För detaljplaneområdet redovisas i tidigare PM 2017-03-10, släntstabili-
tetsberäkningar i 2 sektioner (A och B) för befintliga förhållanden, se bilaga 
2. Den utförda utredningen bedöms motsvara fördjupad nivå enligt IEG 
R4:2010. Valda beräkningsparameterar framgår av tidigare PM.  

Eftersom kvicklera finns i området gäller kravet på säkerhetsfaktor enligt 
IEG rapport 4:2010 på Fc≥ 1,45 för odränerad analys och Fk≥ 1,35 för kom-
binerad analys, vilket är marginellt högre än de krav som vi redovisades i 
vår tidigare PM 2017-03-10. Släntstabiliteten för markområdet närmast Bä-
veån, vid Asplundgatan och Södra hamnen, är under nuvarande förhållanden 
vara otillfredsställande.  

Ett krav för detaljplanens genomförande är att stabilitetsförbättrande för-
stärkningar genomförs så att stabiliteten blir tillfredställande inom detaljpla-
neområdet. Med nuvarande planförutsättningar är det ej möjligt att utföra 
förstärkning utanför detaljplaneområdet utan förstärkningsåtgärderna måste 
utföras i kvartersmarken, inom detaljplaneområdet. Detaljplanens begräns-
ning framgår av bilaga 1. 
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Inom området nordöst om detaljplaneområdet, vid Badhuskajen, har 2003 
utförts en geoteknisk undersökning och utredning, uppdrag U03017. Områ-
det har under 2003-2004 förstärkts genom avlastningsschakt, påldäck samt 
tryckbank/erosionsskydd i anslutning till Badhuskajen. Gamla Badhuset, 
som ligger direkt i anslutning till kajen har grundförstärkts med stödpålar. 
Vi bedömer att släntstabiliteten i området vid Badhuskajen är tillfredsstäl-
lande för nuvarande förhållanden, se vår PM nr.2 dat. 2003-09-12. 

Inom området nordväst om detaljplaneområdet pågår en geoteknisk under-
sökning och utredning för kv Anegrund, uppdrag 17045. Utredningen är ej 
redovisad ännu, men utförda släntstabilitetsberäkningar vid Södra Hamnen, 
som ansluter till Asplundsgatan och kv Windingsborg, visar att släntstabili-
teten är otillfredsställande. Markområdet i Asplundsgatans förlängning och 
Södra Hamnen som har liknande beräknade säkerhetsfaktorer som vid sekt-
ionen A för detaljplanen. Förstärkningsåtgärder kommer krävas inom kv 
Anegrund för att få tillfredställande släntstablitet. Det kan i nuläget ej ute-
slutas att ett skred vid kv Anegrund kan bli bakåtgripande och nå detaljpla-
neområdet vid kv Windingsborg även om sannolikheten för detta bedöms 
som låg.  

3.2 Förstärkningsförslag 

3.2.1 Motiv och antaganden 

Då de primära glidytorna som uppkommer utanför planområdet kan med 
förutsättningarna ej säkras genom förstärkning och eventuella sekundära gli-
dytor måste därmed stoppas vid plangränsen så de ej kan nå in i planområ-
det. Att förstärkningsåtgärder behöver utföras inom detaljplaneområdet be-
gränsar urvalet av möjliga förstärkningsåtgärder mycket. Vår bedömning är 
att endast en bakåtförankrad spont, direkt innanför detaljplanegränsen är 
möjlig att utföra. Spontförstärkningen får funktionen av en barriär som skär 
av de sekundära glidytorna som når fram till detaljplanegränsen. I anslut-
ning till sektion B ligger detaljplanegränsen som närmast, ca 20 meter, 
bakom startpunkten för primärglidytor, se bilaga 2.  

Nivåsättning av markytan inom detaljplaneområdet är ej bestämd i dagslä-
get. Nivåsättningen bör anpassas enligt krav på tillgänglighet till blivande 
badhus, omkringliggande gatumark, begränsning av marksättningar samt att 
försämring av släntstabiliteten undviks. Vi bedömer att marknivåer kommer 
ligga mellan ca +1.2 och ca +2.0. För att kunna redovisa ett möjligt förstärk-
ningsförslag har vi antagit att markytans nivå kommer bli maximalt ca +2.0 
inom den nordvästra delen av planområdet. En belastning på markytan av 
trafik på 10 kPa enligt TK Geo har även antagits, se bilaga 2.  

3.2.2 Släntstabilitet vid bakåtgripande skred 

Vi har utgått från den mest kritiska sektionen B och beräknat ett möjligt för-
lopp då ett bakåtgripande skred uppkommer som omfattar glidytor i kvick-
lera. Beräkningarna har utförts med C-analys. Släntstabilitetsberäkningar av 
detta slag är i regel osäkra eftersom det ej är möjligt att helt förutse skred-
förloppet och avgöra hur mycket jordmassor som eventuellt transporteras 
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bort i Bäveån. Vi har därför gjort konservativa bedömningar där vi antagit 
att de ”skredade jordmassorna” till stor del transporteras bort och kvarva-
rande skredmassor ”lägger sig” i nivå med Bäveåns botten, på nivå ca -3.0. 
Resterande skjuvhållfasthet i kvarliggande skredmassorna har valts lågt till 
Cu = 1 kPa, vilket är under 10 % av den ursprunglig skjuvhållfastheten. Be-
räkningarna gäller vid ”värsta sektionen”, där detaljplanegränsen ligger som 
närmast Bäveån, se blåmarkerad sektion i bilaga 2.  

Släntstabilitetsberäkningarna har utförts i en serie med olika faser 1-5. Fas 1 
avser ett skred för primär glidytan, fas 2 för första sekundär glidytan och så 
vidare tills ett slutstadium erhålls i fas 5. Geometrin i fas 5 ger det underlag 
som sponten dimensioneras för. Släntstabilitetsberäkningarna redovisas i bi-
laga 3:1 till 3:5.  

3.2.3 Spont 

Genom visa att spontförstärkningen, med konservativt gjorda val av skred-
scenariot och restskjuvhållfasthet, är syftet att visa att förstärkningen kan 
säkra detaljplaneområdet.  

En översiktlig spontberäkning med programmet Geosuite Supported Excav-
tion har utförts för att visa att rimliga spontdimensioner kan erhållas. Spont-
beräkningarna redovisas i bilaga 4. Spontens avgränsning i plan framgår av 
bilaga 2. Spontlängd är ca 160 m och föreslagen avgränsning bedöms vara 
väl tilltagen för att säkra bakåtgripande skred. 

För att erhålla vertikal - och rotationsstabilitet slås sponten ned i friktions-
jorden under leran, vilket bedöms ge ett medeldjup av ca 15 m längs 
sträckan. Beräkningarna har utförts med spontprofil PU12-10/10 och en 
stagnivå på ca +0. I beräkningen har använts stag av typ Titan 103/78 med 
c/c 5 m som borras ned i 45o vinkel och förankras i berg. Staglängden be-
döms bli ca 30 m i medeltal. Hammarbandet har ej dimensionerats i nuläget. 
Spontkonstruktionen bör dimensioneras för en livslängd av 100 år. I beräk-
ningen är markytans nivå bakom sponten +2.0 och trafiklasten ca 14 kPa 
med partialkoefficient. En lägre marknivå eller mindre last på markytan 
bakom sponten är gynnsam och kan ge minskad spontdimension. I beräk-
ningen har 1.0 m lättklinker lagts in, vilket bedöms vara ett minimum för att 
reducera marksättningarna samt minska dimensionerna på sponten.  

För att kunna utföra stagförankring och hammarband behöver schakt till 
nivå ca -1.0 utföras utanför sponten. Schaktet kommer bland annat innebära 
att gatumarken i Walkeskroken kommer behöva schaktas upp och återstäl-
las. Ledningar som korsar sponten behöver läggas/flyttas eller genomfö-
ringar anordnas i sponten.  

Kompletterande geotekniska undersökningar och beräkningar behöver utfö-
ras i projekteringsstadiet för att sponten ska kunna optimeras och dimens-
ioneras i detalj samt för att försöka minska spontens utbredning i plan mot 
Walkeskroken och Asplundsgatan. Marknivåer, ytlaster, behovet av lättfyll-
ning, mm skall beaktas vid projekteringen. 
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4 Bergras och blocknedfall 

En kompletterande bergteknisk besiktning av bergslänterna i fastigheterna 
Walkesborg 18 och 26 har utförts av Bergab, vilken redovisas i en separat 
rapport 2018-01-22 som bifogas detta PM. Bedömningarna i denna rapport 
ersätter helt våra tidigare bedömningar i vår PM 2017-03-10.  

Av den bergtekniska bedömningen framgår att för nuvarande förhållanden 
bedöms ej finnas någon risk för utfall av block i de båda bergslänterna. Ut-
drag ut Bergabs rapport ges enligt följande: 

”Bergslänten vid Walkesborg 26 är till största delen en naturlig häll med få 

sprickor. Det bedöms inte finnas någon risk för utfall i denna bergslänt.   

I dagsläget har skärningen vid Walkesborg 18 inget behov av förstärkning. 

Om förutsättningarna för bergskärningen ändras eller om vibrationsalst-

rande moment, exempelvis sprängning, utförs i närheten bör en ny besikt-

ning ske för att utröna om skärningen är i behov av bergförstärkning. Detta 

bör ske innan nybyggnation utförs. Om den nya byggnaden utformas så att 

framtida bergförstärkning ej kan utföras på grund av platsbrist bör bergför-

stärkning utföras preventivt innan nybyggnation av badhus utförs.” 

5 Erosion 

Med den föreslagna spontförstärkningen bedöms att vidare erosionsutred-
ning i Bäveån ej erfordras för detaljplanen. 

6 Rekommendationer och kompletterande undersök-
ningar 

För detaljplanen och för byggandet av badhuset gäller att våra tidigare re-
kommendationer i PM 2017-03-10 med avseende på marksättningar, 
grundläggning av byggnader, markradon, infiltration och kompletterande 
undersökningar kvarstår. Med den valda förstärkningslösningen med spont 
inom detaljplaneområdet utgår dock behovet av vidare undersökning av 
erosion. Kompletterande geotekniska undersökningar och beräkningar ska 
utföras i projekteringsstadiet för att sponten ska kunna dimensioneras i de-
talj. 

Släntstabiliteten utanför detaljplanen, vid Asplundsgatan och Södra Ham-
nen är för befintliga förhållanden otillfredsställande. Vi rekommenderar att 
restriktioner för nuvarande markanvändning bör ses över och förslag till 
förstärkningsåtgärder tas fram för att säkra släntstabiliteten. Detta påverkas 
ej planens genomförande. 
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Color Name Model Unit 

Weight

(kN/m³)

C-Top

of 

Layer

(kPa)
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(kPa)

Phi'

(°)

Constant

Unit Wt. 
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Water 

Table 

(kN/m³)

C-Datum

(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Datum 

(Elevation)

(m)

Cohesion

(kPa)

Cl1 Undrained (Phi=0) 16 15

Cl2 S=f(datum) 16.5 15 1.51 0 -6.5

Cl3 S=f(datum) 15.7 10 1.39 0 -7

Cl4 S=f(datum) 16 8 1 0 -1

Cl5 S=f(datum) 16.5 14 1.5 0 -7

Erosionsskydd Mohr-Coulomb 21 0 34 18

MG saSi Mohr-Coulomb 20 0 30 19

Mn/Gr Mohr-Coulomb 21 0 35 20

Sa Si Mohr-Coulomb 20 0 30 19

siGy S=f(depth) 13.5 1 2.25 10

ÖB. Mohr-Coulomb 22 0 34 20

-1.25 LLW (RH2000) - BÄVEÅN

+1.7
+1.2

+1.7

Väg 20 kPaGC 5 kPa

Möjlig markyta +2.0
ytlast 10 kPa

GC 5 kPa

-3

Detaljplanegräns
Spont
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Table 
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(kPa)

C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)

C-Maximum

(kPa)

Datum 

(Elevation)

(m)

Cohesion

(kPa)

Cl1 Undrained (Phi=0) 16 15

Cl2 S=f(datum) 16.5 15 1.51 0 -6.5

Cl3 S=f(datum) 15.7 10 1.39 0 -7

Cl5 S=f(datum) 16.5 14 1.5 0 -7

MG saSi Mohr-Coulomb 20 0 30 19

Mn/Gr Mohr-Coulomb 21 0 35 20

Sa Si Mohr-Coulomb 20 0 30 19

siGy S=f(depth) 13.5 1 2.25 10

Störd 
primärskred

Mohr-Coulomb 16 1 0

ÖB. Mohr-Coulomb 22 0 34 20

-1.25 LLW (RH2000) - BÄVEÅN

+1.7
+1.2

+1.7
Asplundsgatan

Möjlig markyta +2.0
ytlast 10 kPa

-3 -3

Detaljplanegräns
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Jordmassor som försvinner

Sekundärglidyta 1
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C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)
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(kPa)

Datum 

(Elevation)

(m)

Cohesion

(kPa)

Cl1 Undrained (Phi=0) 16 15

Cl2 S=f(datum) 16.5 15 1.51 0 -6.5

Cl3 S=f(datum) 15.7 10 1.39 0 -7

Cl5 S=f(datum) 16.5 14 1.5 0 -7

MG saSi Mohr-Coulomb 20 0 30 19

Mn/Gr Mohr-Coulomb 21 0 35 20

Sa Si Mohr-Coulomb 20 0 30 19

siGy S=f(depth) 13.5 1 2.25 10

Störd 
primärskred

Mohr-Coulomb 16 1 0
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Mohr-Coulomb 16 1 0
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Change 

((kN/m²)/m)

C/Cu

Ratio

Datum 

(Elevation)

(m)

Cl1k Combined, S=f(datum) 16 30 1.5 0 15 0 0 -1

Cl2k Combined, S=f(datum) 16.5 30 1.5 0.151 15 1.51 0 -6.5

Cl3 S=f(datum) 15.7 10 1.39 0 -7

Cl5 S=f(datum) 16.5 14 1.5 0 -7

MG saSi Mohr-Coulomb 20 0 30 19

Mn/Gr Mohr-Coulomb 21 0 35 20

Sa Si Mohr-Coulomb 20 0 30 19

siGy S=f(depth) 13.5 1 2.25 10

Störd 
primärskred

Mohr-Coulomb 16 1 0

Störd 
sekundärskred

Mohr-Coulomb 16 1 0

ÖB. Mohr-Coulomb 22 0 34 20

-1.25 LLW (RH2000) - BÄVEÅN
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C-Rate of 

Change 

((kN/m²)/m)
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(kPa)

Datum 

(Elevation)

(m)

Cohesion

(kPa)

Cl1 Undrained (Phi=0) 16 15

Cl2 S=f(datum) 16.5 15 1.51 0 -6.5

Cl3 S=f(datum) 15.7 10 1.39 0 -7

Cl5 S=f(datum) 16.5 14 1.5 0 -7

MG saSi Mohr-Coulomb 20 0 30 19

Mn/Gr Mohr-Coulomb 21 0 35 20

Sa Si Mohr-Coulomb 20 0 30 19
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Figur 1. Beräknad utböjning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Beräknat moment. 

 

 

Fas 4 
Beräknad deformation med 
partialkoefficienter 
 ej representativ. 
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Figur 3. Indata, jordlagerparametrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Indata, spontprofil. 
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Figur 5. Indata, stag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Beräkningsresultat, fas 3 och 4.  

Fas 3 
Beräkning med karakteristiska 
parametrar ger utböjning ca 7 cm  
 
Fas 4 
Beräkning med partialkoefficienter  
γm 1.3 på friktionsjord och 1.5 på 
kohesionsjord. 
Dimensionerande moment =304 kNm/m 
Dimensionerande staglast = 1325 kN 
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BEHOVSBEDÖMNING 
DNR: 2016:1725 
ARB: 607 
2016-11-01, rev 2016-11-22 

 
 
 

  

Kv Windingsborg 1 m fl, Uddevalla kommun 
Ny detaljplan för badhus och parkering 
 
 
Behovsbedömning av miljöbedömning 
 
Planändringens syfte 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt badhus ska ersätta det befintliga i Kv 
Windingsborg i centrala Uddevalla med tillhörande parkeringsplats. Befintligt badhus 
avses vara i drift under byggtiden. Gällande stadsplan fastställd 1977-03-23, ska i be-
rörda delar ersättas med ny detaljplan. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny placering av badhus på kvartersmark för all-
mänt ändamål, samt skapa plats för ny parkeringsanläggning.  
 
Miljöbedömning 
Om betydande miljöpåverkan antas föreligga ska miljöbedömning enligt EU:s direktiv 
2001/42/EG utföras, MKB-förordningens bilaga 4 (1998:905) ska särskilt beaktas. 
 
Miljöbedömningsfrågor 
Riksintressen, miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet 
Riksintressen enligt miljöbalken kap 3 och 4 berörs inte inom planområdet. Enligt Mil-
jöbalken, MB 5 kap, ska det vara säkerställt att föreslagna planeringsåtgärder inte med-
för att de regler som meddelats i förordningen om miljökvalitetsnormer överskrids.  
 
De miljökvalitetsnormer som är relevanta för Uddevalla kommun gäller föroreningar i 
utomhusluft och olika parametrar i fisk- och musselvatten. Den dominerande källan till 
luftföroreningar med ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer är utsläpp från tra-
fiken, huvudsakligen från E6 och Riksväg 44.  Ny detaljplan bedöms inte överskrida 
miljökvalitetsnorm eller försämra människors hälsa.  
 
Vattenskyddsområden och övrigt miljöskydd 
Området ligger inte inom vattenskyddsområden eller annat miljöskydd. 
Naturområden enligt MB 7 kap eller strandskyddat område är inte berörda. Markför-
oreningar förekommer inom området och ska saneras för kommande byggnation. 
 
Översiktliga planer och allmänna intressen 
Området ingår i fördjupad översiksplan (FÖP), antagen KF 1996 och anges som be-
fintlig stadsbebyggelse. Ny FÖP för Uddevalla är snart på utställning och anger mar-
ken som befintlig bebyggelse i detaljplanelagt område. 
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Kommunala miljömål 
Kommunen arbetar efter miljömålen och har beslutat att ge särskild uppmärksamhet 
till 6 stycken av målen. Miljömålen granskas enligt Uddevalla kommuns miljöhand-
boks bedömningsmall. Sammanfattningsvis påverkas miljömålen försiktigt positivt 
med förbättring av nuvarande dagvattenhantering, energiåtervinning och långsiktigt 
stärkande av gång- cykel- och kollektivtransporter till centrum. 
 
Kultur- och naturvärden 
Utpekade naturvärden och fornlämningar saknas i närområdet. Medeltida kulturlager 
ligger i nuvarande stadscentrum ca 100 m från planområdet. 
 
Motiverat ställningstagande 
Planområdet har i denna del inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen är 
inte berörda. Ny etablering bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller försämra 
människors hälsa. Miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas inte i nämnvärd om-
fattning.  
 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan. 
Miljöbedömning med krav på miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att 
göras. Föreslagen detaljplan främjar god hushållning med mark och vatten samt en god 
och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. 
 
Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning 
Länsstyrelsen beslutar i samråd med kommunen 2016-11-22 att förslag till detaljplan 
inte utgör betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan. 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD  
 
Charles Hörnstein  
planarkitekt   



Dok. 5.0.1.2-02MSB Bedömningsmall-planering 
Flik 5 
OBS! Utskrivet dokument ska alltid kontrolleras mot Miljöhandbok på Inblicken. 
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Bedömningsmall för planering, Samhällsbyggnad 
 

Ärende/Beslut: Avdelning: Planavdelning 
Lokalisering av bebyggelse, förhandsbesked 
Detaljplaner Diarienr: 2016:1725,  ARB 607 

Kv Windingsborg 1 m fl, Uddevalla 
Ny detaljplan för badhus och parkering Datum: 2016-11-01, rev 2016-11-22 
 

Bedömningsmallen används av handläggande tjänsteman och skickas med ärendet till nämnden. 
 Nämnden kontrollerar att bedömningsmallen finns med inför beslut. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga kommentarer:      Länsstyrelsen beslutar i samråd med kommunen 2016-11-22 att  
 förslag till detaljplan inte utgör betydande miljöpåverkan.  
 Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver  
 således inte utföras för denna detaljplan. 
  

 

Bedömning gjord av:       Charles Hörnstein, planarkitekt 
 

Framlyfta 
miljökvalitetsmål  

Ingen 
påverkan 

Påverkas 
positivt 

Påverkas 
negativt 

Beskrivning av påverkan 
 

Miljökvalitetsmål 1 
Begränsad 
klimatpåverkan 

   
Biltrafik kommer att öka något 
Närhet till kollektivtrafik  
Anslutning till fjärrvärme 

Miljökvalitetsmål 7 
Ingen övergödning 
    

Omhändetagande av dagvatten, fördröjning flöden 
anslutning till kommunalt VA inkl dagvatten, 
viss reningseffekt kan åstadkommas, se M9 nedan 

Miljökvalitetsmål 8 
Levande sjöar    

 
ej aktuellt 
 

Miljökvalitetsmål 9 
Grundvatten av god 
kvalitet    

Mindre utsläpp av föroreningar 

Lokalt omhändertagande av dagvatten, alt fördröjning innan 
anslutning sker, oljeavskiljning av parkeringsytor, 
bör kunna förbättra förh. utifrån dagens situation 

Miljökvalitetsmål 
10 
Hav i balans, levande 
kust och skärgård 

   
      
Jämför ovanstående 
 

Miljökvalitetsmål 
15 
God bebyggd miljö 
 

   

Del av centrumutveckling, bullernivåer som idag, ändras inte 
nämnvärt. Ny byggnad stärker gemensamma energilösningar, 
minskar energiförbrukning 
 

Stärker underlaget till kollektivtrafiken och gc-trafik 
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UDDEVALLA KOMMUN 
         
 

 
 

Dnr SBN 2018/00604  
Dnr EDP 2016:1725 
ARB 607 

 
 

 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Utlåtande upprättad av Samhällsbyggnad 2018-11-08, tillhörande förslag till detaljplan 
för  
Kv Windingsborg 1 m fl, Uddevalla kommun 
Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för en besöksanläggning i Uddevalla cent-
rum, ”Framtidens bad”. Föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 
ligger och ny detaljplan ska även medge plats för tillhörande centrumverksamhet, par-
keringsanläggning och eventuellt kompletterande bostäder. Skydds- och varsamhets-
bestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt bostadskomplement för 
Kv Walkesborg 33. 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Samrådshandlingar upprättade enligt plan- och bygglagen  
PBL 2010:900 är framtagna av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-19, § 341, att sända förslaget på sam-
råd, samt att besluta att ett genomförande inte anses medföra betydande miljöpåver-
kan. Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2017-11-01 till den 2018-
01-08. Totalt inkom 22 yttranden. 
 
GRANSKNING 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-08-23, § 206, att granskning ska ske. 
Planförslaget, upprättat 2017-10-19 med revidering till granskningshandling daterad 
2018-08-28, har varit föremål för granskning till kommunala, regionala och övriga 
instanser samt till berörda grannar (Se sändlistan). 
Information om granskningshandlingar har skickats till kommunala, regionala och 
övriga instanser samt till berörda sakägare, se sändlista. Berörda parter underrättades 
om att förslaget var utställt för granskning i Stadsbiblioteket Uddevalla och Kontakt-
center i g:a rådhuset. Förslaget fanns också tillgängligt på kommunens hemsida 
www.uddevalla.se/planer. 
 
Inkomna synpunkter på granskningshandlingen sammanfattas och kommenteras ne-
dan. Granskning har skett perioden 2018-09-05 till 2018-10-05, med begäran om 
förlängd svarstid för Kultur och Fritidsnämnden. Handlingar har sänts till kommu-
nala, regionala och övriga instanser samt till berörda sakägare, se sändlista.  
Under granskningstiden inkom 13 yttranden. 
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SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER samt  
Samhällsbyggnadsförvaltningens KOMMENTARER 
   

 
MYNDIGHETER 
 
1. Länsstyrelsen, 2018-10-04 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras. 
 
a) Geoteknik 
SGI anser att utredning blockutfall utretts och att kvartersmark kan förstärkas. 
Kommentar: Noteras. 
 
b) Förorenad mark 
Länsstyrelsen bedömer att markföroreningar kan hanteras. 
Kommentar: Noteras. 
 
c) Buller 
Länsstyrelsen konstaterar att möjligheten att bygga bostäder inom området inte har 
beaktats i planbeskrivningen avseende buller. 
Kommentar: Planbeskrivning kompletteras med konsekvenser avseende buller. 
 
d) Strandskydd 
Länsstyrelsen anser att hänvisning till punkt 6 miljöbalken MB kap 7, § 18c med ett 
särskilt skäl att tillgodose ett annat angeläget intresse, inte är tillämpbart då detta 
endast används vid unika tillfällen. Hänvisning till MB kap 7, § 18c p1 är adekvat. 
Kommentar: 
Denna hänvisning till punkt 6 borttages. 
 
2. Statens Geotekniska Institut (SGI), 2018-10-03 
a) SGI anser att föreslagna åtgärder enl geotekniskt PM är genomförbara. 
Kommentar: Noteras. 
 
3. Trafikverket, 2018-09-17 
a) Trafikverket har inget att erinra i detta ärende. 
Kommentar: Noteras. 
 
4. Lantmäterimyndigheten, 2018-10-01 
a) Synpunkter på planbeskrivningen och plankarta, redaktionella synpunkter. 
Kommentar: Noteras och synpunkter införs i beskrivningen respektive plankartan. 
U-område läggs till för fjärrvärmeanläggning som Uddevalla Energi upplyst om. 
 
 
REGIONALA OCH KOMMUNALA INSTANSER 
 
5. Bohusläns museum, 2018-10-03 
a) Museet har yttrat sig i samrådet och hänvisar till tidigare yttrande. 
Kommentar: Noteras och har också besvarats i samrådsredogörelsen. 
 
 



 

3 (5) 
 

 

6. Västtrafik, 2018-01-08 
a) Västtrafik har inget ytterligare att tillägga. 
Kommentar: Noteras. 
 
7. Vattenfall, 2018-09-06 
a) Vattenfall är inte berörda av några anläggningar i närheten. 
Kommentar: Noteras. 
 
8. Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-20 § 125 
a) Nämnden hänvisar till tjänsteskrivelsen som understryker att trafiksäkra vägar så att 
barns skolväg är trygg och säker. Skrivelsen innehåller också protokollsanteckning. 
Kommentar: Synpunkten framfördes också i samrådet som besvarades med att: åt-
gärder ligger utanför planområdet, vägar för oskyddade trafikanter kan alltid förbätt-
ras. Allmänplats gata ses regelbundet över i samband med stora projekt i staden. 
 
9. Kultur och fritidsnämnden, KFN 2018-10-03, § 141 
a) Kultur och fritidsnämnden lämnar sitt yttrande med hänvisning till nedanstående 
punkter. De första punkterna avser att skapa ett sammanhängande grönområde och 
att stänga Asplundsgatans västra del. 
Kommentar: Att skapa en sammanhängande park är en trevlig idé och hindras inte 
av denna detaljplan. Frågan om Asplundsgatans sträckning besvarades i samrådsre-
dogörelsen med att Samhällsbyggnadsförvaltningen vill hålla möjligheten öppen att 
skapa framtida broförbindelse med anslutning till Göteborgsvägen. 
 
b) Ett förtydligande av hur bostäder ovan parkering påverkar gestaltning 
Kommentar: Gestaltning av bostäder görs bäst i bygglovsskedet. Att konstruera 
bästa lösning i planeringsskedet för ett bostadshus är inte ett projektanpassat sätt att 
arbeta med en byggnad. Byggrätten för nybyggnad är densamma som för badhuset. 
Bostäder i kvarteret är för övrigt inte aktuellt för tillfället. 
 
c) Planera för andra trafikslag genom att öka antal cykelplatser. 
Kommentar: Ett ökat antal cykelplatser omnämns i planbeskrivningen. Tyvärr kan 
inte detaljplan påverka transportsätt annat än att förutsättningar finns för ökad kol-
lektivtrafik och cykeltransport. 
 
d) Anslut föreslagen bro till Junogatan i stället för Asplundsgatan 
Kommentar: Vid studier av planerad ny stadsdel får dessa synpunkter värderas och 
analyseras i fortsatt planering. Synpunkt skickas vidare till planeringsansvariga. 
 
e) Dokumentation av rivna byggnader. 
Kommentar: Noteras och besvaras i samrådsredogörelsen, dock med tillägg att den 
föreliggande dokumentationen alltid kan utföras på ännu mer detaljerat sätt. 
Badhuset har inte dokumenterats och det kan fortfarande utföras innan rivning. 
Utveckling av föreningslivet i Uddevalla ur ett kulturellt perspektiv berör inte bygg-
nader specifikt och hanteras inte av samhällsbyggnadsförvaltnningen. 
 
10. Miljöavdelningen, 2018-10-05 
a) Dagvatten, plankartan bör kompletteras med hänvisning till dagvattenhantering-
ens utformning. 
Kommentar: Kommunens handledning för dagvatten bör följas i alla ärenden. Plan-
kartan anger inte hur dagvatten hanteras, endast med att all mark inte får hårdgöras. 
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b) Förorenad mark, upplysning om att åtgärder för marken ska anmälas innan 
schaktning/rivning sker. Anmälan bör åtföljas av en åtgärdsutredning där även 
andra alternativ till schakt, där det ej krävs teknisk schakt. 
Kommentar: Noteras. 
 
11. Västvatten, 2018-09-26 
a) Redaktionella synpunkter. 
Kommentar: Noteras och beskrivning kompletteras. 
 
12. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uddevalla HSO, 2018-10-03 
a) Organisationen förutsätter att bli kontaktade om tillgänglighet mm. 
Kommentar: Det finns möjligheter under projekteringen att komma med synpunkter  
som är viktiga för organisationens medlemmar, för att badhuset ska bli väl fungerande. 
 
13. Uddevalla energi, 2018-10-03 
a) Renhållning bör hantera sopor på ett ur transportsynpunkt lämpligt sätt och att 
återvinningsrum utförs på lämpligt sätt utan trösklar, m fl synpunkter. 
Kommentar: Det finns möjligheter under projekteringen att komma med synpunkter.  
 
b) Fjärrvärme bör beaktas med u-område inom kvartersmark. 
Kommentar: Plankartan justeras med u-område. 
 
c) Fjärrvärme bör anslutas till byggnad/teknikrum via södra sidan byggnad. 
Kommentar: Projekteringen av badhuset bör kunna lösa denna fråga. 
 
 
SAKÄGARE OCH FASTIGHETSÄGARE 
Inga sakägare eller fastighetsägare har yttrat sig under granskningstiden. 
 
 
POLITISKA PARTIER OCH FÖRENINGAR 
Inga politiska partier eller föreningar har yttrat sig under granskningstiden. 
 
 
SAMMANSTÄLLNING 
Nedan sammanfattas i korthet de huvudsakliga synpunkterna som inkommit under 
granskningsskedet och som föranleder ytterligare komplettering i samband med att 
antagandehandling för detaljplan tas fram: 
 
Plankarta 
Plankarta uppdateras med u-område i planområdets södra gräns för fjärrvärme och 
kompletterar prickmark norr om villan Vindingsborg. U-område på prickmark mot 
Asplundsgatan läggs in för vatten- dagvatten- och spillvattennät. 
 
Planbeskrivning 
Länsstyrelsens påpekande om hänvisningstext strandskydd redigeras och avsnitt om 
bullernivå inte överskrids med hänvisning till Förordning (2015:216), om bostäder 
skulle byggas i kvarteret. 
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Redaktionella synpunkter inarbetas i planbeskrivningen bl a från Västvatten samt 
inarbetat u-område mot Asplundsgatan. 
 
Uddevalla energi påpekar att det finns fjärrvärmeledning i området södra gräns 
som bör skyddas med u-område markerat på plankarta och detta ersätter delvis 
prickmarkerat område norr om villan Vindingsborg i granskningshandling. 
 
 
SAMMANFATTNING OCH FORTSATT ARBETE 
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detta gransknings-
utlåtande och godkänna förslag till detaljplan, samt föreslå kommunfullmäktige att 
anta detalj detaljplanen enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900), 5 kap, 27 §. 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Charles Hörnstein 
planhandläggare     
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UDDEVALLA KOMMUN 
         
 
 

 

 
 

Dnr SBN 2018/00330  
Dnr EDP 2016:1725 
ARB 607 

 
 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
Samrådsredogörelsen upprättad av Samhällsbyggnad 2018-08-08, rev 18-08-28 
tillhörande förslag till detaljplan för  
 
Kv Windingsborg 1 m fl, Uddevalla kommun 
Syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för en besöksanläggning i Uddevalla 
centrum, ”Framtidens bad”. Föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och 
simhall ligger och ny detaljplan ska även medge plats för tillhörande centrumverk-
samhet, parkeringsanläggning och eventuellt kompletterande bostäder. Skydds- och 
varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt bostads-
komplement för Kv Walkesborg 33. 
 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
Planförslaget upprättat 2017-10-19 och har varit föremål för samråd till kommu-
nala, regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (Se sändlistan).            
 
Samrådshandlingar upprättade enligt plan- och bygglagen  
PBL 2010:900 är framtagna av  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Udevalla kommun 
 
 
SAMRÅDET 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-19 § 341 att sända förslaget på 
samråd, samt att besluta att ett genomförande inte anses medföra betydande mil-
jöpåverkan. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 1:e november 2017 till den 
8:e januari.  Information om samrådshandlingar har skickats till kommunala, reg-
ionala och övriga instanser samt till berörda sakägare, se sändlista.  
 
Berörda parter underrättades om att förslaget var utställt för samråd i Stadsbiblio-
teket Uddevalla, på Kontaktcenter i g:a rådhuset. Förslaget fanns också tillgäng-
ligt på kommunens hemsida www.uddevalla.se/planer. 
 
Totalt 22 yttranden har inkommit. Inkomna synpunkter sammanfattas och kom-
menteras nedan. 
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SAMMANDRAG AV INKOMNA SYNPUNKTER samt  
Samhällsbyggnadsförvaltningens KOMMENTARER 
   

 
MYNDIGHETER 
 
1. Länsstyrelsen, 2017-12-20 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet och strandskydd 
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för 
att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10 §, vilka ska uppfyllas 
 
a) Strandskydd 
Återinträder strandskydd behöver strandskyddet upphävas på plankartan, vilket 
anges med en administrativ planbestämmelse och särskilt skäl för ett upphävande 
ska anges i planbeskrivningen. Med hänvisning till bestämmelse i PBL så ska ett 
nytt upphävande beslutas i samband med antagande av detaljplan. 
Kommentar: 
Område för upphävt strandskydd anges med administrativ planbestämmelse. 
 
b) Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska instituts (SGI) yttrande 
som ska beaktas. SGI påpekar där att den geotekniska utredningen behöver kom-
pletteras bl a för bergrassäkring, förstärkningsåtgärder för att uppnå stabilitet för 
planområdet och erosionsskyddsfrågor. 
Kommentar: Geoteknisk utredning kompletteras på nämnda punkter, samt plan-
beskrivning och plankarta ändras beträffande område för skredsäkring. 
 
c) Förorenad mark 
Länsstyrelsen menar att det är otydligt angivet då PM förorenad mark hänvisar 
till annan klassning av sanering än vad som anges i planbeskrivning. 
Kommentar: Markmiljöutredning kompletteras samt text i planbeskrivning. 
 
d) Kulturmiljö 
Påpekande från Bohusläns museum att en dokumentation behöver göras av id-
rottshallen.  
Kommentar: En dokumentation har utförts av byggnaden som en bebyggelsehi-
storisk uppsats 2011 av Fredrik Olsson. Byggnadens påverkan på Uddevallas id-
rottshistoriska föreningsliv kan dokumenteras oberoende av detta planarbete vid 
valfritt tillfälle av berörd förvaltning eller av Västarvet. 
 
e) Grundvatten 
Länsstyrelsen informerar att påverkan på grundvatten kan innebära att tillstånd 
för vattenverksamhetska sökas. 
Kommentar: Noteras och kompletteras i geotekniskt PM och planbeskrivningen. 
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2. Statens Geotekniska Institut (SGI), 2017-12-14 
SGI:s ställningstaganden 
a) SGI anser att den geotekniska beskrivningen ska kompletteras med bedömning 
av bergtekniskt sakkunnig. 
Kommentar: Bergteknisk granskning av klippan under villan Vindingsborg ut-
förs. Området ligger inom planområdet. 
 
b) I IEG:s rapport 4:2010 rekommenderas att "säkerheten  mot stabilitetsbrott 
inom kvicklereområden  ska normalt väljas i det övre spannet av rekommende-
rade  säkerhetsfaktorer". I det aktuella fallet innebär det minst Fe 2: 1,45 samt 
Fkomb  2: 1,35. SGI anser att dessa rekommendationer bör följas i detta fall. 
Kommentar: Geoteknisk utredning kompletteras med höjd säkerhetsfaktor. 
 
c) Både stabilitet vid Bäveån och kvartersmarken visar inte på någon tillfredstäl-
lande stabilitet och inget förslag redovisar stabilitetshöjande åtgärder. 
Kommentar: Geoteknisk utredning kompletteras med redovisning av stabilitets-
höjande åtgärder för kvartersmarken då det är plantekniskt möjligt i detta skede. 
Parkmarken närmast Bäveån i samrådsförslaget utgår. 
 
d)Förtydligande om potentiella skred öster och väster om utrett område vid Bä-
veån kan orsaka otillfredsställande stabilitet inom kvartersmarken samt frågan 
om erosionsrisk längs Bäveån. 
Kommentar: Geoteknisk utredning kompletteras med redovisning potentiella 
skred och erosion längs Bäveån och dess påverkan på kvartersmarken. Det bli-
vande översvämningsskyddet kommer att behandla skred- och erosionsrisker 
längs Bäveån i ett eget projekt. Blir översvämningsskyddet utfört före bygglov för 
badhuset ändras förutsättningarna för skred av kvartersmarken. Detta utreds före  
startbesked beviljas med kompletterande geotekniskt utlåtande vid behov. 
 
3. Lantmäterimyndigheten, 2017-12-12 
a) Synpunkter på planbeskrivningen och plankarta, redaktionella synpunkter. 
Kommentar: Noteras och synpunkter införs i beskrivningen respektive plankartan. 
 
 
REGIONALA OCH KOMMUNALA INSTANSER 
 
4. Bohusläns museum, 2017-12-13 
a) Idrottshallen har stora historiska värden och skulle kunnat inkorporeras i ny-
byggnation. Dokumentation av byggnaden bör utföras. 
Kommentar: En dokumentation har utförts av byggnaden som en bebyggelsehi-
storisk uppsats 2011 av Fredrik Olsson. Byggnadens påverkan på Uddevallas id-
rottshistoriska föreningsliv kan dokumenteras oberoende av detta planarbete. 
 
b) Nya byggnadens höjder bör anpassas till villan Windingsborg. 
Kommentar: Huvudsyftet med detaljplanen är det nya byggnationen. Ett skydds-
avstånd har inarbetats i detaljplanen med 5 m sk prickmark (mark som inte får be-
byggas). 
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5. Västtrafik, 2018-01-08 
a) Västtrafik ser positivt på val av läge. De är dock viktigt att säkerställa att de 
som reser enkelt hittar och kan ta sig till och från kollektivtrafiken och badhuset. 
Kommentar: Placeringen är ett av de bästa lägen som finns ur kollektivtrafiksyn-
punkt. Åtgärder ligger utanför planområdet, vägar för oskyddade trafikanter kan 
alltid förbättras. 
 
6. Skanova 2018-12-08 
a) Skanova har anläggningar i området och flyttning ska anmälas i god tid. 
Kommentar: Noteras och genomförandebeskrivning kompletteras. 
 
7. Barn- och utbildningsnämnden, 2017-12-14, BUN 2017, § 148 
a) Nämnden understryker att trafiksäkra vägar så att barns skolväg är trygg och säker. 
Kommentar: Åtgärder ligger utanför planområdet, vägar för oskyddade trafikan-
ter kan alltid förbättras. 
 
8. Kultur och fritidsnämnden, 2017-12-14, KFN 2017, § 154 
a) KFN föreslår an möjlighet att leda trafik söder om badhuset för att skapa en 
sammanhållen rekreationsyta.  
Kommentar: Förslaget ger positiva effekter och en mer sammanhållen rekreat-
ionsyta. Det är dock till stor nackdel för trafikflöden i centrum och är en utrym-
meskrävande åtgärd som Samhällsbyggnadsförvaltningen inte godkänner, se 
kommentar nedan i samband med denna fråga vid tidigare tillfälle: 
 
”Ytterligare en anslutande gata ger ytterligare en korsning på sträcka där det redan 
finns väl många anslutande gator/ tomtutfarter och har ett omfattande trafikflöde 
på ca 12000 fordon. För att kunna angöra Göteborgsvägen behövs då ytterligare 
en signalkorsning utifrån de trafikmängder som är aktuella på en sådan gata. 
En cirkulationsplats vid Asplundsgatan /Göteborgsvägen ger som vi ser det goda 
möjligheter till tillgänglighet att knyta ihop de östra och västra delarna av Udde-
valla. Har man cirkulationsplatser är det mest lämpligt att kan kanalisera den 
mesta trafiken till dessa platser. Vi har också fokus på oskyddade trafikanter, men 
vi kan inte tänka bort bilen, utan denna kommer/måste även i fortsättningen ha en 
funktion i stadsmiljön.  
Vi har ju också med en ny bro i de långsiktiga planerna för centrum och då behö-
ver man också kunna använda den på ett fördelaktigt sätt. 
I området mellan badhuset och Kampenhof är vår övertygelse att vi kommer att 
kunna åstadkomma trafiksäkra passager över gatorna väster om Göteborgsvägen. 
När det gäller trygghetsfrågor upplever många att fordonstrafik är en mycket 
större trygghetsfaktor än gång- och cykelvägar genom parkmiljö särskilt om ga-
torna utformas för lägre hastigheter, så att fordonstrafikanter lättare ser oskyddade 
trafikanter som rör sig i området och är då en del av den sociala kontrollen.” 
 
b) Ett förtydligande av vad som inryms i beskrivningen kring kompletterande bo-
städer och centrumverksamhet. 
Kommentar: Samhällsbyggnadsförvaltningen ser det som positivt att en plan-
mässig flexibilitet finns för framtida behov inom kvarteret. Centrumverksamhet 
kan vara butiker eller friskvårdslokaler med verksamhet i badhuset. Bostäder kan 
exempelvis vara att en parkeringsanläggning byggs på med bostäder i övre plan 
istället för enbart markparkering. Även Villan Vindingsborg kan bli ett bostads-
hus. 
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c) KFN förordar en dubblering av antalet cykelparkeringar. 
Kommentar: Noteras och antal cykelplatser text kompletteras i planbeskrivning. 
 
9. Miljöavdelningen, 2018-01-05 
a) marken ska vara anpassad till känslig markanvändning. 
Kommentar: Noteras och administrativ planbestämmelse om villkorat startbe-
sked finns så att sanering är utförd innan byggstart beviljas. 
 
10. Västvatten, 2017-12-11 
a) VA-ledningar flyttas, dagvattenavrinning bör inte öka och redaktionella synpunkter. 
Kommentar: Noteras och beskrivning kompletteras. 
 
11. Kommunledningskontoret, 2017-12-20 
a) Alternativa lägen och konsekvenser har inte redovisats. 
Kommentar: Badhuset har prövats i andra lägen tidigare, men nu finns ett  
kommunfullmäktigebeslut att ”Framtidens bad” ska ligga på denna plats. 
 
b) Konsekvensbeskrivningar av badhusets placering stadsliv/levande centrum saknas. 
Kommentar: Beslutet om badhusets placering har troligen med just de kriterier för 
ett levande centrum, som varit utslagsgivande för val av plats. 
 
12. Trafik och förvaltning, 2017-12-28 
a) Utfartsförbudet bör förlängas mot Asplundsgatan. 
Kommentar: Noteras och justeras på plankartan.  
 
b) Förslag att avrunda kvartershörnet mot Göteborgsvägen. 
Kommentar: Noteras och justeras på plankartan.  För att ”släcka ut” nuvarande 
kvartersmark på plankarta görs tillägg med allmän plats GATA mot Göteborgsvägen. 
 
c) Fråga kring parkmark på parkeringsplats invid Bäveån. 
Kommentar: Noteras och justeras på plankartan, parkmark utgår närmast Bäveån, 
också med anledning av plantekniska skäl. 
 
 
 
SAKÄGARE OCH FASTIGHETSÄGARE 
 
13. Uddevalla Folkets hus, 2018-01-02 
a) Påverkan på ljusförhållanden då badhuset blir högre än omgivande bebyggelse. 
Kommentar: Volym och solstudier ska utföras och kompletterar planbeskrivning. 
Dagsljuset kommer inte påverkas, men direkt solinfall kan minska några timmar på 
sen eftermiddag sommartid. Fasadens ytskikt med reflektioner behandlas i bygglo-
vet. 
 
14. Fasighetsägare på Walkesborg 21, 22, 30, 31, 34, 2018-12-22 
a) Sikt från utfartsväg från fastigheten Walkesborg 33 kan påverkas. 
Kommentar: Sikt har kontrollerats på plats och bedöms vara tillfredställande med 
liggande förslag.  Parkering framför byggnad kan ske utan att tillfart blockeras. 
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b) Bef utfart är felplacerad på tidigare inlämnad karta. 
Kommentar: Bygglovskartan 20150911 ska vara korrekt efter ritningskontroll på 
och kontroll på plats. 
 
c) Trafikmiljön på Walkeskroken kan förbättras med att förlänga parkeringsförbudet.  
Kommentar: Enheten ”Trafik och förvaltning” på tekniska avdelningen har infor-
merats om parkeringssituation. 
 
15. Walkesborg 12, Brf Tornhuset, 2018-12-22 
a) Påverkan av byggnad under pålningsarbete och befintliga markarbeten? 
Kommentar: Vid pålning av nya byggnader kontrolleras alltid näraliggande hus av 
besiktningsman, så att eventuella skador kan regleras i efterhand, om skada skulle 
uppstå. Befintliga markförhållanden är inte goda och arbetet med förstärkningsåtgär-
der för blivande översvämningsskydd kommer att förbättra situationen i framtiden. 
 
b) Önskar begränsning av tung trafik. 
Kommentar: Enheten ”Trafik och förvaltning” på tekniska avdelningen har infor-
merats om trafiksituationen. 
 
c) Finns tillräckligt med parkeringsplatser. 
Kommentar: Antalet p-platser ska enligt parkeringsutredning nästan fördubblas mot 
dagens ca 80 parkeringsplatser. 
 
16. Walkesborg 26, 2018-01-04 
a) Kommer befintliga vägar och gångvägar påverkas i samband med byggnation. 
Kommentar: Befintliga gatunätet ligger i dagsläget kvar. Vid byggnation kommer 
anpassning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder ske. 
 
b) Ljudnivå på befintliga fläktar är hög. 
Kommentar: Vid nybyggnation ska hänsyn tas till alstrande ljudkällor och bullerni-
våer kontrolleras av miljökontoret före bygglov ges så att de inte överstiger normer. 
 
c) Hur hög blir nya badhuset och var ligger högsta punkten.  
Kommentar: I samrådet har illustrerats en höjd mot Göteborgsvägen på ca + 23 m 
och bassängdelen på ca + 17 m. I nya skisser visar en höjd på ca + 13 m i del mot 
Göteborgsvägen. För att jämföra med befintlig idrottshall så är högpunkten där 
drygt + 16 m och för simhallens högdel ca + 18 m ö h. Byggrätten medger en 
högsta nockhöjd på + 26 m ö h för att medge flexibilitet inför byggskedet. Volym- 
och solstudier ska utföras för att belysa framförallt skuggeffekter, se planbeskriv-
ning. 
 
 
POLITISKA PARTIER OCH FÖRENINGAR 
 
17. Företagarna Uddevalla, 2018-01-08 
a) Detaljplanen ska inte begränsa möjligheten för 10 tävlingsbanor och ett tillräck-
ligt stort upplevelsebad. 
Kommentar: Detaljplanen kommer inte att utgöra hinder för 10 banor och tillräck-
ligt stort upplevelsebad, kommande beslut om ekonomi och bygglovsutformning 
avgör storleken på byggnaden och innehållet. För tävlingsändamål krävs en större 
publiksektion och det ryms också inom detaljplaneområdet om byggnad planeras så. 
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18. Moderaterna i Uddevalla, 2018-01-08 
a) Förslag om skredskydd ska vara ett ska-krav. 
Kommentar: Den administrativa bestämmelsen om villkorat startbesked är ett ska-
krav som ska uppfyllas så att skredskydd utförs före byggstart kan beviljas.  
 
b) Höjd på byggnation ska ta hänsyn till stadsbilden och utsikt för angränsande 
fastigheter. 
Kommentar: Byggnaden kan anses passa väl in i stadsbilden även om den är högre 
än dagens sim- och idrottshall. 
 
c) Skugg- och solbelysningsstudier bör utredas och visualisering illustreras för 
omkringliggande bebyggelse då höjder väsentligt ökas. 
Kommentar: Byggprojektet kommer att illustreras med bilder på det nya badhu-
set. Skugg- och solbelysningsstudier kompletteras i planbeskrivning. Byggrätten 
medger en högsta nockhöjd på + 26 m ö h för att medge flexibilitet i planerings-
skedet och är 2 m högre än omgivande bebyggelsen i söder vars nockhöjd är ca  
+ 24 m ö h (avser Walkesborg 17).  
 
d) Prickmark på parkmark är väl omfattande och bör minskas. 
Kommentar: Prickmark avser ytan närmast Windingsborg 18 för att medge möj-
lighet att underhålla byggnad och berg som den står på. På förgårdsmark mot Gö-
teborgsvägen och Asplundsgatan finns mark för möjlig angöring till byggnad och 
gröna inslag i gatumiljön, exempelvis OS-eken. 
 
e) Trafikflöden påverkas av ”staden växer västerut” och hur påverkar detta områ-
det i stort? 
Kommentar: Denna detaljplan påverkar trafikflöden endast i marginellt då verk-
samheten är densamma som idag fast något större. När staden växer västerut ska 
trafik utredas för den nya förutsättningen och tillfart från Asplundsgatan kan då 
troligen begränsas och trafik styras mot Anegrund från Göteborgsvägen mot Juno-
gatan längre söderut. 
 
19. Liberalerna i Uddevalla, 2018-01-08 
a) Förorenad mark behöver utredas med djupgående analys. 
Kommentar: Den utredning som påbörjats kommer att vara kompletterad till 
granskningsskedet och bifogas planhandlingar och sanering villkoras med planbe-
stämmelse. 
 
b) Liberalerna är positiva till möjlighet att behålla Knut Fridells ek. 
Kommentar: Noteras. 
 
c) Liberalerna är positiva till möjlighet för ny broförbindelse över Bäveån. 
Kommentar: Noteras. 
 
d) Bra att detaljplanen öppnat för möjligheten att bygga bostäder. 
Kommentar: Noteras. 
 
20. Uddevallapartiet, 2018-01-08 
a) Vill se möjlighet att bygga 10 st delbara fullängsbanor med rätt djup och god-
kända för tävlingsändamål. 
Kommentar: Detaljplanen kommer inte att utgöra hinder för att bygga 10 täv-
lingsbanor. 
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b) Då badhusets budget bantas bör det ske på bekostnad av äventyrsdelen. 
Kommentar: Noteras och berör inte detaljplanens utformning. 
 
21. Kristdemokraterna i Uddevalla, 2018-01-08 
a) KD är bekymrade för att platsen är dåligt vald och att idrotthallen bör bevaras. 
Kommentar: Kommunfullmäktige har beslutat om val av plats och att idrotthal-
len ska rivas. 
 
b) Miljösanering bör bekostas av bostadsbyggnation och inte av kommunal verk-
samhet. 
Kommentar: Markägaren är ansvarig om inte tidigare verksamhet kan åläggas 
sanera fastigheten genom tidigare ägare/verksamhetsansvar. 
 
22. Hyresgästföreningen BohusVänerDal, 2018-12-27 
a) Hyresgästföreningen vill se bostäder företrädesvis hyresrätter på tomten. 
Kommentar: Noteras, det är dock inte möjligt att föreskriva upplåtelseform i 
detaljplan. Om det blir kompletterande bostäder i kvarteret återstår att se. 
 
b) Badhuset kan med fördel placeras på Rimnersvallen samtidigt som kollektivtra-
fiken till området utökas. 
Kommentar: Badhuset har prövats i andra lägen inklusive Rimnersvallen tidigare, 
men nu finns ett kommunfullmäktigebeslut att ”Framtidens bad” ska ligga på denna 
plats. 
 
 
SAMMANSTÄLLNING 
Nedan sammanfattas i korthet de huvudsakliga synpunkterna som inkommit under 
samrådet och som föranleder ytterligare studier i samband med att gransknings-
handling för detaljplan tas fram: 
 
Strandskydd 
Den del av kvartersmarken som ligger inom 100 m från Bäveån redovisas som 
berört av strandskydd som tekniskt återinförs vid ny detaljplan. Detta strandskydd 
upphävs med administrativ bestämmelse på plankartan. 
 
Geoteknik 
De frågor som uppkommit i samrådet kring stabiliteten i området utreds vidare.  
Svar från utredningen visar att skredstabilitet kan utföras på ett tillfredställande 
sätt inom området och dessutom i direkt anslutning till den nya byggrätten. 
Bergteknisk utredning för Villan Vindingsborg har utförts. 
 
 
 
 
Förorenad mark  
Förorenad mark inom planområdet saneras till ”Känslig Markanvändning” och 
den kompletterande miljötekniska undersökningen har kompletterats med de för-
utsättningarna fullt ut. 
 
Skugg-, volym- och solstudier 
Skugg-, volym- och solstudier kompletteras i planbeskrivningen. 
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Generellt 
Plankarta 
Plankarta uppdateras med borttagande av parkmark och upphävt strandskydd med 
planbestämmelse. I övrigt redaktionella revideringar.  
 
Planbeskrivning 
Planbeskrivningen uppdateras utifrån de kommentarer som har angetts i samråds-
redogörelsen, som sammanfattas i ovanstående kommentarer. 
 
Synpunkter från sakägare (fastighetsägare) som inte beaktats: 
Synpunkter från sakägare har i samrådsskedet bedömts vara av sådant slag, att de 
med svar i denna redogörelse kan anses vara besvarade. Synpunkter betraktas 
därmed vara tillgodosedda. 
 
 
SAMMANFATTNING OCH FORTSATT ARBETE 
Förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogö-
relsen och att låta förslag till detaljplan granskas enligt plan- och bygglagen PBL 
(2010:900), 5 kap, 18-21 §. 
 
Revidering 2018-08-28 innebär ändring av villkor för startbesked (tidigare bygg-
lov) och anges i ovanstående kommentarer och på plankarta och beskrivning. 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Charles Hörnstein 
planhandläggare     
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PLANBESKRIVNING  
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING (denna förteckning) 
 
PLANHANDLINGAR sid  1 
  
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG sid  2 
PLANDATA sid  2 
 
AVVÄGNINGAR MILJÖBALKEN sid  3 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE sid  4 
BEHOVSBEDÖMNING, MILJÖBEDÖMNING sid  5 
  
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR  sid  6 
OCH KONSEKVENSER 
MARKFÖRHÅLLANDEN sid  6 

FORNLÄMNINGAR,    
KULTUR- OCH NATURVÄRDEN sid  8  
 
GATOR OCH TRAFIK sid  9 
VATTENOMRÅDEN sid  9 
BEBYGGELSEOMRÅDEN sid  9 
 
TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR sid 10  
ADMINISTRATIVA FRÅGOR sid 10 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE sid 10 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING sid 18 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN sid 23 
 
 

PLANHANDLINGAR 
planarbetet följer plan- och bygglagen 2010:900 

 Plankarta med bestämmelser (inkl grundkarta),  

 upprättad 2017-10-19, rev 2018-11-08 

 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Illustrationskarta, dat 2016-11-30 

 Planbeskrivning inkl genomförandebeskrivning  

 (denna handling), dat 2017-10-19, rev 2018-11-22 

 Fastighetsförteckning, dat 2017-10-05, rev 2018-08-22 

 Samrådsredogörelse, dat 2018-08-08, rev 2018-08-28 

 Granskningsutlåtande, daterad 2018-11-08, 2018-11-22 

 

Övriga handlingar som ingår i planeringsunderlaget för detaljplanen 

 Bedömningsmall, dat 2016-11-01, rev 2016-11-22 

 Behovsbedömning av miljöbedömning, dat 2016-11-01, rev 2016-11-22 

 Geoteknisk undersökning, Bohusgeo AB, dat 2017-06-25, rev 2017-06-25 

 Bergteknisk besiktning, Bergab, dat 2018-01-22 

 Miljöteknisk markundersökning inför detaljplan, upprättad Sigma Civil AB, 

 dat 2017-03-17  

 Detaljerad miljöteknisk markundersökning, upprättad Sigma Civil AB, 

 dat 2017-05-31, med tillägg 2018-02-25 

 Uddevalla idrottshall, bebyggelsehistorisk uppsats, Fredrik Olsson 2011 
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

Syfte och huvuddrag 

 

Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för en besöksanläggning i Uddevalla 

centrum. Föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall ligger och ny 

detaljplan ska även medge plats för tillhörande centrumverksamhet, 

parkeringsanläggning och eventuellt bostäder. Skydds- och varsamhetsbestämmelser 

för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt bostadskomplement för Kv Walkesborg 

33. 

 

Gällande detaljplan för Windingsborg är fastställd 1977-03-23 och förslaget innebär 

att i berörda delar ersätta befintlig detaljplan med en ny detaljplan för att reglera 

markanvändningen. För kv Walkersborg är denna fastställd 1947-06-30. 

 

 

PLANDATA 
Allmänt 

Planområdet Kv Windingsborg är belägen söder om Bäveån och väster om 

Göteborgsvägen i Uddevalla centrum. 
 

Läge och areal 

Planområdets gränser framgår av plankartan. Kvarteret som berörs av förändring är 

ca 1,8 ha och kommer att minskas något i planens nordväsrtra hörn. Detta för att 

medge plats för framtida förbindelse över Bäveån väster om Bohusläns museum och 

med koppling till Asplundsgatan.  

 

Markägoförhållanden  

Samtliga delar inom planområdet ägs idag av Uddevalla kommun utom privat mark i 

Kv Walkesborg 33.  

 

 
Orienteringskarta med markering för nytt och befintligt badhus. 
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AVVÄGNINGAR MILJÖBALKEN 
 
Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB 

Av de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap Miljöbalken (MB) 

framgår att mark- och vattenområden ska användas för det ändamål till vilken de är 

bäst lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 

Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 

hushållning. 

 

Planen bedöms förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser i 

3 kap MB, då det är ett ianspråktaget område för allmänt ändamål. 

Inte heller kap 4 MB är berörda då det är befintlig stadskärna. 

 

Miljökvalitetsnormer 5 kap MB 

Regeringen får enligt 5 kap 1§ MB för vissa geografiska områden eller för hela 

landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, 

om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att 

avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

 

Planförslaget innebär ändringar av markanvändning med liten inverkan på befintliga 

förhållanden. Dagvattenhantering kan förbättras. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller 

riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av 

planförslaget. 

 

Övriga intressen med skydd enligt miljöbalken MB kap 6 och 7 

Planområdet berör inga naturreservat, natura 2000 områden, biotopskydd och  

ligger utanför strandskyddat område, men som ändras vid ny detaljplan. I ny 

detaljplan återinträder strandskydd och ska formellt upphävas i antagande av 

detaljplan genom administrativ bestämmelse på plankartan. 

 

 
Bild från FÖP Uddevalla, 2017.  Planområdet är där redovisat som befintlig stadsbebyggelse 

inom antaget område för den sk ”Områdesplanen”, som ger riktlinjer för framtida detaljplanering. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Översiktsplanen 

I översiktsplanen redovisar kommunen grunddragen i fråga om hur man avser 

använda mark- och vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön 

ska utvecklas och bevaras. 

 

Ny FÖP för staden Uddevalla är antagen 2017-10-11, anger marken som 

”omvandlingsområde” i centrum som redan är planlagd. 

 

Stadsplaner numera benämnda detaljplaner 

Gällande detaljplan är fastställd 1977-03-22 nummer UA 255, lantmäteriets aktnr 14-

UDD-14/1977 och ska i berörda delar ersättas med ny detaljplan, samt liten del av 

UA 85, lantmäteriets aktnr 14-UDD-99/1951, fastställd 1951-04-20. 

 

 
Närmast berörda detaljplaner ligger söder om aktuell plan och är från Göteborgsvägen sett: 

 

UA 46, lantmäteriets aktnr 14-UDD-41/1942, fastställd 1942-04-30  

UA 68, lantmäteriets aktnr 14-UDD-39/1948, fastställd 1948-04-09 

UA 100, lantmäteriets aktnr14-UDD-8/1954, fastställd 1954-02-03 

 

 

Kommunala beslut i övrigt 

• Fördjupad översiktsplan för Uddevalla, antagen KF 1996-10-08 

• Beslut i kommunfullmäktige 2016-04-13, § 76 

• Beslut i kommunfullmäktige 2017-02-08, § 33 

 

 

 

 

UA 255 

UA 100 

UA 46 
UA 85 

UA 68 
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Befintligt planområde inom gällande detaljplan 14-UDD-14/1977betecknat A (allmänt ändamål), med 

”framtidens bad” inplacerad enligt förstudie dec 2016. 

 

BEHOVSBEDÖMNING, MILJÖBEDÖMNING 
 

Behovsbedömning av miljöbedömning 

Om betydande miljöpåverkan antas föreligga ska miljöbedömning enligt EU:s 

direktiv 2001/42/EG utföras. Bedömning ska göras utifrån förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 2 till 4.  

 

Miljöbedömningsfrågor 

Områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap Miljöbalken berörs ej. Planen berör inte 

något Natura 2000-område, eller strandskyddsområde. 

 

Miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet 

Enligt Miljöbalken, MB 5 kap, ska det vara säkerställt att föreslagna planeringsåtgärder 

inte medför att de regler som meddelats i förordningen om miljökvalitetsnormer 

överskrids. De normer som är relevanta för Uddevalla kommun gäller föroreningar i 

utomhusluft och olika parametrar i fisk- och musselvatten. Den dominerande källan till 

luftföroreningar med ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer är utsläpp från 

trafiken, huvudsakligen från E6 och Riksväg 44.  
Ny detaljplan bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller försämra människors 

hälsa.  

 

Vattenskyddsområden och övrigt miljöskydd 

Området ligger inte inom vattenskyddsområden eller annat miljöskydd. 

Naturområden enligt MB 7 kap eller annat övrigt intresse är inte berörda. 

Generellt strandskydd berörs för planområdet då tidigare stadsplan släcks ut av denna 

nya detaljplan. Administrativ bestämmelse om upphävande anges på plankartan och 

motiverad beskrivning med särskilt skäl anges nedan i beskrivningen. 
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Motiverat ställningstagande 

Planområdet har i denna del inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen 

är inte berörda. Ny etablering bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller 

försämra människors hälsa. Miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas inte i 

nämnvärd omfattning.  

 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i 

MKB-förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan. 

 

Miljöbedömning med krav på miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att 

göras. Föreslagen detaljplan främjar god hushållning med mark och vatten samt en 

god och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. 

 

Länsstyrelsens syn på behovsbedömning 

Länsstyrelsen beslutar i samråd med kommunen 2016-11-22 att förslag till detaljplan 

inte utgör betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan. 

 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 
 

 

MARKFÖRHÅLLANDEN 
 
Markbeskaffenhet 

Jordlagren i berörd del av detta planområde består huvudsakligen av skiftande 

jordlager eftersom området är utfyllnadsområde ursprungligen för att skapa hamn- 

och industriområden. Obebyggd mark består av en befintlig asfalterad parkeringsyta 

samt parkanläggning på kvartersmark. 

 

Markstruktur 

Markytans nivå i området ligger mellan ca + 1 till + 2 meter över havet. Nuvarande 

område är svagt sluttande mot norr med en bergsbrant i sydvästra 

kanten intill gatan Walkeskroken.   

 

Jordartskarta med urberg (röd), övrigt område är skiftande jordlager med utfyllander i olika etapper. 
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Geotekniska förhållanden 

En översiktlig geoteknisk utredning har utförts för den nya detaljplanen av Bohusgeo 

med syfte att bedöma markens beskaffenhet och byggbarhet samt ge råd om 

grundläggning. Resultatet av undersökningen redovisas i Markteknisk 

undersökningsrapport och PM som dateras 2018-06-25. Konsekvenser redovisas 

senare. 

 

Jordlagren består överst av fyllning ovan ett lager av lera/gyttja/silt och därunder av 

lera som underlagras av friktionsjord på berg. Utförda sonderingar har stoppat på 

mellan ca 7 m och 30 m djup. Minsta djup ligger närmast Göteborgsvägen och djupast 

i norr mot Bäveån. För konsekvenser se senare avsnitt. 

 

Radon 

Radon bedöms inte utgöra någon risk inom planområdet. Endast villa Walkesborg är 

grundlagd på berg och har krypgrund som grundläggning. I detta projekt står 

grundvatten högt och motsvarande radonskyddat utförande utförs normalt vid 

byggnation med dessa förutsättningar. 

 

 

 
Nuvarande idrottshall mot Göteborgsvägen finns med på detta flygfoto, bild tagen troligen på 

1960-tal. Industrispår syns i området, tankstation och en uppläggningsplats för småbåtar 

 

 

Förorenad mark 

Inom och i närheten av området förekommer förorenade områden som har undersöks 

översiktligt med miljöteknisk utredning hörande till denna detaljplan.  

 

Föroreningar är inte allvarliga mer än på en punkt och känslig markanvändning kan 

uppnås om förorenade massor byts ut. Utbyte av förorenade massor ska ske i 

planområdet som en del av förberedelser för grundläggning. Avskärmning mot icke 

sanerat område ska utföras. Administrativ bestämmelse anger att startbesked inte får 

medges innan markföroreningar har avhjälpts. Föroreningar som förekommer är 

kemiska ämnen alifater, aromater, tungmetaller, byggavfall och asfalt mm. Endast en 

punkt redovisar halt över gränsvärde för farligt avfall. 
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Dagvatten och infiltration  

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten. Lokalt omhändertagande av dagvatten är en kommunal policy. För att inte 

minska grundvattenbildningen, erhålla viss rening av dagvattnet och inte påverka 

omkringliggande vegetation är det också viktigt med översvämningsbara ytor.  

Mer om dagvatten under konsekvensbeskrivningar. 

 

 
FORNLÄMNINGAR, KULTUR- OCH NATURVÄRDEN 
Fornlämningsområde för staden gäller inte detta planområde som är ett 

utfyllnadsområde. 

 

Naturvärden 

Av kommunen utpekade naturvärden i planområdet saknas i kommunala dokument. 

Parken framför nuvarande badhus är en tillgång visuellt och består av glesa 

trädgrupper på stora gräsytor. En allé med lindar ligger längs Asplundsgatan och har 

generellt biotopskydd enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. Förändringar av allén kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

 

En större ek finns intill Göteborgsvägen och sparas och ges en skyddsbeteckning. 

Eken var förutom guldmedalj ett pris som överlämnades vid prisceremonin vid OS 

1936 i Berlin. Brottaren Knut Fridell (1908-1992) fick dem planterad i sin hemstad 

Uddevalla och efter några år planterades den om från Sörkälleparken till nuvarande 

plats, efter det att idrottshallen byggts.  

 

 
Villan Vindingsborg från 1910-talet uppförd i nationalromantisk stil med välbevarade detaljer 

såsom takkonsoler, fjällpanel, figursågade fasaddetaljer, fönster med småglas och träspröjsar. 

 

Kulturvärden 

Idrottshall från 1940 och simhall från 1970-talet har båda tidstypiska och har 

arkitektoniska kvaliteter och värden. Båda byggnader är i stort behov av underhåll 

och av ekonomiska och praktiska skäl inte lämpliga att bevara eller använda på 

nuvarande sätt. 

 

Villan Vindigsborg ligger i planområdet och ingår i Kulturmiljöprogrammet.  

Huset och Walkesborg finns också utpekat i ”Trädgårdsstaden” del av fördjupad 

översiktsplan antagen KF 96. Där finns angivet som förslag rivningsförbud och 

varsamhetsbestämmelser då huset är välbevarat, tidstypiskt och intakt.  

Huset ägs av kommunen och hyser idag verksamhet för dagbarnvårdare. 

 

Utanför planområdet finns gamla varmbadhuset intill Bäveån från 1907 och 
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Rydbergska huset med torn i kvartershörnet uppfört 1904, samt egnahemsområdet. 

Walkersborg med villor från 1920-talet, också de utpekade i programmet. 

 

 
VATTENOMRÅDEN 
Berörda vattenförekomster 

Planområdet avvattnas via Bäveån till vattenförekomsten Byfjorden. Den ekologiska 

statusen på Byfjorden är otillfredsställande och den kemiska statusens klassificering; 

uppnår ej god. Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status år 2021 och god 

kemisk ytvattenstatus 2015. Miljöproblemen är övergödning och miljögifter.  

Med föreslagna lösningar för dagvatten bedöms statusen på de berörda vatten-

förekomsterna påverkas positivt.  

   

BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Nuvarande idrottshall byggd 1939 och invigd 1940 och simhall från 1960-talen rivs 

och ersätts med nybyggnad.  

 

Området Windingsborg och Walkersborg är beskrivet ovan med de 

kulturmiljöintressen som finns. Söder om området börjar 40-50-talsbebyggelsen 

huvudsakligen som lamellhus i 4 våningar. 

 

Lek och rekreation 

Lekplats finns i teaterparken och ger ett positivt inslag för utevistelse i närområdet. 

Det är ett uppskattat inslag i och välbehövligt för området som helhet. Teaterparken 

utgör också en länk i det som utgör strandpromenaden längs Bäveån och vidare ut till 

Gustafsberg. 

 

 

GATOR OCH TRAFIK 
 
Vägar/gator och biltrafik 

Gatusystemet med Asplundsgatan och Walkeskroken ligger kvar utanför 

planområdet. Utrymme för framtida anslutning över Bäveån markeras som ett 

indraget hörn i nordväst mot Asplundsgatan. 

 

Gång, - cykel- och mopedtrafik 

Centrala Uddevalla är väl försörjt med gång- och cykelbanor och ska utvecklas 

vidare enligt ”Cykelplanen” för Uddevalla. I parkeringsutredning för badhuset 

föreslås cykelparkering med plats för ett 50-tal cyklar. 

 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats ligger invid korsningen på Göteborgsvägen. 

 

 

Parkering, varumottagning, utfarter 

Plats för parkering och varumottagning finns och studeras vidare i slutligt förslag till 

byggnad. Angöring och parkering för handikappade anordnas nära huvudentrén till 

badhuset. Dimensionerande parkeringsutredning för badhuset finns med förslag om  

drygt 150 parkeringsplatser.  

Utredningens förslag om antalet parkeringsplatser för cykel bör fördubblas och då 

vara lika stor som antalet bilplatser, då hänsyn inte tagits till trafikstrategin. 
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TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Teknisk försörjning 

Vatten, dagvatten och spillvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt VA.  

 

Avfall 

Förutsättningar: I kommunen sker källsortering av avfall och kommunen genom 

Uddevalla Energi ansvarar för sophämtningen. Närmaste återvinningsstation AVC 

för förpackningsinsamling finns i dag på Kampenhof och Kvantums parkering. För 

grovsopor på Havskurentippen i norra delen av Uddevalla tätort. 

 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetid 

Detaljplanens genomförande tid är 5 år från detaljplanen vinner laga kraft. 

 

Huvudmannaskap 

Kommunalt huvudmannaskap gäller för allmänna platser.  

 

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
 
FÖRSLAG TILL NY BEBYGGELSE 

Nytt badhus med tillhörande kompletterande verksamheter planeras för denna 

detaljplan. Därför föreslås bestämmelse besöksanläggningar och centrum-

bestämmelse som möjliggör fler användningsområden gängse för stadens centrum. 

Plats för parkeringsanläggning ska finnas, med möjlighet att bygga bostäder ovan 

parkeringsanläggning. 

 

  
Idrottshall från 1940 i dess ursprungliga funktionalistiska stil och Knut Fridell framför OS-eken 1947. 

 

Nuvarande idrottshall och simhall rivs och ersätts med nytt badhus som kräver stor 

yta i kvarteret. Båda byggnader har arkitektoniska och tidstypiska värden, men båda 

byggnader anses vara uttjänta byggnadstekniskt och det är inte ekonomiskt 

försvarbart att behålla dem. OS-eken behålls med skyddsbestämmelse. 

 

Förslag för Villan Vindingsborg som ingår i detaljplan införs planbestämmelse om 

varsamhet och bestämmelse om rivningsförbud. Verksamheter av olika slag har 

förekommit under åren och huset ges flera ändamål för att ge möjligheter till fortsatt  

verksamhet i huset. Ett skyddsområde anges som prickmark ca 5 m från hushörn. 
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Kv Walkesborg 33 har fört en diskussion med Samhällsbyggnadsförvaltningen om en 

byggrätt för möjligt garage för att lösa infartsproblem vid fastigheten. Förslaget 

innehåller byggrätt för bostadskomplement indragen från Walkeskroken 1,5 m och 

det bedöms tillräckligt för att medge god sikt för utfart. Utfartsförbud anges mot gata 

i berörd del. 

 

Stadsbild 

Stadsbilden får en annan karaktär än den nuvarande, med en visserligen stor 

byggnad, men indragen från gaturummet ca 10-15 mot Göteborgsvägen och 15-20 

mot Asplundsgatan. Byggnaden motsvarar ett helt kvarter med sin storlek. Entréer 

tydliggörs med en torgplats framför huset vänd mot korsningen Göteborgsvägen och 

Asplundsgatan, se omslagsbild.  

 

Byggnad 

Huset motsvarar en normal 5-våningsbyggnad med sadeltak höjdmässigt och skalan 

bedöms knyta an till den som omgivande bebyggelse med ca en vånings skillnad. 

Byggnadens volymer bör indelas i mindre enheter som förslagsskisser visar, så att 

huset får en karaktär anpassad till övriga stadens enheter och rytm. 

 

Kulör och materialval får stor betydelse men bör inte preciseras i detaljplanen, men 

utgör en viktig del vid bygglovshandläggning. 

Högsta nockhöjd anges till + 26 m ö h vilket bör täcka in ventilationspåbyggnader 

och dylikt.  

  
Situationsplan visar på hur byggnad kan placeras på nuvarande fastighet, skiss PP Arkitekter. 

 

Ny plats anvisas för ställverk betecknad med E. Nuvarande plats blir lätt 

översvämmad och får problem vid högvatten. En ny byggrätt skapas för näraliggande 

fastighet på Kv Walkesborg 33. Infarten till denna fastighet är problematisk och här 

föreslås en möjlighet för bostadskomplement (garage eller förråd) eller dylikt i 

markplan. 

 

Solförhållanden 

Solförhållanden är inte primära för ett badhus. Dock ska för starka ljusförhållanden 

undvikas mest för att undvika kylbehov sommartid. Sverige har generellt begränsat 

solljusinfall halvåret mellan höst- och vårsolstånd.  
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Solljus och byggnads höjder 

Byggrätten medger en högsta nockhöjd på + 26 m ö h för att medge flexibilitet i 

planeringsskedet och är något högre än nuvarande omgivande bebyggelsens  

ca + 24 m ö h (avser Walkesborg 17).  

 

I samrådet har illustrerats en höjd mot Göteborgsvägen på ca + 23 m och 

bassängdelen på ca + 17 m. I nya skisser visar en höjd på ca + 13 m i byggnadsdel 

mot Göteborgsvägen. För att jämföra med befintlig idrottshall så är högpunkten där 

drygt + 16 m och för simhallens högdel ca + 18 m ö h. Byggrätten medger en högsta 

nockhöjd på + 26 m ö h för att medge flexibilitet inför byggskedet. Volym- och 

solstudier illustreras nedan för att belysa framförallt skuggeffekter som efterfrågas i 

samrådsyttranden. 

 
Höst- och vårdagjämning kl 09.00 med morgonskugga i badhusparken. 

   
Lägre byggnad mot Göteborgsvägen Högre byggnad mot Göteborgsvägen 

 
Höst- och vårdagjämning kl 1600 med eftermiddagsskugga på Göteborgsvägen.                                                                         

   
Lägre byggnad mot Göteborgsvägen   Högre byggnad mot Göteborgsvägen 

 

Konsekvensen för omgivande bebyggelse innebär ingen eller mycket begränsad 

skuggeffekt då det nya badhuset ligger norr om befintlig bebyggelse.   

 

Byggnadens volym är större än dagens idrotts- och simhall och kommer att bli ett 

landmärke i Uddevallas centrum. Uppdelningen i flera volymelement kommer att 

vara välgörande för att passa in i stadsbilden, vilket detaljplanen inte reglerar, utan 

det ankommer på byggprojektets handläggning att studera huset i dess slutliga 

formgivning. 

 

Konsekvenser på kulturvärden 

Villan Vindingsborg ligger idag på mark betecknad med prickmark, dvs mark som 

inte får bebyggas, vilket innebär att huset inte får återuppbyggas om huset skulle 

rivas. Denna bestämmelse försvinner i den nya detaljplanen. 

Eftersom Kulturmiljöprogrammet pekar ut huset som värt att bevara finns anledning i 

detta planarbete att ange rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser för att täcka in 
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husets speciella kvaliteter exteriört och det ska t ex även gälla för tillkommande 

teknisk anläggning i anslutning till villan.  

Till området ska fogas en ny plats för ställverk intill villan och även denna bör ha 

varsamhetsbestämmelser, för att passa in i miljö intill villan. 

 

Mark som inte får bebyggas 

Ett område för allmänna underjordiska ledningar kompletterar nuvarande prickmark 

norr om villan Vindingsborg och utvidgas mot Göteborgsvägen efter påpekande från 

Uddevalla energi, som har fjärrvärmeledning intill planområdets södra gräns.  

 

Konsekvenser vid stigande vatten 

Stora delar av centrala Uddevalla ligger i låglänt område och det är nödvändigt att ta till 

tekniska lösningar för att skydda bebyggelsen mot framtida stigande vatten. Det högsta 

kända högvattenståndet i anslutning till stadområdet är +1,96 m (i höjd-systemet 

RH2000). Det uppmättes 1981. Inom det nu aktuella planområdet ligger dagens 

marknivå på ca +1,1 - 2,0 m, det vill säga i nuläget i sin helhet inom översvämningszon 

4 enligt länsstyrelsens handbok Stigande vatten. Detta förutsätter riskreducerande 

åtgärder för att säkerställa markens lämplighet. Beräknat framtida högsta högvatten är 

+2,6 m enligt PM från SMHI 2014-12-01, karakteristiskt havsvattenstånd i dagens och 

framtidens klimat i Uddevalla (Dnr: 2014/2221/9.5). 

 

Uddevalla kommun har tagit fram en översvämningsstrategi för att bemästra de 

översvämningar som tidvis förekommer i anslutning till Bäveån.  

 

Handlingsplanen för översvämningsskyddet har godkänts av kommunfullmäktige 2016-

12-14. Handlingsplanen redovisar de skeden som nu pågår för att planera och 

genomföra översvämningsskyddet som byggs (i princip) utmed Bäveån till en höjd av 

+2,6 m (i RH2000) inom ett 50-årsperspektiv. Som en följd av handlingsplanens förslag 

kommer kommunen att arbeta vidare med frågan om översvämningsskyddets 

utformning, planering, projektering, teknik och genomförande då det är av väsentlig 

betydelse för stadskärnans utveckling och en viktig del av FÖP Uddevalla antagen av 

KF oktober 2017. 

 

Som en konsekvenslindrande åtgärd, och som ett komplement till ovan beskrivna 

åtgärder för att minska sannolikheten för en översvämning, bestäms med en generell 

planbestämmelse att lägsta golvnivå för allmänna ytor ska vara + 2,6 m över nollplanet 

(RH2000). Härigenom säkras i stor utsträckning dessa mindre robusta delar av 

byggnaderna (jämfört med källare och entréer) på en nivå över säkerhetsmarginal 3 i 

Stigande vatten (orange zon). 

 

Byggnadernas grundläggning och omslutande ytterväggar ska utformas täta och 

konstrueras för att inte ta skada av naturligt översvämmande vatten upp till nivån +2,6 

m över nollplanet. Detta anges med en generell bestämmelse på plankartan. 

Lägsta golvnivå i entréer och lägsta krönnivå för eventuell garagenedfart sätts till +2,1 

m, dvs minst upp till denna nivå. För bostäder anges en lägsta nivå på +3,6 m ö h som 

lämplig säkerhetsnivå, denna och övriga nivåer är justerade till RH 2000. 

 

Genom dessa planbestämmelser skapas en ökad robusthet fram tills invallningen 

enligt ovan har kommit till stånd. Med anledning av ovanstående redovisning görs 

bedömningen att frågan har blivit tillräckligt belyst och beaktad i det här planärendet. 

 

Konsekvenser för geoteknik 

Då marken i området är plan och befinner sig mellan 50 till 150 m från Bäveån 

bedöms stabilitetsförhållandena som problematiska enligt geoutredning från 
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Bohusgeo. Om inte förstärkningar sker i anslutning till Bäveån riskerar bakåtgripande 

skred nå planområdet.  

 

I uppdaterad utredning föreslås spont i plangräns. Administrativ planbestämmelse 

villkorar att skredskydd utförs innan startbesked kan medges inom kvartersmark. Detta 

utförs troligen som en del av översvämningsskyddet längs Bäveån, men kan utföras 

enbart för fastigheten. Bergrasfrågan är utredd i särskilt PM. 

 

I samband med spont- och pålningsarbeten kan vibrationsskador eller störning av 

känslig utrustning uppstå i närområdet, varför en riskanalys med tillhörande 

föreskrifter ska tas fram i samband med markarbeten. 

 

Extrem nederbörd 

Även om den pågående invallningen av Bäveån enligt Stigande vatten ovan är utförd 

kan planområdet, med sina lokalt relativt låga marknivåer, vid extrema skyfall (100-

årsregn) blir översvämmat. Se kartbild nedan ur ”Utredning om principåtgärder för 

att förhindra översvämningar i centrala Uddevalla”. 

 

 
Områden som kommer att utsättas för översvämning vid extrem nederbörd (Swecos 

översvämningsrapport 2011-01-24) 

 

Denna typ av extrem nederbörd, så kallade 100-årsregn, ger enligt beräkningarna i 

rapporten upphov till 1- 4 dm högt vatten på delar av parkmarken framför nuvarande 

simhall. Marken närmast byggnadens entréer höjs till minst + 2.0 och från byggnaden 

ska vara möjligt att nå högre liggande mark. 

 

Förorenad mark 

I samband med markarbeten avseende förorenad mark (se tidigare avsnitt), så arbetas 

markområdet om så att ytor kan infiltreras och att uppsamling av dagvatten möjliggörs 

inom planområdets grönyta samt, yta utanför planområdet som är nuvarande parkyta. 

Avsikten är att sanera mark för ”känslig markanvändning” KM, vilket innebär att mer 

sanering behövs än att nöja sig med ”mindre känslig mark-användning” MKM. 

Tidigare har stadsparker och dylikt odlats upp under svåra tider vilket bör vara 

anledning till att all mark bör saneras.  

Administrativ bestämmelse finns på plankartan vilket villkorar startbesked som inte får 

medges förrän mark är sanerad. 

 

Räddningsvägar 

Kvarteret är omgivet av gator som alla är framkomliga för räddningstjänst. 

Utrymningsvägar för badhuset hanteras i bygglovet. 
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Ekosystemtjänster 

Markområdet är relativt litet ca 1,8 ha med föreslagen byggnadsyta på ca 0,6 ha och 

bruttoarea ca 12.000 m2 för projekterat badhus. En stor del av övrig yta är grönyta, 

parkering och transportvägar.  

Ekosystemtjänster av större värde kan vara svåra att nå i detta förslag, men några 

nämns i nedanstående sammanställning. 

 

Stödjande ekosystemtjänster (avser bl a ekosystemsfunktion och biologisk mångfald) 

Gröna ytor på mark och ev gröna tak kan något förbättra situation mot dagens 

förhållanden. 

 

Reglerande ekosystemtjänster (avser bl a ekologiskt samspel och förbättrad livsmiljö) 

Till viss del berörs reglerande tjänster som kan förbättras med markplanering för ett 

bättre ekologiskt samspel, mot att inget görs (sk nollalternativ). Dagvattendammar 

och trädplantering kan också förbättra situationen. 

 

Kulturella ekosystemtjänster (avser bl a hälsa, sociala interaktion, berör sinnen) 

Här kommer en badhusanläggning till sin rätt med möten, upplevelser och sociala 

interaktioner som viktiga delar för en förbättrad folkhälsa på sikt. 

 

Försörjande ekosystemtjänster (avser bl a mat, vatten och naturproduktion) 

Försörjande tjänster kan bli tämligen skrala i detta område. Markplanering kan till 

viss del med ny växlighet bidra med till t ex fruktträd, möjlig odling och dylikt. 

 

 
Vy från Göteborgsvägen med olympiaeken vid nuvarande idrottshall i bakgrunden. 

 

 

Konskevenser för nuvarande grönytor 

Som följd av omfattande markarbeten och sanering kommer mycket litet av 

nuvarande växlighet kunna sparas. Nya planeringar måste utföras. OS-eken har 

förutsättningar att kunna bevaras enligt miljöteknisk markundersökning. 
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Dagvatten 

Infiltration används för att inte minska grundvattenbildning, men dessa ytor kan 

också bidra till fördröjning av dagvatten. Att inte hårdgöra är ett första steg att 

fördröja dagvattnet utan direkta fördröjningssystem. Trög avledning kan ske genom 

att ytvatten leds sakta över gräsbevuxen mark som faller sakta mot ett givet mål. För 

att få utökade magasineringseffekter och en avgränsning av vattnets väg kan grunda 

och gräsbevuxna svackområden i fastighetens grönytor utföras. Dessa åtgärder 

innebär också en viss rening av dagvattnet.  

 

För att ytterligare förstärka flödesutjämning och reningseffekter kan makadamfyllda 

infiltrationsdiken konstrueras. Några ytor för dagvattendammar och dylikt anses inte 

vara tillämpliga i detta projekt. En ny högpunkt vid huvudentrén anges vid 

korsningen Göteborgsvägen och Asplundsgatan och en lägre punkt längre västerut, 

vid nuvarande parkering. Konsekvensen är att ev högvatten inte når huvudentrén och 

att vatten samlas i lågpunkter t ex tvärs gatan i Teaterparken och längre västerut. 

 

Planbestämmelsen avseende markbeskaffenhet n1 beskrivs som att mark utöver  

bebyggd yta inte får hårdgöras till mer än till två tredjedelar. I samråd med  

Västvatten avgörs frågan om dagvattenfördröjande åtgärder i mark. Syftet är att inte  

öka avrinningen från området.  

 

Byggnadsteknik för stora byggnader kan fånga upp en del regn vid skyfall och på så 

vis fördröja dagvattenflöden. Andra fördröjningsalternativ kan också användas.  

 

Överskott på vatten efter den första fördröjningen leds till kommunens 

dagvattensystem. Någon dagvattenutredning utförs inte för detta projekt då 

belastning inte beräknas öka från dagens nivå.  

Västvatten kräver att avrinning inte ökar utifrån dagsläget för regn upp till 10 års 

återkomsttid. 

 

Grundvatten 

Om grundvatten påverkas eller avleds, t ex genom att källare byggs så ska anmälan 

till länsstyrelsen ske. Bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet som 

regleras i 11 kap. miljöbalken. Påverkan på grundvatten är inte troligt i detta projekt. 

Se också kommentar i geotekniskt PM. 

 

Strandskydd som upphävs med ny detaljplan 
Generellt strandskydd berörs för planområdet då tidigare del av stadsplan ersätts med 

denna nya detaljplan. Administrativ bestämmelse om upphävande anges på  

plankartan. Som motiv för upphävandet krävs särskilda skäl och motiveras enligt 

miljöbalken med MB kap 7, § 18c, punkt 1. Planområdet har redan tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Kv Windingsborg är en del av utvidgad stadskärna, det är kvartersmark med 

befintlig verksamhet och området ska gagna stadens utveckling även i framtiden. 

Stöd för detta finns i FÖP Uddevalla tätort, antagen 2017 där samhällsbyggnads-

strategins väsentligaste punkt är att stärka stadens attraktionskraft, ”låt staden växa 

inifrån och ut”. 
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Konsekvenser i förhållande till miljömålen  

Av riksdagens beslutade 16 miljömål har Uddevalla kommun pekat ut 6 miljömål som 

har särskilt beaktas i kommunens planeringsprojekt och dessa redovisas nedan. 

 

1)   Begränsad klimatpåverkan (+/-) 

Möjligheter till kollektivtrafik och nära till bussterminalen Kampenhof, samt utbyggnad 

av gång- och cykelvägar. Positivt är också möjlighet för lägre driftskostnader och 

energiförbrukning med nybyggnad. Möjlig nackdel är att verksamheten kan medföra 

ökad biltrafik i framtiden. Arbete med en Trafikstrategi har påbörjats för att bl a minska 

biltrafik. 

 

7)  Ingen övergödning (+) 

Omhändertagande av dagvatten och fördröjning av flöden kan arbetas in i projektet som 

då medför viss rening av dagvatten jämfört med nuvarande förhållanden. 

 

8)  Levande sjöar och vattendrag (ej aktuellt) 

Inte aktuellt i denna detaljplan. För vattendraget Bäveån se punkter 7 och 9. 

 

9) Grundvatten av god kvalitet (+) 

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.  Regnvatten från hårdgjorda ytor 

fördröjs och omhändertas lokalt på kvartersmark på genomsläpplig omgivning och i 

övrigt via kommunens dagvattensystem.  

 

10)  Hav i balans (+) 

Jämför ovanstående. 

 

15)  God bebyggd miljö (+) 

Detaljplanen beaktar Villan Vindingsborg som får skyddsbestämmelser. 

Nya badhusets placering ska stärka centrumutveckling. Nybyggnad stärker lokal 

infrastruktur som exempelvis fjärrvärme, samt att förbättrade energilösningar används. 

 

 
Vy av kvarteret från nordväst. 

 

Konsekvenser för väg och trafikfrågor 

Vägnätet kvarstår med möjlighet att bygga rondell vid Göteborgsvägen samt 

möjliggöra ny broförbindelse över Bäveån. Plats för angöring till byggnad med bil 

ska vara enkel och tydlig och bättre än nuvarande angöring för besökare. Lastning 

och lossning av gods ska finnas intill byggnaden avskild från besökstrafik.  

Detaljplanen utgör inte hinder för en välfungerande angöring. Utfartförbud mot 

Göteborgsvägen kvarstår likt nu gällande detaljplan, men en tidigare utfart 
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möjliggörs mot Asplundsgatan främst för att möjliggöra angöring och handikapps-

parkering nära planerad huvudentré. 

 

Konsekvenser för tillgänglighet 

Nivåskillnaderna kring angöringsplats och entré ska anläggas så att det möjliggör 

tillträde för rörelsehindrade. Handikapparkering är möjlig att anordna i nära 

anslutning till entré. Parkering av denna typ ska finnas i anslutning till byggnaden 

inom 25 m avstånd från huvudentré där hiss/lift finns. Marknivåer styrs inte i detalj 

med planbestämmelse, men detaljplan hindrar inte utförandet och mark ska anpassas 

så att det utjämnar höjdskillnader mellan gata och husets entré. Det är av stor vikt att 

det som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som finns i plan- och 

bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning. 

 

Kommunens arbete med ”trafik- och parkeringsstrategi” följer i huvudsak TRAST-

modellen (framtagen av Trafikverket och SKL). Den visar inriktningar som till 

huvudsak följs, exempelvis närhet till gång- och cykelleder, god tillgänglighet och att 

bebyggelse sker i anslutning till bra kollektivtrafiklägen. En attraktiv stadsmiljö kan 

också skapas med den nya etableringen. Det är generellt av vikt att parkering kostar 

mer än en parkeringshusavgift så att trafikväxling stimuleras till andra färdsätt. Det är 

också viktigt att tillgodose bra cykeluppställningsplatser.  

 

 
Översikt med bullerkartering från 2007, gulmarkerat avser område <50dB(A). 

 

Konsekvenser avseende trafikbuller 

I det fall bostäder byggs i kvarteret gäller att riktvärden inte överskrids för bullernivå 

som redogörs nedan. I dagsläget planeras inga bostäder i kvarteret men detaljplan 

medger att bostäder kan byggas. Med en avskärmning mot Göteborgsvägen bedöms 

bostäder kunna uppfylla kraven inom hela planområdet. Bullerberäkning bör utföras 

före bygglovsgivning. Maxvärden överskrids inte utom alldeles intill Göteborgsvägen. 

 

Trafikbuller regleras i bullerförordningen 2015:216 med senaste ändring SFS 2017:359 

och sammanfattas nedan: 

 

 

Ekvivalentnivå vid fasad 

- Bör inte överstiga 60 dB(A) (3§ 1p i förordningen 2017:359) 

- Om 55 dB(A) överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 

vända mot sida där 55 dB (A) ekvivalent nivå inte överskrids (4§, 1 p) 

- Om 55 dB(A) överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 

vända mot en sida där 70 dB(A) maxnivå inte överskrids nattetid ( kl 22 – 06). (4§, 

2p) 
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Ekvivalentnivå vid en uteplats, om sådan ska anordnas 

-Bör inte överstiga 50 dB(A)  (3§ 2 p) 

Maxnivå vid fasad 

- Om 55 dB(A) ekvivalent nivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 

bostad vara vända mot en sida där 70 dB(A) maxnivå inte överskrids nattetid  

(kl 22 – 06). (4§, 2p) 

Maximalnivå vid en uteplats, om sådan ska anordnas 

- Bör inte överstiga 70 dB(A) (3§ 2 p) 

- Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 

dB(A) maxnivå fem gånger per timma under dagtid kl 6 – 22. (5§) 

 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan och förfarande 

Planarbetet bedrivs med så kallat utökat planförfarande, vilket bland annat 

innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut för 

granskning innan det kan tas upp för antagande. 

Målsättningen är att följande tidplan ska kunna tillämpas: 

- Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden SBN vår 2017 

- Samråd i nov - dec 2017, kungörelse före samrådsutställning 

- Beslut om granskning i SBN i febr 2018 

- Underrättelse om granskning, mars 2018 

- Godkännande av granskningsutlåtande SBN maj 2018 och antagande i  

KF i september 2018 

- Laga kraft tidigast ca fyra veckor efter antagandet 

 

Syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att pröva placeringen för en besöksanläggning i Uddevalla 

centrum, ”Framtidens bad”. Föreslagen placering är där nuvarande idrotts- och simhall 

ligger och ny detaljplan ska även medge plats för tillhörande centrumverksamhet, 

parkeringsanläggning och eventuellt kompletterande bostäder. Skydds- och 

varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i förslaget, samt 

bostadskomplement för Kv Walkesborg 33. 

Genomförandefrågor allmänt 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att genomföra 

detaljplan för fastigheter som berörs av planförslaget. 

 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med 

beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Berörda frågor gällande fastighetsbildning i denna beskrivning bör framföras som 

kommunens yrkande i dessa frågor i samband med ansökan eller förrättning. 

 

Huvudmannaskap 

Kommunalt huvudmannaskap gäller för allmän plats inom planområdet.  

 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
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Under genomförandetiden är det svårt för kommunen att ändra eller upphäva planen 

mot en berörd fastighetsägares vilja om annan än kommunen.  

 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, så länge som kommunen 

inte ändrar eller upphäver den. Efter genomförandetidens utgång behöver inte 

kommunen ersätta fastighetsägare för t ex en outnyttjad byggrätt  

om man väljer att ändra eller upphäva detaljplanen. 

 

 
Föreslagen situationsplan, skiss PP arkitekter. 

 

Ansvarsfördelning mellan aktörer 

Samhällsbyggnad-Tekniska (mindre del av allmän plats ingår i denna detaljplan) 

- Iordningställer gator och angöring (anslutande gatumark) 

- Iordningställer skredskydd, kaj, gc-väg och dylikt 

- Iordningställer parkmark, inkl parkskötsel och snöröjning (anslutande mark) 

 

Västvatten AB ansvarar på allmän plats för dagvattenhantering, inkl förvaltning. 

 

Samhällsbyggnad-Tekniska (kvartersmark) 

- Ansvarar och bekostar marksanering och förstärkningsåtgärder innan bygglov 

- Ansöker och bekostar allt avseende rivningslov, marklov och bygglov  

- VA-utbyggnad inom kvartersmark inkl kabelläggning 

- Iordningställer dagvattenhantering på kvartersmark inkl flytt av befintlig ledning 

- Iordningställer gatubyggnad och parkering, på kvartersmark  

- Ansöker och bekostar lantmäteriförrättningar (Planeringsavdelning-mex ansöker) 

- Ansvar för eventuell skada på allmän plats (vid markarbeten) 

- Bygger ”Framtidens bad” 

Avtal med andra aktörer 

Flytt av ställverk och VA-ledningar enligt avtal med Uddevalla energi respektive 

Västvatten. 

 

Kvarters- och vägnamn 

Befintligt kvarter och vägnamnen är antagna eller vedertagna så dessa ändras inte. 
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TEKNISKA FRÅGOR 
Vägar mm 

Kommunen anlägger/underhåller gator och trottoarer på allmän plats. Några 

ändringar behöver inte ske föranlett av detta projekt.  

 

Parkering 

Parkering ska ske inom den egna fastigheten eller på annan kvartersmark. Gällande 

parkeringsnorm reglerar behovstalet för parkering. En behovsutredning av ÅF-

konsult har upprättats och till badhuset bedöms ca 156 p-platser varav minst 7 st H-

platser behövas och ca 52 cykelplatser. Antalet cykelplatser bedöms vara snålt  

tilltagen och bör ökas. Bygglovsgranskning hanterar antal parkeringsplatser och  

även för antal cyklar om detta finns i norm. 

 

Vatten och avlopp 

Uddevalla vatten AB bygger, underhåller och sköter driften på vatten- dagvatten- och 

spillvattennät fram till förbindelsepunkt. VA-ledningar flyttas utanför kvarteret till 

allmän plats i gata. 

 

El- och teleledningar 

Ledningsnät för elkraft och tele finns i gatumark och ansökan sker till Uddevalla 

Energi AB. Ledningsnät ändras med anledning av denna detaljplan pga av flytt av 

transformatorstation. 

Kabelutsättning ska utföras före grävarbeten och kan beställas genom Uddevalla 

Energi AB, som också har fibernät. 

Anmälan om flytt av teleledningar ska ske i god tid till Skanova. 

 

Vid flytt av transformatorstation till ny plats, berörs också elledningar av flytt. 

Ledningsstråk bör ligga i gatumark till den nya placeringen så att servitut undviks. 

 

Fjärrvärme  

Ingen ändring med anledning av denna detaljplan, anpassning sker. 

 

Sopkärl och brevlådor 

Ingen ändring med anledning av denna detaljplan, anpassning sker. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
All mark utom bostadskomplement inom planområdet avseende kvartersmark,  

ägs i dagsläget av Uddevalla kommun. För Walkesborg 33 krävs ingen fastighetsreglering. 

 

Gällande tomtindelning 

Walkesborg 33 berörs av en tomtindelning som per automatik kommer att upphöra 

att gälla inom den delen som ersätts av den nya planen. I detta fall kommer dock 

tomtindelningen att fortsätta att gälla runt hela fastighetens gräns eftersom den nya 

planen enbart berör ett mindre område en bit innanför gränsen. 

 

 

Fastighetsbildning 

Fastighetsreglering enligt detaljplan ska ske med ansökan till kommunala 

lantmäteriet. Ansökan om lantmäteriförrättning görs och förrättningskostnader 

bekostas av fastighetsägaren respektive berörda ledningshavare.  

- Kvartersmark som idag är kvartersmark regleras så att denna bildar en eller 

flera nya fastigheter. Mark bör överföras från Windingsborg 1 till 4. 

- Kvartersmark som idag tillhör kvarteret Windingsborg 1 nordvästra hörnet 

och hamnar utanför denna detaljplan förblir kvartersmark till dess ny 
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detaljplan ändrar detta. Mindre reglering av fastighetsgräns berör också 

hörnavskärning i korsningen mot Göteborgsvägen och den bör regleras. 

- För fastigheten Windingsborg 33 innebär ändrad byggrätt ingen ny 

fastighetsbildning. Tomtindelning för berörd del av fastigheten upphör att 

gälla för den del som berörs av ny plan. 

 

Ledningsrätter  

Inga ledningsrätter finns i dagsläget då ledningar är förlagda på kvartersmark som är 

allmänt ändamål. För ledningar finns u-område märkt på gällande detaljplan. Nytt 

ledningsområde finns för dagvattenledning och fjärrvärme. 

 

Gemensamhetsanläggningar och servitut 

I dagsläget finns inga gällande servitut eller gemensamhetsanläggningar (ga)  

som behöver upphävas. Ett servitut finns som ger tillträde och möjlighet att 

underhålla Kv Windingsborg 18 från fastigheten Windingsborg 4, det innebär  

att ingen ändring behövs med anledning av denna detaljplan, då servitut får följa med 

som villkor vid ny fastighetsbildning. 

 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 

Kommunens kostnader 

Redovisning av kommunala kostnader i samband med antagande ska redovisas till 

kommunfullmäktige KF. Enligt beslut § 244, KS 2011-08-31, ska tydlig tidplan och 

kostnads- och finansieringsanalys utföras. Ansvarig är tekniska avdelningen/ 

samhällsbyggnad. 

 

 
 

Interiörbild av upplevelsebad i ”Framtidens bad”, illustration PP arkitekter. 

 

Detaljplanen behöver gå till KF om den orsakar kostnad för kommunen. 

Verksamheten orsakar kommunen kostnader. Kostnader som orsakas av rivning och 

sanering av mark, anläggande av gata och parkmark inom och i anslutning till 

området m m, samt nybyggnad av badhus.  
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Kostnader är ungefärliga, detaljerad redovisning presenteras i särskilt 

budgetunderlag, se ett exempel nedan med budget på 400 mkr.  

 

Tid/år- kostnad tkr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 osv 

______________________________________________________________ 

Kultur och fritidsförv.   1 1 2 18 

Samhällsbyggnad 2 3    15 48 138 170 

 _________________________________________ 

Summa kostnader 2 3 16 49 140 188  

 

Sökandens kostnader 

Lantmäteriförrättningskostnader betalas av sökanden/ fastighetsägare eller 

kommunen beroende på när bygglov söks.  

Kommunen betalar förrättningskostnader enbart i form av fastighetsägare. 

 

Bygglovstaxa inkl planavgift enligt gällande kommunfullmäktigebeslut. 

Planavgift debiteras med faktor 1 enligt kommunfullmäktiges taxa. 

Anslutningskostnader för el, VA, värme mm enligt gällande taxor och avser 

endast vid ny anslutning. 

 

UPPFÖLJNING MED ANDRA BESLUT OCH ÅTGÄRDER 
Reglering av fastighetsgränser enligt detaljplanen bör genast påbörjas då detaljplanen 

vunnit laga kraft. Reglering av mark påverkar vem som ansvarar för och bekostar 

olika åtgärder som företas inom detaljplanens område. 

Se ovanstående punkter under rubrik fastighetsbildning. 

 

En genomförd lantmäteriförrättning är normalt villkor för att bevilja bygglov. 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 

Följande har medverkat från kommunen:  

 

Planhandläggare:  Charles Hörnstein 

Plangranskning: Hans Johansson, Ann-Louise Andersson 

Fastighetsförteckning: Camia Karlsson 

Grundkarta: Margareta Holmström 

Kart- och GISdata: Simone Augustsson 

Hemsida:  Jane Bensow 

Exp mm:  Eva Schröder 

Bygglovsfrågor: Cecilia Segerstedt, Boris Petrusic 

Trafik och förvaltning: Karin Westman, Anna-Karin Forseng 

Mex samordning: Christine Gunnarsson 

Förstudie/projektering Torgny Hübert 

  

SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 

Hugo Bennhage Martin Hellström 
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Beslul

S amhäll sbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna granskningsutlåtandet

att foreslå kommunfullmäktige att antaden granskade detaljplanen

att forklara paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes Utdragsbestyrkande



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-03-10 Dnr KS 2020/00171 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Handledning för enskilda avlopp  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta handledning för 

enskilda avlopp i Uddevalla kommun. 

 

2015 antog kommunfullmäktige en VA-strategi för Uddevalla kommun. I VA-strategin 

visas Uddevalla kommuns ställningstaganden för VA-försörjningen samt vad dessa 

innebär för hur arbetet skall bedrivas i kommunen. Hur ställningstagandena ska 

uppfyllas hanteras i olika handlingsplaner; vattenförsörjningsplan för hela kommunen, 

förnyelseplan för allmänt VA, utbyggnadsplan för allmänt VA, handledning för 

enskilda avlopp samt handledning för dagvattenhantering.  

 

En handledning för enskilda avlopp har arbetats fram under hösten 2019. 

Handledningen utgår från kommunfullmäktigeuppdraget ”att ta fram en ny 

avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga 

ämnen från avloppsslam inte skall spridas på åkermark”. Handledningen är inte 

bindande utan fungerar som en bedömningsgrund för hur enskilda avlopp bör behandlas 

i Uddevalla kommun mot bakgrund av miljöbalkens regelverk samt lokala 

förutsättningar.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-02-20 § 67. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04. 

Handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun att gälla ifrån 2020-06-

01.    

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



Utpekande av Uddevallas särskilt känsliga och särskilt skyddsvärda 
områden utifrån utsläpp av renat avloppsvatten  
 

Bakgrund och praxis i Uddevalla 
Rättspraxis visar att det beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan 
finnas behov att ställa högre krav på rening av avloppsvatten med avseende på 
miljöskydd i havsområden som är särskilt skyddsvärda och samtidigt särskilt 
känsliga. 

Nationell vägledning saknas för hur särskilt skyddsvärda och särskilt känsliga 
områden ska identifieras och pekas ut. I avvaktan på sådan vägledning har ett 
lokalt arbete gjorts i denna rapport för att identifiera sådana områden i Uddevalla. 
Om nationell vägledning tas fram ska den lokala bedömningen ses över och rätta 
sig efter en sådan vägledning.  

Identifiering av områden 
I de rättsfall som nu är praxis för att utgöra särskilt känsliga och särskilt skyddsvärda är 
grundområden i marina Natura 2000-områden. Utifrån detta har områden med motsvarande 
förhållanden identifierats. 

Särskilt skyddsvärda områden: 

Kommunens mest skyddsvärda områden är de områden som är utpekade som Natura 2000 
områden. 

Särskilt känsliga områden i Natura 2000 områden:  

De områden som är mest känsliga för utsläpp av näringsämnen i de marina Natura 2000 
områdena är de grundområden som har liten vattencirkulation och dålig omsättning av vattnet. 

Utifrån detta har större grundområden inom marina Natura 2000 områden identifierats som 
särskilt känsliga och särskilt skyddsvärda. 

 

 



 

 

  



Område för område 
 

Saltkällan/Taske å  
Större delen av grundområdet ligger i Munkedals kommun. Taske å mynnar i Munkedals kommun, 
men rinner i Uddevalla kommun. Stort grundområde med 200-250 meter grundare än 3 meter.  
  

 
 
  



Studseröd  
Ländestaden- ca 80 meter som är grundare än 3 meter 
Grundområdet på utsidan varvet- ca 120 meter grundare än 3 meter 
Naturvärden: 

 Viktig för änder och vadarfåglar.  
 Ålgräs (satellitbild)   
 Fredningsområde för fisk  

 
Naturtyper från bevarandeplanen: 
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten 
1110,  Sandbankar 
1110, Sandbottnar som inte blottläggs  
1170 Hårdbottenrev  
 

 

 

  



Gullmarsvik  
Grundområdet: 250 meter är grundare än 3 meter, 170 m på vissa ställen.  
Naturvärden: 

 Blåmusselbankar  
 Fredningsområde för fisk  
 Ålgräs  

 
Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1170, Hårdbottenrev  
1160, Vikar och sund större än 25 ha  
1110, Sandbankar 
 

 

 

  



Börsås  
  
Grundområde 40-50 meter grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 Ålgräs  
 
Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1170, Hårdbottenrev  
1140, Ler och sandbottnar som blottläggs vid lågvatten   
1110, Sandbankar 
 
 

 
   
  
  
  



Hällebäckebukten  
50-70 meter grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 Blåmusselbank  
 Fredningsområde fisk  
 Ålgräs  

 
Naturtyper enligt bevarandeplanen:  
1170, Hårdbottenrev  
1110, Sandbankar   
1140, Ler och sandbotten  
   

 
 
 
 
   
  



Kolvikebukten  
50-70 meter som är grundare än 3 meter  
 
Natutvärden: 

 Ålgräs  
 
Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1140, Ler och sandbottnar  
1110, Sandbankar  
1170, Hårdbottenrev  
 

 

 

 

  



Jordfallsbukten/Båtevik  
10-170 meter grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 Blåmusselbank  
 Ålgräs  

 
 
Naturtyper utifrån bevarandeplanen: 
1140, Ler och sandbottnar som blottläggs  
1110, Sandbankar  
1170, Hårdbottenrev  
   
 

 
 
 
 
 
  



Fosse lera  
200 meter grundare än 3 meter. 
 
Naturvärden: 

 Blåmusselbank  
 Ålgräs  

 
Naturtyper i bevarandeplanen: 
1110, Sandbankar  
1170, Hårdbottenrev  
  
 

 
 
 
   
   
  



Storhogebukten och Döns bukt  
130-250 meter som är grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 Blåmussla  
 Ålgräs  
 Fredningsområde för fisk  

 
Naturtyper i bevarandeplanen: 
1170, Hårdbottenrev  
1110, Sandbankar  
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
  



Skår: Mellomvik/Husevik färjeläget  
70-115 meter som är grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 Ålgräs  
 
Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1170, Hårdbottenrev  
1110, Sandbankar  
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten 
 

Skåreviken/Långrygga  
170 meter som är grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 ålgräs  
 
Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1170 Hårdbottenrev 
1110, Sandbankar  
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten 
 
  

 
   
   
  



Stenvik   
75 meter som är grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 Ålgräs  
 

Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1170, Hårdbottenrev  
1110, Sandbankar  
 
  

 
  



   
Essvik   
75 meter grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 Ålgräs  
 

Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1170, Hårdbottenrev  
1110, Sandbankar 
 
   

 
 
 
 
  



Getevik  
Grundområden innanför Småholmarna  
 
Naturvärden:  

 Ålgräs  
 Musslor (lokal kännedom)  

 
Naturtyper enligt bevarandeplanen 
1170, Hårdbottenrev 
1110, Sandbankar  
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten 
   
 

 
 
 
  



Smedtorpet/Kärlingesund  
 
Naturvärden: 

 Ålgräs  
 
Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1160, Vikar och sund  
1170, Hårdbottenrev  
 
   
  

 
 
 
   
  



Grundområden innanför Bassholmen  
 
Naturvärden: 

 Strandängar  
 Ålgräs  

 
Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten   
1160, Vikar och sund  
1170, Hårdbottenrev  
  
   
  

 
   
  



Grundområden inom Stora Gassholmen  
 
Naturvärden: 

 Ålgräs  
 

Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten 
1160, Vikar och sund  
1170, Hårdbottenrev  
 
   
   

 
 
   
  



Munkeby leror  
170 meter grundare än 3 meter  
 
Naturvärden: 

 Ålgräs  
 
Naturtyper enligt bevarandeplanen: 
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten 
1160 Vikar och sund  
1170 Hårdbottenrev  
 
  

  
  
  



Svälte kile  
Hela området (hela Havstensfjorden) utpekat som särskilt känsligt för ökade halter av näringsämnen.  

Naturvärden: 
Blåmusslor  
Ostron  
Ålgräsäng  
Fredningsområde för fisk  
Grunda vattenområden , änder knölsvan, gäss)  
Rast och övervintringsområde för fågel 
 
Naturtyper enligt bevarandeplanen 
1140, Grunda sandiga leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten 
1160, Vikar och sund  
1171, Biogent rev  
1170, Hårdbottenrev  
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i Uddevalla kommun 
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Inledning 
Detta dokument är en handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun. 
Handledningen utgår från ett uppdrag som Kommunfullmäktige gav 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-13, ”att ta fram en ny avloppspolicy som 
bygger på  

 teknikneutralitet,  
 kretsloppsperspektiv och  
 att skadliga ämnen från avloppsslam inte skall spridas på åkermark”. 

 
De stora riskerna med utsläpp av avloppsvatten som inte renats tillräckligt, är 
övergödning och smittspridning. I de vattendrag som det utförs mätningar visar 
resultaten att våra vattendrag är belastade av gödande ämnen. Kustvattnen utanför 
Uddevalla kommun är också tydligt påverkade av övergödning.  
 
Avloppsvatten riskerar, förutom gödningsproblematiken, att förorena grundvatten 
och dricksvattentäkter. Dåligt fungerande avlopp kan sprida smittämnen till sjöar 
och vattendrag där människor badar eller vistas. Djur som dricker förorenat vatten 
kan också bli sjuka. 

Syfte 
Handledningen är inte bindande som en föreskrift eller förordning, utan fungerar 
som en bedömningsgrund för hur enskilda avlopp bör behandlas i Uddevalla 
kommun mot bakgrund av miljöbalkens regelverk, lokala förutsättningar och 
behov av särskild hänsyn i vissa fall.  
 
Handledningen är en del av Uddevalla kommuns övergripande VA-planering och 
ska inte ses som ett statiskt dokument utan anpassas och revideras i takt med 
utveckling inom området, ändrad lagstiftning etc. 

Avgränsningar 
Handledningen berör främst små enskilda avloppsanläggningar, men principerna i 
dokumentet är tillämpbara även för större enskilda anläggningar upp till 200 
personekvivalenter. 
 
Handledningen utgår ifrån kommunens antagna VA-strategi från 2015, samt VA-
utbyggnadsplanen. Handledningen för enskilda avlopp ska användas framförallt i 
de områden som inte fått någon markering på kartan i den antagna VA 
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utbyggnadsplanen, där bebyggelsen är glesare och där möjligheterna för att lösa 
avloppsfrågan med enskild lösning generellt sett bedöms som goda.  

Kretslopp – Återföring av näring från enskilda avlopp 
Miljöbalken anger att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning 
och återvinning. Avfall från avlopp (slam, innehåll i slutna tankar) räknas som 
hushållsavfall. I Uddevalla kommun är det Uddevalla Energi som tar hand om 
insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av sådant hushållsavfall. 
 
Uddevalla kommun vill i framtiden verka för en ökad implementering av ny 
kretsloppsteknik. Källsorterande system är intressanta om rena och hygieniska 
kretsloppsprodukter kan uppnås.  

Teknikneutralitet 
Vid nyanläggning av enskilda avlopp ställs krav på rening utifrån vilka 
förutsättningar som finns på platsen. Hänsyn tas till miljöskyddet för känsliga 
sjöar, vattendrag och kustområden samt till hälsoskyddet för att skydda 
dricksvatten, badvatten och för att utsläppen inte ska orsaka annan olägenhet. 
 
Vid val av teknik för avloppsrening råder teknikneutralitet, fastighetsägare som 
anlägger ett avlopp kan fritt välja teknik som lever upp till miljöbalkens krav och 
lokala föreskrifter. 
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Miljöbalkens krav 
Avloppsvatten skall enligt miljöbalken avledas och renas eller tas omhand så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde 
släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse om avloppsvattnet 
inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. 
 
Bedömning av reningstekniker som kan tillåtas görs med stöd av Havs och 
vattenmyndighetens vägledning för prövning av små avlopp. 

Uddevallas extra känsliga och extra skyddsvärda områden 
I vissa extra känsliga och extra skyddsvärda havsområden har praxis visat att det 
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan finnas behov att ställa 
högre krav än hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd. (Läs mer under 
bedömning av skyddsnivåer)  

Uddevallas otillgängliga områden 
På öar eller andra platser där en slamtömningsbil inte kan komma fram och där 
det samtidigt råder brist på grundvatten som kan användas som dricksvatten, bör 
inte installation av vattentoalett tillåtas. Tillstånd för bad-, disk och 
tvättvattenrening kan medges under förutsättning att fastighetsägaren kan redovisa 
möjlighet att till eget omhändertagande av slam på ett tillfredställande sätt. Även 
för att installera en torrtoalett behöver fastighetsägaren visa att latrin eller aska 
kan omhändertas tillfredställande. 

Lokala föreskrifter för Uddevalla 
Enligt lokala föreskrifter i Uddevalla krävs tillstånd för att inrätta 
avloppsanordning för bad-, disk-, och tvättavloppsvatten (BDT) utan toalett 
påkopplad, i stora delar av kommunen. (lokala föreskrifter för hälsoskydd i 
Uddevalla kommun, UaFS 28/2001, §2) 
 
I vattenskyddsområden för grundvattentäkterna i kommunen finns föreskrifter där 
krav på rening av avloppsvatten regleras. I grundvattentäkternas primära 
skyddszon är nyetablering av avloppsanläggning där renat hushållsspillvatten eller 
annat avloppsvatten leds till grundvattnet förbjudet. 
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Två avloppsrör ut 
För att möjliggöra för fastighetsägare att enkelt förändra sin avloppsrening i 
framtiden rekommenderar Uddevalla kommun att lägga två avloppsrör ut ur huset 
i samband med nybyggnation. Toalettvatten leds då ut i separat rör och kan tas 
omhand separat (om fastighetsägaren skulle vilja ändra sin avloppslösning i 
framtiden). Rören kan ledas ihop på utsidan av byggnaden och ledas till 
gemensam rening. 

 
Två avloppsrör ut ur en byggnad, med ett separat rör för toalettvatten, ger möjlighet att fritt välja 
avloppsteknik i framtiden. På utsidan av huset kan rören ledas ihop till en och samma 
reningsanläggning. Bilden tagen från avloppsguiden.se 
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Bedömning av skyddsnivå 
Bedömning av skyddsnivåer görs utifrån Havs och vattenmyndighetens 
vägledning för prövning av små avlopp. 
 
GIS-stödet för prövning av små avlopp som länsstyrelserna ansvarar för används 
som underlag för en bedömning av var i kommunen det bör vara hög respektive 
normal skyddsnivå. GIS-stödet baseras på de sex kriterier för hög skyddsnivå som 
tas upp i de allmänna råden samt en uppskattning av retentionspotentialen.  
 
Vid handläggning kompletteras underlaget alltid med platsspecifik information 
om den berörda fastigheten där avloppsanläggningen ska placeras exempelvis 
genom platsbesök. 

Hög skyddsnivå -miljöskydd 
Kustzonen i Uddevalla kommun är påverkad av gödande ämnen. De allra flesta 
områden har ett eget skyddsvärde eller mynnar ut i känsliga kustområden som har 
ett skyddsvärde.  
 
En generell riktlinje är att inom 100 meter från sjö, å eller vattendrag tillämpas 
hög skyddsnivå för miljöskydd. Som komplement till GIS-stödet för prövning av 
små avlopp, används den översiktliga indelning i hög och normal skyddsnivå för 
miljöskydd som tidigare gjorts i Uddevalla. 

Särskild skyddsnivå -miljöskydd 
Rättspraxis visar att oavsett allmänna rådets indelning i normal och hög 
skyddsnivå så kan det beroende på omständigheterna i det enskilda fallet finnas 
behov att ställa särskilda krav på skyddsnivå med avseende på miljöskydd i 
anslutning till havsområden som är särskilt skyddsvärda och samtidigt särskilt 
känsliga. 
 
Nationell vägledning saknas för hur särskilt skyddsvärda och särskilt känsliga 
områden ska identifieras och pekas ut. I avvaktan på sådan vägledning har ett 
lokalt arbete gjorts för att identifiera sådana områden i Uddevalla. (se bilaga 
“Utpekande av Uddevallas särskilt känsliga och särskilt skyddsvärda 
havsområden). Om nationell vägledning tas fram ska den lokala bedömningen ses 
över och rätta sig efter en sådan vägledning.  
I de områden som kan påverka dessa utpekade, mest skyddsvärda och samtidigt 
mest känsliga områden är det motiverat att ytterligare minska utsläppen av 
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näringsämnen utöver vad som följer av kraven på hög skyddsnivå. Det är därmed 
rimligt att ställa krav på att: 
 

 ingen ökning av utsläpp av näringsämnen från enskilda avlopp bör tillåtas 
 inga nya tillkommande utsläpp från enskilda avlopp med toalett bör tillåtas 
 vid förbättring av befintliga enskilda avlopp med toalett påkopplat, bör 

den valda reningstekniken förväntas leva upp till högre reduktion av kväve 
än 50 %. 

 
Vid nybebyggelse i dessa områden kan fastighetsägare välja att exempelvis 
installera sluten tank eller torrtoalett. Om fastigheten inte har något utsläpp från 
toalett idag (exempelvis om fastigheten har torrtoalett eller sluten tank), bör teknik 
väljas så att utsläppen inte ökar. En bedömning ska göras i varje enskilt fall. 
 

 
Översiktskarta från bilaga: Utpekande av Uddevallas särskilt känsliga och särskilt 
skyddsvärda områden. 
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Hög skyddsnivå -hälsoskydd 
Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om 
hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår. Utsläpp av 
renat avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta genom 
förorening av dricksvatten eller badvatten och inte heller till annan olägenhet, till 
exempel lukt. Avloppsvatten innehåller bakterier och smittämnen som kan 
förorena dricksvattenbrunnar och annat ytvatten. En avloppsanordning måste 
därför alltid kunna reducera bakterier på ett tillförlitligt och robust sätt.  
 
GIS-stödet för prövning av små avlopp kan ge en viss hjälp att bedöma vilken 
skyddsnivå som behövs med avseende på hälsoskydd. 
 
Utöver GIS-stödet behöver bedömningsunderlaget kompletteras med kunskaper 
om förutsättningarna på platsen. Följande lokala förutsättningar vägs in vid 
bedömning om det är motiverat med krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd: 
 

 Vattentäkt finns nedströms och inom det område som utloppet av renat 
avloppsvatten kan komma att påverka 

 Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde 
 Fastigheten ligger i tätbebyggelse där utloppet av renat avloppsvatten kan 

vara exponerat för exempelvis barn eller djur 
 Strandbad/badplats finns nedströms 
 Betande djur kan dricka vattnet nedströms 
 Fiskodling utanför kustutloppet nedströms 
 Fastigheten ligger inom utpekat område med känsligt grundvatten 

 
I hög skyddsnivå för hälsoskydd ska avloppsanläggningen reducera bakterier och 
smittämnen till ett absolut minimum, och samtidigt vara så robust som möjligt, det 
vill säga kräva minimalt med skötsel och tillsyn och innehålla få delar som kan 
göra att funktionen avtar eller upphör på kort tid.  

Normal skyddsnivå 
För övriga områden i kommunen tillämpas normal skyddsnivå för miljö- 
respektive hälsoskydd. Vid den individuella bedömningen kan områden som faller 
under normal skyddsnivå uppgraderas om det är nödvändigt för människors hälsa 
eller miljön. 
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Efterpolering till reningsverk 
Eftersom reningen av avloppsvatten i ett minireningsverk påverkas av sådant som 
skötsel, kemikaliepåfyllning, elförsörjning och liknande krävs i normalfallet en så 
kallad efterpolering efter minireningsverk för att rena avloppsvattnet vid 
driftstörning och som ett skydd mot utsläpp av bakterier och smittämnen. 

Efterpolering i hög skyddsnivå för hälsoskydd 
I områden som bedöms som känsliga avseende hälsoskydd krävs normalt en 
robust efterpolering efter minireningsverk. Som robust efterpolering räknas en 
anläggning som inte är beroende av täta byten av filtermassa, tät kontroll av pH, 
byte av UV-lampa eller liknande för att fungera, för att säkerställa konstant rening 
över lång tid. Bedömning görs i varje enskilt ärende. 

Efterpolering i normal skyddsnivå för hälsoskydd 
I områden som är mindre känsliga avseende hälsoskyddet krävs normalt 
efterpolering efter minireningsverk. Efterbehandling kan i dessa områden bestå av 
en stenkista, en enkel bädd eller en teknisk lösning som kräver skötsel/tillsyn 
eftersom området inte drabbas direkt om en förhöjd halt bakterier kommer ut 
tillfälligtvis. En sådan skötsel/tillsyn skall vara beskriven och motiverad i ansökan 
om tillstånd och skall regleras som villkor i tillståndet. Bedömning görs i varje 
enskilt ärende. 
  
För ny teknik för efterpolering såsom prefabricerade kompaktfilter krävs 
utvärdering av produkten. Utvärdering ska göras av en oberoende part och 
utformas bland annat med provtagning vid olika slags flöden under en längre tid. 
Ny teknik bör inte testas hos en enskild fastighetsägare som därefter får ansvara 
för provtagning och utvärdering. 

Bad-, disk- och tvättvatten 
Mycket av de övergödande ämnena finns i fekalier och urin. Om fekalier och urin 
sorterats bort återstår bad-, disk- och tvättvattnet med relativt litet näringsinnehåll. 
Detta vatten innehåller fortfarande BOD/syreförbrukande ämnen och kan under 
perioder innehålla höga halter bakterier och smittämnen vilket gör att kraven på 
rening och säker utsläppspunkt kan variera från fastighet till fastighet.  
  
Bad- disk och tvättvattenrening kan göras enkel, men dimensioneringen av 
anläggningen är viktig för att klara av att rena vattnet från BOD och inte skapa 
olägenhet med lukt. Anläggning för rening av bad-, disk och tvättvatten bör också 
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vara enkel för fastighetsägaren och inte innebära alltför stort skötselbehov. Någon 
rening utöver slamavskiljning krävs alltid för nya anläggningar. 

Kontroll och tillsyn 
De fastigheter med eget avlopp som inte är i behov av allmänt VA omfattas av 
tillsyn enligt miljöbalken. Om ett avlopp har brister ställer samhällsbyggnad krav 
på att bristerna åtgärdas. Tillsynen av enskilda avlopp regleras av en årlig 
tillsynsplan som antas av nämnden varje år. 
 
Just nu pågår sedan 2007 en första kontroll av alla kommunens enskilda avlopp. 
Då alla avlopp har kontrollerats är det tänkt att kontrollen fortlöper kontinuerligt 
med ett intervall vart 10.e – 15.e år beroende på anläggning. 
 
Kontroll av minireningsverk eller andra störningskänsliga tekniker ska göras 
årligen av en sakkunnig person på uppdrag av fastighetsägaren alternativt av 
fastighetsägaren själv, om den har sakkunskap. Utöver denna egenkontroll bör 
kommunen ha ett återkommande tillsynsintervall vart 3.e - 5.e år. 
 
I de områden som ingår i utbyggnadsplanen för allmänt VA och som ligger 
tidsmässigt inom kort sikt för påkoppling är det inte rimligt att ställa krav på 
enskilda lösningar innan kravet på kommunal påkoppling. Tillsyn i dessa områden 
undviks. 
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2020-02-04 Dnr SBN 2020/00114 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Lisa Cronholm 

Telefon 0522-69 63 68 
lisa.cronholm@uddevalla.se 

 

Handledning för enskilda avlopp 

Sammanfattning 

2015 antog kommunfullmäktige en VA-strategi för Uddevalla kommun. I VA-strategin 

visas Uddevalla kommuns ställningstaganden för VA-försörjningen samt vad dessa 

innebär för hur arbetet skall bedrivas i kommunen. Hur ställningstagandena ska 

uppfyllas, hanteras i olika handlingsplaner; vattenförsörjningsplan för hela kommunen, 

förnyelseplan för allmänt VA, utbyggnadsplan för allmänt VA, handledning för 

enskilda avlopp samt handledning för dagvattenhantering. 

 

En handledning för enskilda avlopp har arbetats fram under hösten 2019. 

Handledningen utgår från kommunfullmäktigeuppdraget ”att ta fram en ny 

avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga 

ämnen från avloppsslam inte skall spridas på åkermark”. 

 

Handledningen är inte bindande som en föreskrift eller förordning, utan fungerar som en 

bedömningsgrund för hur enskilda avlopp bör behandlas i Uddevalla kommun mot 

bakgrund av miljöbalkens regelverk samt lokala förutsättningar.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 

Handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun 

Utpekande av Uddevallas särskilt känsliga och särskilt skyddsvärda områden utifrån 

utsläpp av renat avloppsvatten 

      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå för kommunfullmäktige att anta handledning för enskilda avlopp i Uddevalla 

kommun att gälla ifrån 2020-06-01.   

 

 

Aya Norvell Lisa Cronholm 

Tf. förvaltningschef Avdelningschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-02-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr SBN 2020/00114  

Handledning för enskilda avlopp 

Sammanfattning 

2015 antog kommunfullmäktige en VA-strategi för Uddevalla kommun. I VA-strategin 

visas Uddevalla kommuns ställningstaganden för VA-försörjningen samt vad dessa 

innebär för hur arbetet skall bedrivas i kommunen. Hur ställningstagandena ska 

uppfyllas, hanteras i olika handlingsplaner; vattenförsörjningsplan för hela kommunen, 

förnyelseplan för allmänt VA, utbyggnadsplan för allmänt VA, handledning för 

enskilda avlopp samt handledning för dagvattenhantering. 

 

En handledning för enskilda avlopp har arbetats fram under hösten 2019. 

Handledningen utgår från kommunfullmäktigeuppdraget ”att ta fram en ny 

avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att skadliga 

ämnen från avloppsslam inte skall spridas på åkermark”. 

 

Handledningen är inte bindande som en föreskrift eller förordning, utan fungerar som en 

bedömningsgrund för hur enskilda avlopp bör behandlas i Uddevalla kommun mot 

bakgrund av miljöbalkens regelverk samt lokala förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 

Handledning för enskilda avlopp i Uddevalla kommun 

Utpekande av Uddevallas särskilt känsliga och särskilt skyddsvärda områden utifrån 

utsläpp av renat avloppsvatten 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Jerker Lundin (KD), Kent 

Andreasson (UP) och Susanne Grönvall (S): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå för kommunfullmäktige att anta handledning för enskilda avlopp i Uddevalla 

kommun att gälla ifrån 2020-06-01 

 
Vid protokollet 

Ola Löfgren 

 

Justerat 2020-02-24 

Mikael Staxäng 

Roger Johansson 

Per-Arne Andersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 

Ola Löfgren 

 

Expedierat 2020-02-25 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-03-04 Dnr KS 2020/00191 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg 

Chef för avdelningen för Hållbar Tillväxt 

Telefon 0522-69 6061 

anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Avsiktsförklaring om transportkorridor Skagerack 

Sammanfattning 

Samverkansplattformen för Bohusbanan startade i oktober 2018 utifrån det turistiska 

utvecklingsarbetet Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 

regionens och Trafikverkets planering är minst 20–30 år bort och då tänkt med 

dubbelspår bara till Uddevalla. Regionens nuvarande inledning av transportvägar 

innebär en transportkorridor via E6 och en långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via 

Dalsland, ca år 2040. Hamnarnas roll utanför Göteborg är idag inte ens definierat 

regionalt, trots en prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugoårsperiod. 

Målet med det gemensamma beslutet att genom Enat Bohuslän gemensamt kunna arbeta 

för att skapa förutsättningar för ett dubbelspår till Norge behöver ökad kraft och 

tydlighet i organiserandet.  

Nuvarande samverkansplattform behöver därmed övergå i en mer strategiskt formulerat 

arbete. Förslaget till avsiktsförklaring ger också en tydligare och kraftfullare 

intentionsskrivning skild från det turistiska nätverket Enat Bohuslän. 

Samverkansplattformen flyttar därmed fram sin ambition vilket innebär att man blir en 

katalysator för en hållbar ekonomisk utveckling, en förstärkning av regionen Bohuslän-

Östfold och en väsentligt ökad arbetsmarknadsregion. Samverkansplattformens 

organiserande utgår idag från samverkan för Bohusbanan, vilket är nuvarande 

samverkansform 10 kommuner och 5 näringslivsorganisationer. Avsiktsförklaringens 

innehåll är formulerad och fast, någon smärre textuell justering kan uppstå på stormötet 

med de 10 kommunerna, inklusive näringslivsorganisationerna.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Avsiktsförklaring - Transportkorridorer.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

att Ställa sig bakom avsiktsförklaringen 

 

 

 

 

Peter Larsson  Anders Brunberg  

Kommundirektör  Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-03-04 Dnr KS 2020/00191 

  

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelserna i Strömstad, Tanum, Stenungssund, Munkedal, Kungälv, Orust, Tjörn, Lysekil och 

Sotenäs.  

 

 

 

 



 

 

BESLUTSMATERIAL (Reviderad 20200303)                                                                                             
 
 

Avsiktsförklaring – Transportkorridor Skagerrak  
En ny skandinavisk ekonomisk tillväxtkorridor mellan Göteborg och Oslo 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen. 

  
Bakgrund 
Samverkansplattformen för Bohusbanan startade oktober 2018 utifrån det turistiska 
utvecklingsarbetet Enat Bohuslän. Bohusbanans möjlighet till dubbelspår och att ingå i 
regionens och Trafikverkets planering är minst 20–30 år bort och då med tänkt 
dubbelspår bara till Uddevalla.  
Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en transportkorridor via väg 
E6 och långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via Dalsland, ca 2040. Hamnarnas roll 
utanför Göteborg är idag mycket begränsat definierade regionalt, trots en 
prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugo årsperiod. 
Samverkansplattformens organiserande utgår idag från Samverkan för Bohusbanan, 
vilket är nuvarande samverkansform 10 kommuner 5 näringslivsorganisationer. 
 

Behov förstärkt konsortiearbete 
Nuvarande samverkansplattform behöver övergå i ett mer strategiskt formulerat 
arbete. Konsortiet behöver idag också en tydligare och kraftfullare intentionsskrivning 
skild från det turistiska nätverket Enat Bohuslän. Konsortiet flyttar därmed fram sin 
ambition vilket innebär att man bidrar till regionens mål om hållbara transporter och 
blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, förstärkning av regionen 
Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion.  
 

Syfte och Mål 
Transportkorridor Skagerrak utgår från ambitionen att bli en kraftfull katalysator för 
hållbar ekonomisk tillväxt mellan Oslo och Göteborg. Vår målbild utgår också från att 
en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, väg och järnväg 
tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i 
linje med Västra götalandsregions mål om hållbara transporter, där smartare 
lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik tillsammans bidrar 
till en utökad arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker 
också den helhet som krävs för slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s 
transportekosystem. 
 

Följande delmål sätts för utvecklingsarbetet: 
Förstärka utvecklingen av järnvägar, väg och hamnar mellan Göteborg och Oslo 
Snabba, miljövänliga och effektiva transportsystem  
En ny standard för gods och persontransporter som kan möta framtidens behov 

 

Handlingsplan 
Konsortiets arbete preciseras i tid till 31 december 2022 vilket ger utrymme att arbeta 
fram alternativa planer, om inte behovet av ökad infrastruktur i Bohuslän hörsammas. 
Konsortiets övergripande arbete kan även innefatta ett säkerställande av delaktighet i 
revideringar av den nationella infrastrukturplanen 2026. Nytt beslut tas hösten 2021. 
För ytterligare samverkanstid, tas beslut under 2027–2028. 



 

 

 

- Organisation 
En storgrupp bestående av samtliga deltagande kommuners 
kommunstyrelsepresidier, inklusive utvalda tjänstemän, samt deltagande 
näringslivsorganisationer utgör formerna för övergripande strategiarbete och som 
besluts forum. 

 

En utökad referens- och styrgrupp bestående av de sex kommuner som har 
nuvarande järnvägssträckning inom kommungränsen dvs Strömstad, Tanum, 
Munkedal, Uddevalla, Stenungssund, Kungälv, samt representant från Svenska 
Byggindustrier. 
 
En operativ arbetsgrupp med tjänstemän/representanter från Kungälv, Uddevalla, 
Strömstad, samt Västsvenska Handelskammaren säkerställer leverans och 
kontinuitet. Projektorganisationen kan vid behov förstärkas av utvalda 
kommunrepresentanter från deltagande kommuner/organisationer, som får bidra 
utifrån förutsättningar och behov. Inköp av konsultativt stöd sker primärt utifrån 
befintlig budget.  

 
Tre stormöten per år genomförs med samtliga Kommunstyrelsers presidier, samt 
tjänstemannaföreträdare från samtliga kommuner och näringslivsorganisationer.  
Åtta till tio arbetsmöten per år genomförs av den operativa arbetsgruppen, där 
styrgruppen kallas vid särskilda frågeställningar. 

 
Arbetsområden 
Huvudsakliga arbetsområden utgår från nedan prioriterade punkter; 

 Att som ett första steg arbeta för ett dubbelspår Göteborg – Uddevalla  

 Utreda bästa transportkorridor mellan Norge och Sverige 

 Skapa förutsättningar för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo 

 Politisk långsiktig förankring regionalt, nationellt och internationellt 

 Se över möjliga ägarskapsformer/bolagsformer för alternativa satsningar på en 
förbättrad järnväg mellan Göteborg och Oslo 

 Locka investerare för att snabba upp genomförandet av en förbättrad 
transportkorridor 

 
Tidsplan 
I Bilaga 1 medföljer en övergripande tidsplan. 

 
Ekonomiska åtaganden  
Gemensamt beslutade åtgärder och finansiering av konsortiets utvecklingsarbeten, 
belastas deltagande aktörer med proportionell kostnad. Konkret innebär åtagandet att 
varje kommun bidrar inför uppstarten av samarbetsavtalet per januari 2020, med att 
delfinansiera en ekonomisk insats på totalt 400 000 kr som ska användas för 
konsultativa insatser samt marknadsföring av samarbetet. Referens- och styrgruppen, 
eller den av gruppen utsedd representant, beslutar om dessa medel.  
Kommunernas insatser fördelas proportionellt efter invånarantalet i varje 
kommun (Bilaga 2, fördelningsprincip)  
Eventuellt ytterligare, framtida, finansiering inom ramen för samarbetet, sker efter 
separata beslut.  
 
 



 

 

Exit 
Den kommun som önskar lämna samarbetet innan avtalsperioden löpt ut (2028) ska 
skriftligen meddela styrgruppen sitt beslut. De pengar som är inbetalade till 
samarbetet kommer inte att återbetalas 

 
Konsortiets samverkansplattform undertecknas av respektive 
kommunstyrelseordförande, efter beslut i den egna kommunen. 

 
Underskrift KSO Underskrift KSO Underskrift KSO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bilaga 1  
 
Särskild tidsplan för handlingsplanen 2020–2022   
Den operativa arbetsgruppen, tar fram underlag för genomförande, enligt 
nedanstående handlingsplan.  
Det gemensamma utvecklingsarbetet omfattas av 2020–2023 i huvudsak av följande 
aktiviteter, med preliminär tidsram per 2019-12-16 (uppdateras löpande); 
 

2020 
Januari  Konsortietext/avtalstext skickas ut på remiss till 

kommuner och näringslivsorganisationerna 
 

Jan-mars Samarbetets referens- och styrgrupp bestående av 
politiska representanter från fyra kommuner (Tanum, 
Uddevalla, Stenungssund, Kungälv) besöker samtliga 
deltagande kommuners kommunstyrelser för att i mer 
detalj informera om avtalsförslaget.   

 
Mars Berörda kommuner beslutar om deltagande i 

genomförandeansökan för Interregprojektet EU:s 
Transportkorridor ”Större region på riktigt” (separata 
beslut/avtal per kommun?) 

 
Feb- april Separata beslut i samtliga kommuner ang. 

avtalstexten och överenskommelsen om samarbete i mer 
organiserad form fram till 2028.  

 
Mars-Apr Stormöte med politiker, tjänstemän, 

nulägesavstämning samt beslut ny samverkansplattform
  

 
Juni Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning 

 
Oktober Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning. 

Utvärdering, avstämning av årets insatser, beslut om 
kommande års aktiviteter. 

 
 

Under året Arbetsgruppen tar fram underlag till 
arbetspunkterna dubbelspår, utredningar, 
transportkorridor mm.  

  
 Ökad dialog med norska aktörer. 

 
Aktivt arbeta för att införliva Göteborg-Oslo i samarbetet. 

 
 Fortsätta dialog och samverkan i delregionala samt 

regionala instanser.  
  
  



 

 

 Arbetsgruppen tar vid behov fram underlag till rapporter, 
sammanställning av statistik, samhällsnyttor, kostnader 
etc. 

 Uppdatering av kommunikation, information samt 
hemsida mm.  

 
 
 
 
2021 

 
Mars  Stormöte med politiker, tjänstemän för 

avstämning 
  
Juni  Stormöte med politiker, tjänstemän för 

avstämning 
 
Oktober  Stormöte med politiker, tjänstemän för 

avstämning. Utvärdering, avstämning av årets insatser, 
beslut om kommande års aktiviteter. 

 
Under året Arbete med dialoger på regional, nationell 

nivå och internationell nivå. 
   

Fortsätta dialog och samverkan i delregionala samt 
regionala instanser.  

 
 Aktivt arbeta för att införliva Göteborg-Oslo i samarbetet. 
 
 Arbetsgruppen tar fram underlag till arbetspunkterna 

dubbelspår, utredningar, transportkorridor, 
externfinansiering, ägarformer mm. 

 
 Sammanställning av statistik, samhällsnyttor, kostnader 

etc. 
  
 Arbete inom Interregprojektet EU:s 

Transportkorridor ”Större region på riktigt (med 
förutsättning att ansökan går igenom).  
 
Förberedelser inför uppdatering av nationell 
infrastrukturplan som planeras uppdateras 2023/2024. 

 
 
2022 
Mars Stormöte med politiker, tjänstemän för 

avstämning 
  
Juni Stormöte med politiker, tjänstemän för 

avstämning 
 
 



 

 

Oktober  Stormöte med politiker, tjänstemän för avstämning. 
Utvärdering, avstämning av årets insatser, beslut om 
kommande års aktiviteter. 

 
Under året Arbete med dialoger på regional, nationell nivå och 

internationell nivå 
  
 Sammanställning av statistik, samhällsnyttor, kostnader 

etc. 
  
 Arbete inom Interregprojektet EU:s 

Transportkorridor ”Större region på riktigt (med 
förutsättning att ansökan går igenom).  
 
Förberedelser inför uppdatering av nationell 
infrastrukturplan som planeras uppdateras 2023/2024. 

2023- 
2024 Planerad uppdatering av nationell infrastrukturplan.



 

 

 
 
Bilaga 2 Fördelningsprincip insats 
 

Folkmängd efter region och år 
   

    

 
2018 

Kostnad/kommun                            
(1,85 kr/invånare)  

1415 Stenungssund 26503               49 031  
 1419 Tjörn 15922               29 456  
 1421 Orust 15110               27 954  
 1427 Sotenäs 9030               16 706  
 1430 Munkedal 10503               19 431  
 1435 Tanum 12873               23 815  
 1482 Kungälv 45086               83 409  
 1484 Lysekil 14611               27 030  
 1485 Uddevalla 56259            104 079  
 1486 Strömstad 13253               24 518  
 

 
219150            405 428  

 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-03-10 Dnr KS 2020/00094  

  

 

  

 

Handläggare 

Upphandlingschef Linda Skarin 

Telefon 0522-69 69 14 
Linda.skarin@uddevalla.se 

 

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om att 
direktupphandlingar i första hand ska göra med företag som 
har tecknat kollektivavtal  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-09. § 188, att direktupphandling i första hand 

ska göras från företag med tecknade kollektivavtal. Kommunledningskontoret har 

därefter utfärdat en tillämpningsanvisning för direktupphandling innehållandes en 

instruktion om att köp i första hand ska göras från företag med tecknade kollektivavtal 

och att förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumentet) ska innehålla en fråga till 

anbudsgivare om denne har kollektivavtal. 

 

Kommunledningskontoret har kommit till slutsatsen att det inte är tillåtet att kräva att 

leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal. Det betyder att det även vid 

direktupphandlingar är förbjudet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden av 

kollektivavtal. Ett sådant krav skulle anses bryta mot flera av de grundläggande 

upphandlingsprinciperna. 

 

Av principen om likabehandling följer att alla leverantörer ska ges samma 

förutsättningar att lämna anbud. Alla leverantörer kan inte ges samma förutsättningar 

om krav ställs på att leverantören ska vara bunden till ett kollektivavtal, då det råder 

föreningsrätt i Sverige. Föreningsrätt innebär att arbetsgivare har rätt att tillhöra en 

arbetsgivarorganisation, men också en rätt att inte tillhöra en sådan. Att vara medlem i 

en arbetsgivarorganisation innebär att leverantören tecknar ett kollektivavtal. 

 

Likaså kan det anses strida mot proportionalitetsprincipen, då kraven och villkoren i 

upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Ett kollektivavtal 

innehåller så mycket mer än vad som kan anses vara rimligt att ställa krav på för att 

kontraktet ska kunna utföras. De åtgärder som den upphandlande myndigheten 

genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 

 

Kommunledningskontoret föreslår med anledning av ovanstående att 

kommunfullmäktige fattar beslut om ett nytt förhållningssätt avseende 

direktupphandling på så vis att direktupphandling i första hand ska göras från företag 

som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt 

kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester.    

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2020-03-10 Dnr KS 2020/94 

  

 

 

 

Kommunledningskontoret har utfärdat en tillämpningsanvisning för direktupphandling 

innehållandes en instruktion om att köp i första hand ska göras från företag med 

tecknade kollektivavtal och att förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumentet) ska 

innehålla en fråga till anbudsgivare om denne har kollektivavtal. 

Tillämpningsanvisningen kommer att anpassas efter fullmäktiges ställningstagande i 

ärendet       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-09 §188  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-09-09 §188 

 

att direktupphandling i första hand ska göras från företag som tillämpar arbetsvillkor 

motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, 

arbetstid och semester.   

 

 

Peter Larsson Linda Skarin 

Kommundirektör Upphandlingschef 
 

 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2015-09-09 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 188 Dnr KS 2014/00109  

Motion från Carina Antonsson (S) och Ingemar Samuelsson (S) 
angående en sund konkurrens vid upphandlingar 

Sammanfattning 

I motionen framställs önskemål om att Uddevalla kommun ska ställa krav i 

upphandlingar på att anbudsgivare/leverantörer följer miljö-, social och 

arbetslagsstiftning samt ställer krav på kollektivavtal vid upphandling av tjänster och 

entreprenader. 

  

Att ställa krav på arbetsvillkoren för arbetstagare hos de leverantörer kommunen har 

avtal med är ett sätt att värna om den svenska välfärden anser förslagställaren och menar 

att sådana krav kan ställas i belysning av det nya upphandlingsdirektivet 2014/24/EU 

(gällande Lag om offentlig upphandling, LOU). 

  

Kommunledningskontoret gör följande bedömning. Bakgrunden är att 

”Upphandlingsdirektivet 2014/24/EU” reviderades tidigt 2014. Sverige har en 

skyldighet att implementera EU-rätten inom en viss föreskriven tid, 24 månader. För 

närvarande pågår dels arbetet med att ta fram en proposition för ny LOU med syfte att 

implementera upphandlingsdirektivet i svensk rätt och dels parallellt en utredning enligt 

kommittédirektiv 2014:162 ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal” som ska 

redovisas senast 1 september 2015 för att detta ska kunna utgöra en del av arbetet med 

de kommande lagstiftningsförändringarna.  

  

Rent allmänt finns inget behov av att ställa krav på att anbudsgivare/leverantörer ska 

följa den lagstiftning som är aktuell för det område inom vilket denne är verksam. Om 

en avtalsleverantör bryter mot lag och är det något som har en väsentlig inverkan på 

avtalsförhållandet, kan avtalet hävas.  

  

När det gäller krav på anställningsvillkor kan enligt ovan konstateras att förändringar i 

regelverket är på gång, men att föregripa den svenska implementeringen på området då 

kommunen fortfarande inte kunnat se föreslagna förändringar och i förväg förändra det 

interna regelverket måste avrådas från. Man ska inte heller övertolka betydelsen av de 

förändringar som det nya upphandlingsdirektivet medför, beträffande möjligheten att 

ställa krav på kollektivavtal hos de som lämnar anbud/levererar varor och tjänster till 

kommunen. 

  

Risken med att införa krav i en upphandling som inte är förankrade i lagstiftning eller 

praxis är att vi kan få en ökande andel överprövningar, vilket fördröjer nya avtal och 

därmed kan kommunen dra på sig kostnader.  

  

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2015 föreslå kommunfullmäktige att vid direktköp 

skall i första hand detta ske hos företag med tecknade kollektivavtal och att i övrigt 

lämna motionen utan åtgärd. Kommunledningskontoret avser att under slutet av året,  



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2015-09-09 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 188 
 

om rättsläget blivit klarlagt, återkomma med rekommendation till hur frågan ska 

hanteras vidare. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Carin Ramneskär (M) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig 

i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-27 § 170. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-04-13. 

Kommittédirektiv 2014:162 

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-12 § 55. 

Motion inkommen 2014-03-11.  

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.  

 

Carin Ramneskär (M) och Christer Hasslebäck (UP): att för närvarande lämna motionen 

utan åtgär i avvaktan på ny lagstiftning samt att ge kommunledningskontoret i uppdrag 

att senast till kommunstyrelsens sammanträde november 2015, baserat på 

kommittédirektiv 2014:162, redovisa rekommendationer till hantering avseende krav på 

kollektivavtal och andra arbetsvillkor hos anbudsgivare/leverantörer i samband med 

upphandling.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i handlingarna mot Carin 

Ramneskärs (M) och Christer Hasslebäcks (UP) yrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.       

    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att vid direktköp skall i första hand detta ske hos företag med tecknade kollektivavtal,  

  

att för övrigt lämna motionen utan åtgärd i avvaktan på ny lagstiftning,  

  

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att senast till kommunstyrelsens 

sammanträde november 2015, baserat på kommittédirektiv 2014:162, redovisa 

rekommendationer till hantering avseende krav på kollektivavtal och andra arbetsvillkor 

hos anbudsgivare/leverantörer i samband med upphandling, samt  

  

att motionen därmed är besvarad.  



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2015-09-09 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 188 

 

Reservation 

Ledamöterna från (KD)-gruppen, (M)-gruppen, (C)-gruppen, (FP)-gruppen och (UP)-

gruppen och (SD)-gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Carin Ramneskärs (M) och Christer Hasslebäcks (UP) yrkande.     

    
 

Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2015-09-14 

Alf Gillberg, Vivian Uddén, Marie Henriksen 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2015-09-14 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2015-09-15 

Kommunledningskontoret upphandlingsavdelningen 

Carina Antonsson 

Ingemar Samuelsson 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-03-04 Dnr KS 2020/00173 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Utökad budget för säkerställande av funktion för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny 

simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara Rimnersområdet 

och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav också i uppdrag åt 

kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet till 

dess att ny simhall är i drift.  

Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen tagit 

fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad. Underhållsbehovet är 

stort inför fortsatt drift, något som troligen också bidrar till färre antal besökare. 

Åtgärdsplanen belyser teknisk funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte minst gästernas 

trivsel och miljö. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats och prioriterats. 

Handlingsplanen innehåller områden som är nödvändiga att åtgärda för att säkerställa 

funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under ytterligare fem år.  

Riskanalysen pekar också på vissa händelser som eventuellt kan komma att uppstå, men 

som föreslås hanteras senare om problem uppstår. Föreslagna åtgärder kommer att 

genomföras så att Walkesborgsbadet kan hållas öppet som vanligt.  

 

Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr årligen 

för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer som behöver 

genomföras omgående samt insatser för att skapa en kundvänligare miljö och förbättra 

trivsel. För 2020 finns ett totalt behov av 2 500 tkr i utökad drift- och underhållsbudget och 

därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsförvaltare och ansvarar för drift och underhåll 

av Walkesborgsbadet. Budgeten är dock inte anpassad för fortsatt drift. I och med beslut om 

att säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och fritidsförvaltningen att en 

särskild utökad driftbudget som möter behovet säkerställs för fastighetsförvaltaren.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-02-19 §23 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-22.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-03-04 Dnr KS 2020/00173 

  

 

 

 

att godkänna utökat kommunbidrag om 2500 tkr för, drift och underhåll av 

Walkesborgsbadet för 2020, till Samhällsbyggnadsförvaltningen, i egenskap av 

fastighetsförvaltare 

 

att det utökade kommunbidrag finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp 

 

att ökade driftskostnader för 2021 och till dess att ny simhall är i drift hanteras i 

ordinarie budgetprocess de kommande åren  

 

   

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KFN 2020/00010  

Säkerställande av funktion för nuvarande Walkesborgsbadet till 
dess att ny simhall är i drift 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny 
simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara 
Rimnersområdet och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav 
också i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 
Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 
  
Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 
tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad. 
Underhållsbehovet är stort inför fortsatt drift, något som troligen också bidrar till färre 
antal besökare. Åtgärdsplanen belyser teknisk funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte 
minst gästernas trivsel och miljö. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats 
och prioriterats. Handlingsplanen innehåller områden som är nödvändiga att åtgärda för 
att säkerställa funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under ytterligare fem år.  
Riskanalysen pekar också på vissa händelser som eventuellt kan komma att uppstå, men 
som föreslås hanteras senare om problem uppstår. 
Föreslagna åtgärder kommer att genomföras så att Walkesborgsbadet kan hållas öppet 
som vanligt. 
  
Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr 
årligen för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer 
som behöver genomföras omgående samt insatser för att skapa en kundvänligare miljö 
och förbättra trivsel. För 2020 finns ett totalt behov av 2 500 tkr i utökad drift- och 
underhållsbudget och därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsförvaltare och ansvarar för drift och 
underhåll av Walkesborgsbadet. Budgeten är dock inte anpassad för fortsatt drift. I och 
med beslut om att säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och 
fritidsförvaltningen att en särskild utökad driftbudget som möter behovet säkerställs för 
fastighetsförvaltaren. 
  
Åtgärder som berör verksamheten (exempelvis slitage av möbler, informationsmaterial 
och träningsredskap) hanteras inom ramen för tilldelad och beslutad budget för kultur 
och fritid.     

Beslutsunderlag 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2020/00010 
Risk och konsekvensanalys med åtgärdsplan och totalkostnad per åtgärdsområde  
Risk och konsekvensanalys med handlingsplan från skyddsrond  
Utfall 2017-2019 Walkesborgsbadet  
Exempelbilder över behov för åtgärder  
Gränsdragningslista med ansvarsfördelning brandskydd 
Guide gränsdragningslista  



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan för säkerställande av funktion för 
nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 
 
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar 
samhällsbyggnadsnämnden en utökad och anpassad drift- och underhållsbudget för 
nuvarande Walkesborgsbadet med 2 500 tkr för 2020 och därefter 500 tkr årligen till 
dess att ny simhall är i drift.  

Förslag till beslut på mötet 
Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), och Åke Granath (S) 
föreslår att förvaltningens förslag till beslut avslås.  

Beslutsgång  
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot förslaget om att avslå det 
samma, och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
Kultur och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan för säkerställande av funktion för 
nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 
tilldelar samhällsbyggnadsnämnden en utökad och anpassad drift- och underhållsbudget 
för nuvarande Walkesborgsbadet med 2 500 tkr för 2020 och därefter 500 tkr årligen 
till dess att ny simhall är i drift. 

Reservation 
Annelie Högberg (S), Robert Wendel (S), Åsa Carlsson (S), och Åke Granath (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget, med följande motivering:  

Uppdraget att säkerställa funktionen för nuvarande bad, Walkesborg under 5 år, 2020-
2024, innebär en total kostnad för kommunen med ca 45 mkr, (inkl.intäkter). 

Eftersom bassängerna i badet är i mkt dåligt skick finns det risk för vattenläckage och 
akut behov av renovering i både simundervisning och 25 m bassängen för ytterligare ca 
2,5 mkr.  

Notan för kommunen kan hamna på 47,5 mkr innan det nya badet öppnar.  

Det är ett risktagande att fortsätta hålla badet vid liv, och att dessa åtgärder inte räcker 
till för att garantera ett säkert badhus.  

2019 minskade antal besökare till badet med 28%, trots det har samverkansmajoriteten 
valt att höja avgiften för besökare till badhuset 2020.  



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 
 
2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Med ett tillfälligt bad på Landbadet fanns det utrymme för gratis, alt. lågt inträde för 
simskolor, skolor, föreningar och allmänheten som kompensation under tiden vi bygger 
upp det nya badet på Walkesborg, och enl. plan skulle öppnas senare delen av 2022.  

Efter valet 2018 tog den nya samverkansmajoriteten över ett dukat bord då både 
tidsplan och ekonomisk plan för ett nytt badhus hölls, de fick chansen att färdigställa ett 
ersättningsbad vid årsskiftet 2019/20 och inviga ett nytt badhus redan 2022.  

Det dukade bordet valde samverkansmajoriteten och s.d vända ryggen. 

Protokollsanteckning 

Christer Johansson (V) lämnar följande protokollsanteckning:  

Vänsterpartiet vill ej deltaga i beslut med hänvisning till säkerheten på badhuset samt 
den ekonomiska osäkerheten. Och att vi inte vill ha något juridiskt ansvar, varken 
ekonomiskt eller mot ev. olyckor. 

 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-02-25 
Monica Bang Lindberg, Lars Olsson   
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-25 intygar 
Josefin Florell  
 
Skickat 2020-02-25 till  
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Paula Nyman 

Telefon 0522-69 63 75 
paula.nyman@uddevalla.se 

 

Säkerställande av funktion för nuvarande Walkesborgsbadet 

till dess att ny simhall är i drift 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny 

simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara 

Rimnersområdet och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav 

också i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 

tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad. 

Underhållsbehovet är stort inför fortsatt drift, något som troligen också bidrar till färre 

antal besökare. Åtgärdsplanen belyser teknisk funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte 

minst gästernas trivsel och miljö. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats 

och prioriterats. Handlingsplanen innehåller områden som är nödvändiga att åtgärda för 

att säkerställa funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under ytterligare fem år.  

Riskanalysen pekar också på vissa händelser som eventuellt kan komma att uppstå, men 

som föreslås hanteras senare om problem uppstår. 

Föreslagna åtgärder kommer att genomföras så att Walkesborgsbadet kan hållas öppet 

som vanligt. 

 

Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr 

årligen för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer 

som behöver genomföras omgående samt insatser för att skapa en kundvänligare miljö 

och förbättra trivsel. För 2020 finns ett totalt behov av 2 500 tkr i utökad drift- och 

underhållsbudget och därefter 500 tkr årligen till dess att ny simhall är i drift. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsförvaltare och ansvarar för drift och 

underhåll av Walkesborgsbadet. Budgeten är dock inte anpassad för fortsatt drift. I och 

med beslut om att säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och 

fritidsförvaltningen att en särskild utökad driftbudget som möter behovet säkerställs för 

fastighetsförvaltaren. 

 

Åtgärder som berör verksamheten (exempelvis slitage av möbler, informationsmaterial 

och träningsredskap) hanteras inom ramen för tilldelad och beslutad budget för kultur 

och fritid.      
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2020-01-22 Dnr KFN 2020/00010 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN 2020/00010 

Risk och konsekvensanalys med åtgärdsplan och totalkostnad per åtgärdsområde  

Risk och konsekvensanalys med handlingsplan från skyddsrond  

Utfall 2017-2019 Walkesborgsbadet  

Exempelbilder över behov för åtgärder  

Gränsdragningslista med ansvarsfördelning brandskydd 

Guide gränsdragningslista   

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner åtgärdsplan för säkerställande av funktion för 

nuvarande Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 

 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar 

samhällsbyggnadsnämnden en utökad och anpassad drift- och underhållsbudget för 

nuvarande Walkesborgsbadet med 2 500 tkr för 2020 och därefter 500 tkr årligen till 

dess att ny simhall är i drift.     

 

 

Ärendebeskrivning 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om förutsättningar och placering av ny 

simhall. Beslutet innebär bland annat att placering för ny simhall ska vara 

Rimnersområdet och att investering för ett tillfälligt bad utgår. Kommunfullmäktige gav 

också i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. 

 

Gemensam riskbedömning och åtgärdsplan 

Kultur och fritidsförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen 

tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa funktionen för nuvarande bad i och med det 

förändrade beslutet och ett nu eftersatt underhåll. Åtgärdsplanen belyser teknisk 

funktion, arbetsmiljö, säkerhet och inte minst gästernas trivsel och miljö. Åtgärdsplanen 

är en samlad bedömning av underlag från underhållsronder, skyddsronder och dialog 

föreningsdialoger. Identifierade behov och risker har bedömts, värderats och 

prioriterats. Handlingsplanen innehåller åtgärdsområden som förvaltningarna anser är 

nödvändiga för att säkerställa funktionen och skapa en säker och trivsam miljö under 

ytterligare fem år. Föreslagna åtgärder kommer att genomföras så att Walkesborgsbadet 

kan hållas öppet som vanligt. 
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Utökad drift och underhållsbudget 

Det förändrade behovet medför utökade drift- och underhållskostnader med 500 tkr 

årligen för löpande åtgärder. Åtgärdsplanen beskriver även ett visst antal reparationer av 

mer akut karaktär som behöver genomföras omgående till en sammanlagd kostnad av 

1 150 tkr. Under senare år har antal besökare minskat kraftigt. Från 2017 till 2019 har 

antal besökare minskat med 28%. Genom en rumsbeskrivning med åtgärder för att 

förbättra trivsel förväntas antal besökare till Walkesborgsbadet öka. Det rör sig 

exempelvis om att förbättra akustik, belysning och slitage på väggar. Den totala 

kostnaden för att skapa en kundvänligare miljö och förbättra trivsel är 850 tkr. För att nå 

bästa nytta under resterande drifttid bör insatserna göras så snart som möjligt om medel 

beviljas. För 2020 finns totalt ett behov av 2 500 tkr i utökad drift- och 

underhållsbudget och därefter 500 tkr årligen.  

 

I underlagen för beslutet presenteras riskbedömningen med åtgärdsplan och en beräknad 

totalkostnad per åtgärdsområde.  

De enskilda åtgärderna ligger under 350 tkr vilket innebär att kostnaderna bokförs på 

resultatet och inte blir investeringar som ska skrivas av under resterande period. Uppstår 

risker som allvarligt påverkar arbetsmiljö, besökare eller fortsatt funktion och drift så 

kommer dessa att hanteras och åtgärdas.  

Fortsatta driftkostnader för Walkesborgsbadet kommer att märkas med projektnummer 

för ekonomisk uppföljning och planering under resterande drifttid. 

 

Ansvar för budget 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetsägare och ansvarar för drift och underhåll 

av Walkesborgsbadet. Samhällsbyggnads drift -och underhållsbudget för badet är idag 

inte anpassad till drift under ytterligare fem år. Underhållet är nu kraftigt eftersatt i och 

med tidigare beslut att nu avveckla driften vid Walkesborg. I och med beslut om att 

säkerställa funktionen för nuvarande bad föreslår kultur och fritidsförvaltningen att även 

en särskild utökad budget som möter verksamhetens behov säkerställs för 

fastighetsförvaltningen.  

Åtgärder som berör verksamheten (exempelvis slitage av möbler, informationsmaterial 

och träningsredskap) hanteras inom ramen för tilldelad och beslutad budget för kultur 

och fritid. Dessa verksamhetsåtgärder har påbörjats och kommuniceras ut löpande. 

 

Beaktande av andra möjligheter till finansiering 

Avgifterna på Walkesborgsbadet har setts över och höjts i samband med beslut om taxor 

i kultur och fritidsnämnden i november 2019. Kultur och fritidsförvaltningen bedömer 

att det inte är aktuellt med ytterligare avgiftshöjningar för att finansiera utökat behov av 

drift och underhållsåtgärder. 

 

Ärendet blir ett undantag från internhyresmodellen som annars skulle innebära en 

reglering med ökad hyra för hyresgästen. Förvaltningarna är tillsammans med 

ekonomiavdelningen överens om att detta är en speciell situation och att det förenklar 

processen om medel i detta fall säkerställs direkt till samhällsbyggnad. 
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Risker som beaktas 

I riskbedömningen finns också åtgärder beskrivna som eventuellt kan inträffa under de 

fortsatta driftåren, men som inte förebyggs omgående. Det gäller hoppbassängen, 

undervisningsbassängen, 25-meters bassängen och kloranläggningen. Vid eventuella 

och omfattande läckage i hoppbassängen bedömer de båda förvaltningarna att 

bassängen i så fall behöver stängas av på grund av att insatser och kostnader för 

åtgärder blir alltför stora i förhållande till den tid badet ska finnas kvar. Lagning av rör 

för bassängvatten till undervisningsbassängen och 25-meters bassängen kan dock 

åtgärdas om det blir nödvändigt till en kostnad av ca 2 500 tkr. 

Uppstår ett behov av nyinvestering i kloranläggningen kommer detta att behöva 

genomföras.  En sådan investering uppgår till ca 1 000 tkr, men kan dock användas 

vidare vid Landbadet.  

Dessa eventuella kostnader hanteras lämpligen inom internhyresmodellen. 

 

Fortsatt kontroll och uppföljning av risker 

Underhållsronder sker löpande på Walkesborgsbadet och dessa har intensifierats för att 

ha god löpande kontroll på risker och förändringar som behöver åtgärdas. Skyddsronder 

genomförs frekvent med personal och fackliga representanter inom det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Samhällsbyggnadsförvaltningen beaktar även fortsättningsvis 

uppkomna risker ihop med lokalplanerare och enhetschef på Walkesborgsbadet.  

Kultur och fritidsnämnden följer upp risker och åtgärder inom verksamheten på 

Walkesborg genom förvaltningens rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Hansson Paula Nyman 

Kultur och fritidschef Kultur och fritidsförvaltningen  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens begäran om ökat kommunbidrag för 2020 

om till åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsavdelningen har sökt medel från effektiviseringsfonden med fokus på 

tre områden: subventionerade anställningar, personer i försörjningsstöd som saknar 

arbetsförmåga, samt uppstart med automatisering och digitalisering. Åtgärderna inom 

områdena subventionerade anställningar och rätt försörjning för personer som saknar 

arbetsförmåga passar inte in i effektiviseringsfondens kriterier, samtidigt som det 

föreligger ett stort behov av sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd. 

Åtgärderna bedöms vara lämpliga att genomföra inom ramen för 

kommunbidragsfinansierade effektiviseringsinsatser. Båda åtgärderna beräknas på 

under två år. 

 

Åtgärden subventionerade anställningar beräknas att kosta 5,0 mkr under  2020 och 

bedöms kunna minska kostnader för försörjningsstöd med cirka 1,0 mkr per år och 

också övergå till annan försörjning på sikt. Därtill kommer effekter i form av lägre 

anställningskostnader och på sikt också ökat skatteunderlag. 

 

Åtgärden rätt försörjning för klienter som saknar arbetsförmåga beräknas att kosta 1,4 

mkr under 2020 och beräknas att minska kommunens kostnader med drygt 3 mkr per år. 

   

Åtgärderna beskrivs i detalj i arbetsmarknadsavdelningens ansökan till 

effektiviseringsfonden (bilaga).  Ansökan avser att åtgärder genomförs under två år. 

Kostnader för att fortsätta åtgärderna under 2021 hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen för 2021.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Arbetsmarknadsavdelningens ansökan effektiviseringsfonden.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna utökat kommunbidrag för 2020 om 6 400 tkr, till kommunstyrelsen 

avseende arbetsmarknadsavdelningens åtgärder för att minska behovet av 

försörjningsstöd, 

 

att det utökade kommunbidraget finansieras genom att årets resultat minskas med 

motsvarande belopp. 
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Ärendebeskrivning 

Åtgärden innefattar två olika insatser som alla har till syfte att effektivisera 

arbetsmarknadsavdelningens arbete med övervägande fokus 

på personer i försörjningsstöd.   

 

 Subventionerade anställningar  

Arbetsmarknadsavdelningen samordnar kommunens insatser med att rusta och stärka 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller personer som varit länge i 

arbetslöshet och/eller är i behov av en utvecklande insats. Det gäller även personer i 

försörjningsstöd.  

Efter en introduktion, inleds insatsen av en tid med arbetsträning (vanligtvis 3–6 

månader, men insatsen kan förlängas). Ibland har vi möjlighet att bygga på denna insats 

med en anställning med subvention (vanligtvis 6–12 månader). Detta gör att deltagaren 

blir ännu bättre rustad för den reguljära arbetsmarknaden. Andelen som går vidare till 

arbete eller studier efter avslutad insats arbete med subvention är dubbelt så hög som 

efter en insats av enbart arbetsträning (drygt 40 % mot knappt 20 %).  

  

Med de sökta medlen kommer vi att erbjuda 40 personer en subventionerad 

anställning under en sammanlagd tid av ett år.   

Kommunnytta:  

- Utfört arbete i kommunens verksamheter till ca 1/3 av ordinarie tjänster  

- Bryter långtidsarbetslöshet och för en del av deltagarna så bryts beroendet av      

  försörjningsstöd   

- Skatteintäkter  

- Förhindrande av långvarigt kostsamt utanförskap (ej med i kalkylen)  

  

Redan under insatsen genererar personerna skatteintäkter och ca 40 % av dessa kommer 

att fortsätta att generera skatteintäkter när de avslutat sin insats och går vidare till 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden.  

  

Risken för att dessa 40 personer kommer att hamna i ett livslångt utanförskap 

har reducerats. Detta innebär stora kostnadsminskningar på lång sikt. Detta är ej 

medräknat i kalkylen.  

 

Rätt försörjning för klienter som saknar arbetsförmåga  

Över 30 % av personerna som uppbär försörjningsstöd idag, bedöms inte stå till 

arbetsmarknadens förfogande (342 personer den 1 oktober 2019). Anledningen till detta 

är bland annat missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa. En stor del av dessa personer skulle 

med rätt arbetsförmågebedömning och sjukbedömning, kunna skrivas ut från 

försörjningsstödet och i stället få ersättning från Försäkringskassan.   
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Tidigare projekt  

Socialtjänsten har under 2013 till 2015 bedrivit ett projekt där de stöttat klienter i 

processen att söka rätt typ av försörjning. Klienten får då hjälp med att 

söka aktivitets/sjukersättning där socialsekreteraren har haft 

en operativ roll och samordnat processen mellan aktörerna som är knutna till klienten 

som till exempel Försäkringskassan och Primärvården.   

  

Med sökta medel tillsätts två heltidsfunktioner som ska genomlysa samtliga klienter 

inom målgruppen där vi uppskattar att ca 20 % (70 personer) kommer att kunna skrivas 

ut från försörjningsstödet under en period av två år.  

Kommunnytta:  

- Att personer med långvarigt försörjningsstödsberoende och som bedöms att ej ha   

  en arbetsförmåga, skrivs ur från försörjningsstödet till någon form av sjukersättning  

- Förhindrande av långvarigt kostsamt utanförskap (ej med i kalkylen)  

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
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Sammanfattning 
Arbetsmarknadsavdelningen söker medel från effektiviseringsfonden med fokus på tre 

områden: subventionerade anställningar, personer i försörjningsstöd som saknar 

arbetsförmåga, samt uppstart med automatisering och digitalisering. 

Arbetsmarknadsavdelningen söker sammanlagt 8,8 mkr för en period av två år. Den 

kortsiktiga besparingen under dessa två år förväntas uppgå till 23 mkr.  

 

Vi kan i dagsläget inte uppskatta vilken besparing vi gör med automatisering och 

digitalisering, men uppskattningsvis så kan vi år två räkna med två personal färre.  

Vissa besparingar som görs under dessa två år ligger troligen kvar även under kommande år. 

Det innebär i så fall ytterligare besparing fr.o.m. år tre på ca 8,1 mkr per år (skatteintäkter + 

uteblivna kostnader för försörjningsstöd).  

 

Insats Sökt belopp Besparing två år Besparing från 

år tre 

Subventionerade anställningar 5 mkr 15,5 mkr   2 mkr 

Utan arbetsförmåga till rätt 

försörjning 

2,8 mkr   6,4 mkr   5 mkr 

Automatisering och 

Digitalisering   

1,0 mkr   1,1 mkr 1,1 mkr 

Summa: 8,8 mkr    23 mkr  8,1 mkr 

 

 

1. Åtgärdernas mål och syfte  
Åtgärden innefattar tre olika insatser som alla har till syfte att effektivisera 

arbetsmarknadsavdelningens arbete med övervägande fokus på personer i försörjningsstöd.  

 Subventionerade anställningar 

Beskrivning av insatsen 

Arbetsmarknadsavdelningen samordnar kommunens insatser med att rusta och stärka 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller personer som varit länge i 

arbetslöshet och/eller är i behov av en utvecklande insats. Det gäller även personer i 

försörjningsstöd. 

Efter en introduktion, inleds insatsen av en tid med arbetsträning (vanligtvis 3–6 månader, 

men insatsen kan förlängas). Ibland har vi möjlighet att bygga på denna insats med en 

anställning med subvention (vanligtvis 6–12 månader). Detta gör att deltagaren blir ännu 

bättre rustad för den reguljära arbetsmarknaden. Andelen som går vidare till arbete eller 

studier efter avslutad insats arbete med subvention är dubbelt så hög som efter en insats av 

enbart arbetsträning (drygt 40 % mot knappt 20 %). 
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Med de sökta medlen kommer vi att erbjuda 40 personer en subventionerad anställning 

under en sammanlagd tid av ett år.  

Kommunnytta: 

- Utfört arbete i kommunens verksamheter till ca 1/3 av ordinarie tjänster 

- Bryter långtidsarbetslöshet och för en del av deltagarna så bryts beroendet av     

  försörjningsstöd  

- Skatteintäkter 

- Förhindrande av långvarigt kostsamt utanförskap (ej med i kalkylen) 

 

Redan under insatsen genererar personerna skatteintäkter och ca 40 % av dessa kommer att 

fortsätta att generera skatteintäkter när de avslutat sin insats och går vidare till arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. 

 

Risken för att dessa 40 personer kommer att hamna i ett livslångt utanförskap har reducerats. 

Detta innebär stora kostnadsminskningar på lång sikt. Detta är ej medräknat i kalkylen. 

 
 

Mål för insatsen 
 40 personer ska få någon form av subventionerad anställning 

 40% av dessa ska gå vidare till reguljär arbetsmarknad  
 

Insatsen planeras starta 2020-04-01 och pågå fram tills 2021-12-31 förutsatt att 

ansökan behandlas och bifalles i god tid innan startdatumet. Efter startdatumet 

anställs deltagare löpande.  
 

 

Rätt försörjning för klienter som saknar arbetsförmåga 

Beskrivning av insatsen 

Över 30 % av personerna som uppbär försörjningsstöd idag, bedöms inte stå till 

arbetsmarknadens förfogande (342 personer den 1 oktober 2019). Anledningen till detta är 

bland annat missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa. En stor del av dessa personer skulle med 

rätt arbetsförmågebedömning och sjukbedömning, kunna skrivas ut från försörjningsstödet 

och i stället få ersättning från Försäkringskassan.  

 

Tidigare projekt 

Socialtjänsten har under 2013 till 2015 bedrivit ett projekt där de stöttat klienter i processen 

att söka rätt typ av försörjning. Klienten får då hjälp med att söka aktivitets/sjukersättning 

där socialsekreteraren har haft en operativ roll och samordnat processen mellan aktörerna 

som är knutna till klienten som till exempel Försäkringskassan och Primärvården.  

 

Med sökta medel tillsätts två heltidsfunktioner som ska genomlysa samtliga klienter inom 

målgruppen där vi uppskattar att ca 20 % (70 personer) kommer att kunna skrivas ut från 

försörjningsstödet under en period av två år. 
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Kommunnytta: 

- Att personer med långvarigt försörjningsstödsberoende och som bedöms att ej ha  

  en arbetsförmåga, skrivs ur från försörjningsstödet till någon form av sjukersättning 

- Förhindrande av långvarigt kostsamt utanförskap (ej med i kalkylen) 

 
Mål för insatsen 

 Att 20% (70 personer) av de som går på försörjningsstöd och bedöms att inte ha 

någon arbetsförmåga, kan ledas vidare till rätt försörjning. (35 personer per år). 

 

Insatsen kommer att pågå från 2020-04-01 till 2022-03-31. Bedömningen är att vi 

kan starta 2020-04-01 förutsatt att ansökan behandlas och bifalles i god tid innan 

startdatumet. 

 

Resurs till automatisering och digitalisering 

Beskrivning av insatsen 

Arbetsmarknadsavdelningen vill tillsätta en resurs som kan sätta igång processerna med 

automatisering och digitalisering. Resursens funktion blir att samordna och processleda 

utpekade områden som faller inom ramen för detta arbete. Detta ska på kort sikt öka 

tillgängligheten för kommuninvånarna samt på längre sikt skapa en ekonomisk positiv effekt 

för försörjningsstödets kostnad. Arbetsmarknadsavdelningen kommer genom 

automatiseringen att kunna avlasta nuvarande personal så att dessa kan arbeta effektivare 

med att få målgruppen från försörjningsstöd till en annan försörjning. 

 

Kommunnytta: 

- En fungerande automatiseringsprocess när kommuninvånare ansöker om försörjningsstöd. 

- Bättre service då socialsekreterarna får mer tid till den enskilde individen.  

 

Insatsen kommer att pågå mellan 2020-09-01 och 2021-12-31. 

Rekryteringsprocessen kan ta lång tid på grund av uppdragets specifika 

kompetenskrav. Vi planerar därför att starta senast 2020-09-01. Bedömningen är att 

vi kan starta 2020-09-01 förutsatt att ansökan behandlas och bifalles i god tid innan 

startdatumet. 

 

 

 

 

3. Kostnadskalkyl för att genomföra förändringen från start till mål 

 

a) Subventionerade anställningar 
Insatsen täcker kostnader för två arbetsmarknadskonsulenter, samt lön till 

deltagarna.   
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Kostnad: 

 Två resurser: 1,1 mkr  

 Lönekostnader för klienter och arbetssökande som anställs med subvention, 

ettårig anställning: 3,9 mkr 

 Summa: 5 mkr 

 

b) Rätt försörjning för klienter som saknar arbetsförmåga 

Insatsen täcker kostnader för två resurser som kartlägger och stöttar klienten som 

saknar arbetsförmåga till rätt försörjning. 

 

Kostnad: 

 Två resurser: 2,8 mkr fördelat på två år (1,4 mkr/år). 

 Summa: 2,8 mkr 

 

b) Resurs till automatisering och digitalisering 

Insatsen täcker en resurs som arbetar med avdelningens automatiserings- och 

digitaliseringsarbete, samt eventuella kringkostnader.  

Kostnad: 

 En resurs: 1 mkr 

 Summa: 1 mkr 

 

 

Total kostnad: 

Summa: 8,8 mkr 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Driftkalkyl före och efter åtgärden 

A) Subventionerade anställningar  
Syftet med denna insats är att kunna ge insatsen till fler långtidsarbetslösa. Det är mer än 

dubbelt så många som går vidare till egen försörjning efter insats subventionerad 

anställning, än efter insats enbart arbetsträning (praktik). Därför är denna investering mycket 

gynnsam. 

Det finns idag ett 10-tal olika anställningsformer som stöds av statliga subventioner genom 
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arbetsförmedlingen, för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. En del är för 

personer med funktionsvariationer, en del för nyanlända och andra för ungdomar o.s.v. Vi i 

kommunen betalar ut mellanskillnaden, samt andra kostnader i samband med en anställning. 

Dessa anställningar ligger under beredskapsavtal. Kommunens kostnad varierar stort mellan 

de olika anställningsformerna. Vi har därför tagit ett ungefärligt snitt, som vi utgår från i vår 

ansökan, för att inte låsa oss vid en speciell anställningsform. Vi uppskattar att ca 25 % av 

dessa anställningar kan ges till personer som är inskrivna med försörjningsstöd. 

För 3,9 mkr kan vi skapa 40 heltids årsplatser.  

 
År 1: De långtidsarbetslösa som anställs i kommunens olika verksamheter, beräknas göra en 

verksamhetsinsats till 1/3 av kostnaden mot vad dessa tjänster annars skulle kosta 

kommunen. Vinst 10 mkr. 

 

Hushållens kostnader för försörjningsstöd varierar, men om vi tar ett snitt, så ligger det på ca 

7 600 kr/månad. 7 600 kr x 12 månader x 10 personer = ca 1 mkr. 

 

Skatteintäkter (ca 22,000 kr månadslön x 0,2216 kommunal skatt x 40 anställningar x 12 

månader = ca 2,5 mkr) 

 

År2: För de 16 personer som förväntas gå vidare till arbete efter avslutad insats, så 

resulterar det i ca: 1 mkr i kommunala skatteintäkter. 

 

De från försörjningsstöd går inte tillbaka till försörjningsstöd efter avslutad insats, utan går 

till annan försörjning. Vinst ca 1 mkr. 

b) Rätt försörjning för klienter som saknar arbetsförmåga 

 

Kostnad för försörjningsstöd efter åtgärden 

I vår beräkning har vi tagit hushållens genomsnittliga kostnad, som är 7600 kr.  

 

Vi uppskattar att kunna ”arbeta ut” ca 70 personer (35 per år) till rätt försörjning, som idag 

bedöms sakna arbetsförmåga och är långvarigt försörjningsstödsberoende. Detta skulle i så 

fall innebära att kostnader om 6,4 mkr utgår för dessa två år. 
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(70 personer x 7600 kr x12 månader = 6,4 mkr).  

 

Om vi ser på ett ännu längre perspektiv, där vi förutsätter att åtminstone merparten av dessa 

personer fortsätter att befinna sig i rätt försörjning, så ger det en årlig vinst för kommunen på 

ca 5 mkr fr.om år tre. 

 

C) Resurs till automatisering och digitalisering  

 

Kostnad för försörjningsstöd efter åtgärden  

Det är ännu oklart vad den faktiska kostnadsminskningen blir genom att genomföra arbetet 

med automatisering och digitalisering. Vi räknar dock med att år två kunna minska ner med 

ca två personal. Detta hämtar igen den investering som sker år ett. 

Resursens funktion blir att samordna och processleda utpekade områden som faller inom 

ramen för detta arbete. Detta ska på kort sikt öka tillgängligheten för kommuninvånarna 

samt på längre sikt skapa en ekonomisk positiv effekt för försörjningsstödets kostnad. 

Arbetsmarknadsavdelningen kommer genom automatiseringen att kunna avlasta nuvarande 

personal så att dessa kan arbeta effektivare med att få målgruppen från försörjningsstöd till 

en annan försörjning. 

 

5. Nyttokalkyl netto 
 

Insats Sökt belopp Besparing två år Besparing från 

år tre 

Subventionerade anställningar 5 mkr 15,5 mkr   2 mkr 

Utan arbetsförmåga till rätt 

försörjning 

2,8 mkr   6,4 mkr   5 mkr 

Automatisering och 

Digitalisering   

1,0 mkr   1,1 mkr 1,1 mkr 

Summa: 8,8 mkr    23 mkr  8,1 mkr 

 

 

Förutom dessa faktiska kostnadsminskningar, så kan vi räkna med ytterligare besparingar i 

form av uteblivna kostnader för utanförskapet. I rapporten ”Det är bättre att stämma i 

bäcken än i ån” från år 2008, beskriver nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders 

Wadeskog vad utanförskapets kostnader blir för samhället i stort om inga förebyggande 

insatser ges. Hur stor andel av dessa kostnader som tillfaller kommunen är svårt att säga, 

men en uppskattning är att det rör sig om en kostnadsminskning på ca 20 mkr årligen för 

dessa 110 personer, som sammanlagt ges insatser i denna ansökan. Denna 

kostnadsminskning är inte med i vår kalkyl. 
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6. Kvalitativa förändringar  
 

Alla människor vill kunna bidra till samhället, samt kunna känna sig behövda. Att bryta en 

långvarig arbetslöshet betyder allt för många. Förutom att bli självständig och kunna försörja 

sig själv och kanske även familjen, så tillkommer en stolthet och en framtidstro som är 

betydande för hela framtiden. Eventuella barn i familjen har någon att se upp till i familjen 

och får ett annat hopp om framtiden.  

 

För de som inte har någon arbetsförmåga är det förödande att stå samhället till lags genom 

att leva på försörjningsstöd. Genom att få en riktig arbetsförmågebedömning och ett 

sjukintyg, så kan personen slappna av och koncentrera sig på att få ett värdigt liv utan att 

behöva känna pressen av att bidra i form av arbete. 

 

IT-utvecklingen går fort och det digitala kravet från samhället och kommuninvånarna ökar. 

Det handlar om att ge bra men också modern service och tillgänglighet för personer som 

använder våra tjänster samtidigt som digitaliseringen hjälper oss att bli blir effektivare i vårt 

arbete. Det är viktigt för arbetsmarknadsavdelningen att fortsätta automatiseringsprocessen 

men också kartlägga och genomföra fler digitala lösningar kopplat till det dagliga arbetet.  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög om att 

stoppa mottagandet av flyktingar i kommunen 

Sammanfattning 

Ann Marie Lövheden Höög har inkommit med medborgarförslag om att stoppa 

mottagandet av flyktingar och migranter i kommunen.  

 

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen har små möjligheter att 

lagligen hindra flyktingar att bosätta sig i kommunen. Omfattningen av 

flyktingmottagande och invandring beslutas på nationell nivå. 

 

En regeländring har nyligen trätt ikraft som möjliggör för vissa kommuner att till 

migrationsverket anmäla vissa områden med socioekonomiska problem. Om någon 

asylsökande ändå flyttar dit utbetalas ingen dagersättning. Kommunledningskontoret 

har tagit fram ett förslag om att anmäla delar av Dalaberg, Hovhult och Tureborg. 

Ärendet har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige. 

 

Om den asylsökande får uppehållstillstånd så får denne bosätta sig var som helst i 

Sverige, men ordna bostad själv (de allra flesta väljer att göra detta). En mindre andel av 

de som fått uppehållstillstånd behöver hjälp med bosättning. För att få en jämnare 

fördelning i landet, så fördelas dessa till samtliga kommuner enligt ”Bosättingslagen” 

från 1 mars 2016. Hur många som varje kommun ska ta emot av dessa bestäms av ett så 

kallat ”kommuntal”.  

 

Detta antal går att förhandla bort, men det krävs i så fall att en annan kommun går med 

på att ta emot dessa i stället. Uddevalla har år 2020 fått ett kommuntal på 12 personer. 

(kommunen ska alltså ordna bostad åt sammanlagt 12 personer – vuxna och barn under 

hela året 2020).     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-26. 

Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög, med bilaga.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.    
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Förslagsställaren 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 20 september 2019 17:31 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Stoppa mottagandet av flyktigar och migranter i kommunen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Politikerna i Uddevalla har aviserat att försörjningsstödet har ökat markant de senast åren och det är 
i huvudsak utländska medborgare som avses. Regeringen ger Uddevalla 28 MSEK extra men de 
medlem förslår inte utgifterna och skall i första hand ses som en indexuppräkning. Vi som är 
skattebetalare i kommunen orkar inte med mer. Vi har fått försämrad skola, vård och omsorg. Tre 
kärnverksamheter som kommunen skall sköta. Vi skattebetalare får inte den vård vi efterfrågar, om 
vi överhuvudtaget får någon vård innan vi avlider. Barnen far illa i skolor och på dagis. Våra gamla 
vårdas inte. Vi har ungdomar som behöver bostäder och vi kan inte låta utländska medborgare gå 
före i kön. Skattebetalarna har inte råd att gå till tandläkaren emedan flyktingar/migranter betalar 
nästan ingenting. Vi skattebetalare skall inte alltid förpassa till sist i vård- eller bostadsköer.  
Det utlovade kompetensregnet visades sig vara värt lika mycket som Kejsarens nya kläder, dvs 
ingenting. 
Låt Uddevalla kommun följa övriga kommuner som vägrar att ta emot fler flyktingar och migranter. 
 
Dagens datum: 
2019-09-20 
 
Namn: 
Ann Marie Lövheden Höög 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Begäran om medgivande av stadgeändring, HSB:s i Uddevalla 

Stiftelse Jacobsberg 

Sammanfattning 

HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg har inkommit med begäran om medgivande av 

ändring av stiftelsens stadgar. 

 

Ändringsförslagen består i huvudsak av utbytande av ej längre tillämpliga benämningar. 

Exempelvis föreslås drätselkammare bytas mot kommunstyrelse.  

 

Stiftelsen skriver i beslutsunderlaget att stadgarna har sedan ändrats vid flera tillfällen, 

bl.a. år 1958, 1986, 1993 och 1995. Länsstyrelsen har i samband med granskning av 

stiftelsens årsredovisning påpekat att de ändringar av stiftelsens stadgar som 

genomfördes 1992/1993 inte har skett på ett korrekt sätt. Länsstyrelsen har därför 

uppmanat stiftelsens styrelse att ansöka om permutation av stiftelsens ändamål och 

övriga stadgeändringar hos kammarkollegiet.  

 

En av stiftelsen anlitad advokatbyrå har kommit till samma slutsats som länsstyrelsen 

samt att det är 1949 års stadgar som gäller. Enligt § 22 i 1949 års stadgar krävs 

medgivande från Uddevalla stads drätselkammare för stadgeändringen. Bestämmelsen 

är inte längre direkt tillämpbar, men kan närmast tolkas att avse att det krävs ett 

medgivande från kommunstyrelsen i Uddevalla kommun. 

 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget och föreslår 

kommunstyrelsen att medge föreslagen stadgeändring.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-27. 

Begäran om medgivande om stadgeändring. 

Stadgar med ändringsförslag markerade. 

Stadgeförslag 2017-10-10. 

Stadgar 1947-02-20.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medge HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg att ändra stadgarna enligt inkommet 

förslag.    
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg 

Författningssamlingen 



Bilaga 1 (1/5) 

STADGAR för HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg 

 

Stiftelsens benämning och ändamål 

§ 1 

Stiftelsens benämning är HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg. 

§ 2 

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom 

Uddevalla stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för 

upplåtande av hyresbostäder. 

Styrelsen 

§ 3 

Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse, vilken äger 

företräda stiftelsen och själv eller genom ombud såväl inför som utom domstol 

föra dess talan. 

§ 4 

Stiftelsen har sitt säte i Uddevalla. 

§ 5 

Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka tre väljas av Uddevalla stads 

drätselkammare och två utses av styrelsen för Hyresgästernas Sparkasse- och 

Byggnadsförening i Uddevalla, vilka senare skola vara medlemmar i denna 

organisations styrelse. Skulle HSB i Uddevalla upphöra att existera såsom 

rättssubjekt skall drätselkammaren tillsätta samtliga ledamöter.  

Styrelsen väljs för en tid av ett år och tillträder efter HSB:s i Uddevalla ordinarie 

föreningssammanträde eller vid annan tidpunkt, som drätselkammaren äger 

att fastställa. 

För varje ledamot utses i enahanda ordning suppleant. 

§ 6 

Styrelsen utser själv ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

 

 

 



BILAGA 1 (2/5) 

§ 7 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordföranden så finner 

nödigt, dock i regel minst en gång i kvartalet eller två ledamöter med uppgift 

om anledningen därom göra framställning. 

Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, som 

till tjänstgöring inkallar vederbörande suppleant. 

Styrelsen är beslutför, då minst tre ledamöter äro tillstädes och om beslutet 

ense. Eljest bliver vid omröstning den mening gällande, varom de flesta förena 

sig. Falla rösterna å båda sidor lika, gäller den mening, ordföranden biträtt. 

Ärenden av principiell betydelse eller eljest av större vikt få icke avgöras annat 

än i kommunvalda styrelseledamöters närvaro. 

Styrelsen äger uppdraga åt en eller flera av sina ledamöter att hava särskilda 

förvaltningsärenden. 

§ 8 

Vid sammanträde skall föras protokoll, som vid näst därpå följande 

sammanträde justeras, såvida ej åt särskild ledamot uppdragits att jämte 

ordföranden dessförinnan verkställa justeringen. 

§ 9 

Styrelsen utser två ledamöter eller en ledamot jämte annan person vilka 

gemensamt teckna stiftelsens firma. 

§ 10 

Arvoden eller andra ersättningar åt styrelsen och anställda må ej överstiga vad 

som kan anses skäligt. Arvoden åt styrelsen skola bestämmas av 

drätselkammaren. 

Verksamheten 

§ 11 

Stiftelsens bostadshus skola företrädesvis innehålla praktiskt inredda 

familjelägenheter. 

§ 12 

Antagandet av hyresgäst sker genom styrelsen. 
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§ 13 

Mom.1 I hyreskontrakten skola särskilt intagas föreskrifter att hyresgäst är 

underkastad följande bestämmelser: 

a) Hyresgäst eller i hans lägenhet boende person må icke uppträda på sådant 

sätt att ordningen och trevnaden inom fastigheten störas. 

b) Hyresgäst skall aktsamt vårda och hantera lägenheten och de för 

gemensamt bruk upplåtna utrymmena. 

c) Hyresgäst skall ordentligt fullgöra sina övriga kontraktsenliga förpliktelser. 

Mom.2 I hyreskontrakten skall jämväl på sätt därom är stadgat intagas 

bestämmelse, innefattande förbud mot att utan styrelsens tillstånd taga 

inneboende eller i lägenheten stadigvarande inrymma annan främmande 

person. 

I hyreskontraktet skall även intagas bestämmelse, innefattande förbud mot att 

utan styrelsens tillstånd hyra ut lägenhet till annan person. 

Stiftelsens tillgångar 

§ 14 

Stiftelsens grundfond är 100:- kronor. 

Förräntning av grundfonden skall icke förekomma. 

§ 15 

Av uppkommet överskott skall 10 % avsättas till reservfond och återstående 

belopp skall tillföras en dispositionsfond, som förvaltas av styrelsen. 

§ 16 

Stiftelsen får icke avhända sig fastighet eller tomträtt utan medgivande av 

drätselkammaren och Kungl. Bostadsstyrelsen. 

Räkenskaper och revision 

§ 17 

Stiftelsens räkenskaper skola avslutas per den 30 september, tillika med 

styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse för 

stiftelsens verksamhet senast den därpå följande 30 november överlämnas till 

revisorerna. 
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§ 18 

Revisorerna skola till antalet vara tre, varav en utses av drätselkammaren, en 

av HSB:s Riksförbunds revisionsavdelning och en av HSB i Uddevalla. Minst en 

av dessa revisorer skall vara yrkesrevisor. För varje revisor utses i enahanda 

ordning en suppleant. 

§ 19 

Revisionen bör vara avslutad och berättelse däröver till styrelsen avlämnad 

senast den 15 februari. Berättelsen med det utlåtande, vartill den må anses 

föranleda, skall av styrelsen före utgången av februari månad överlämnas till 

drätselkammaren och HSB i Uddevalla. 

Drätselkammaren beslutar om ansvarsfrihet för förvaltningen. 

 

§ 20 

Revisorerna skola bl.a. utöva kontroll över att styrelsens beslut ej strida mot 

statlig lånemyndighets föreskrifter eller mot stiftelsens gentemot sådan 

myndighet gjorda åtagande. 

§ 21 

Revisorerna äga åtnjuta arvode, som godkändes av drätselkammaren. Till 

yrkesrevisor utgår dock särskild ersättning. 

Ändring av stadgar 

§ 22 

Ändring av stadgarna må ej vidtagas utan medgivande av drätselkammaren 

samt Kungl. Bostadsstyrelsen så länge av styrelsen beviljat statslån anlitas för 

finansieringen av stiftelsen tillhörigt företag. 

Upplösning av stiftelsen 

§ 23 

Skulle stiftelsen upplösas skola dess tillgångar utöver tillskjutet kapital helt 

tillfalla Uddevalla stad för att användas till bostadsförsörjningen inom 

kommunen. 
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Inspektionsrätt 

§ 24 

Kungl. Bostadsstyrelsen samt drätselkammaren äga rätt att när som helst taga 

del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom att eljest 

inspektera stiftelsen. 

§ 25 

Stiftelsen skall vara undantagen från länsstyrelsens tillsyn. 

 

_____________________________ 

Ovanstående stadgar har antagits vid konstituerande sammanträde den 20 februari 1947. 
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      STADGAR 

för HSB Norra Bohuslän:s Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 

 

Stiftelsens benämning och ändamål 

§ 1 

Stiftelsens benämning är HSB Norra Bohuslän:s Stiftelse Jakobsberg i 

Uddevalla. 

§ 2 

Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom 

Uddevalla kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter 

för upplåtande av hyresbostäder. 

Styrelsen 

§ 3 

Stiftelsens angelägenheter skola handhavas av en styrelse, vilken äger 

företräda stiftelsen och själv eller genom ombud såväl inför som utom domstol 

föra dess talan. 

§ 4 

Stiftelsen har sitt säte i Uddevalla kommun. 

§ 5 

Styrelsen består av fem ledamöter, av vilka tre väljas av Uddevalla kommuns 

styrelse och två utses av styrelsen för HSB Norra Bohuslän ek för, vilka senare 

skola vara medlemmar i denna organisations styrelse. Skulle HSB Norra 

Bohuslän upphöra att existera såsom rättssubjekt skall drätselkammaren 

tillsätta samtliga ledamöter.  

Styrelsen väljs för en tid av ett år och tillträder efter HSB Norra 

Bohuslänsordinarie föreningssammanträde eller vid annan tidpunkt, som 

kommunstyrelsen äger att fastställa. 

För varje ledamot utses i enahanda ordning suppleant. 

§ 6 

Styrelsen utser själv ordförande, vice ordförande och sekreterare. 



BILAGA 2 (2/5) 

§ 7 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordföranden så finner 

nödigt, dock i regel minst en gång i kvartalet eller två ledamöter med uppgift 

om anledningen därom göra framställning. 

Förhinder att bevista sammanträde skall i god tid meddelas ordföranden, som 

till tjänstgöring inkallar vederbörande suppleant. 

Styrelsen är beslutför, då minst tre ledamöter äro tillstädes och om beslutet 

ense. Eljest bliver vid omröstning den mening gällande, varom de flesta förena 

sig. Falla rösterna å båda sidor lika, gäller den mening, ordföranden biträtt. 

Ärenden av principiell betydelse eller eljest av större vikt få icke avgöras annat 

än i kommunvalda styrelseledamöters närvaro. 

Styrelsen äger uppdraga åt en eller flera av sina ledamöter att hava särskilda 

förvaltningsärenden. 

§ 8 

Vid sammanträde skall föras protokoll, som vid näst därpå följande 

sammanträde justeras, såvida ej åt särskild ledamot uppdragits att jämte 

ordföranden dessförinnan verkställa justeringen. 

§ 9 

Styrelsen utser två ledamöter eller en ledamot jämte annan person vilka 

gemensamt teckna stiftelsens firma. 

§ 10 

Arvoden eller andra ersättningar åt styrelsen och anställda må ej överstiga vad 

som kan anses skäligt. Arvoden åt styrelsen skola bestämmas av 

kommunstyrelsen. 

Verksamheten 

§ 11 

Stiftelsens bostadshus skola företrädesvis innehålla praktiskt inredda 

familjelägenheter. 

§ 12 

Antagandet av hyresgäst sker genom styrelsen. 
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§ 13 

Mom.1 I hyreskontrakten skola särskilt intagas föreskrifter att hyresgäst är 

underkastad följande bestämmelser: 

a) Hyresgäst eller i hans lägenhet boende person må icke uppträda på sådant 

sätt att ordningen och trevnaden inom fastigheten störas. 

b) Hyresgäst skall aktsamt vårda och hantera lägenheten och de för 

gemensamt bruk upplåtna utrymmena. 

c) Hyresgäst skall ordentligt fullgöra sina övriga kontraktsenliga förpliktelser. 

Mom.2 I hyreskontrakten skall jämväl på sätt därom är stadgat intagas 

bestämmelse, innefattande förbud mot att utan styrelsens tillstånd taga 

inneboende eller i lägenheten stadigvarande inrymma annan främmande 

person. 

I hyreskontraktet skall även intagas bestämmelse, innefattande förbud mot att 

utan styrelsens tillstånd hyra ut lägenhet till annan person. 

Stiftelsens tillgångar 

§ 14 

Stiftelsens grundfond är 2.237.090 kronor. 

Förräntning av grundfonden skall icke förekomma. 

§ 15 

Av uppkommet överskott skall 10 % avsättas till reservfond och återstående 

belopp skall tillföras en dispositionsfond, som förvaltas av styrelsen. 

§ 16 

Stiftelsen får icke avhända sig fastighet eller tomträtt utan medgivande av 

kommunstyrelsen. 

Räkenskaper och revision 

§ 17 

Stiftelsens räkenskaper skola avslutas per den 31 december, tillika med 

styrelsens protokoll och en av styrelsen avgiven särskild berättelse för 

stiftelsens verksamhet senast den därpå följande 28 februari överlämnas till 

revisorerna. 
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§ 18 

Revisorerna skola till antalet vara tre, varav en utses av kommunstyrelsen, en 

av HSB:s Riksförbund och en av HSB Norra Bohuslän. Minst en av dessa 

revisorer skall vara yrkesrevisor. För varje revisor utses i enahanda ordning en 

suppleant. 

§ 19 

Revisionen bör vara avslutad och berättelse däröver till styrelsen avlämnad 

senast den 15 maj. Berättelsen med det utlåtande, vartill den må anses 

föranleda, skall av styrelsen före utgången av februari månad överlämnas till 

kommunstyrelsen och HSB Norra Bohuslän. 

Kommunstyrelsen beslutar om ansvarsfrihet för förvaltningen. 

§ 20 

Revisorerna skola bl.a. utöva kontroll över att styrelsens beslut ej strida mot 

statlig lånemyndighets föreskrifter eller mot stiftelsens gentemot sådan 

myndighet gjorda åtagande. 

§ 21 

Revisorerna äga åtnjuta arvode, som godkändes av kommunstyrelsen. Till 

yrkesrevisor utgår dock särskild ersättning. 

Ändring av stadgar 

§ 22 

Ändring av stadgarna må ej vidtagas utan medgivande av kommunstyrelsen 

samt [Kungl. Bostadsstyrelsen] statlig långivande myndighet (ändring 1959) så 

länge av styrelsen beviljat statslån anlitas för finansieringen av stiftelsen 

tillhörigt företag. 

Upplösning av stiftelsen 

§ 23 

Skulle stiftelsen upplösas skola dess tillgångar utöver tillskjutet kapital helt 

tillfalla Uddevalla kommun för att användas till bostadsförsörjningen inom 

kommunen. 

Inspektionsrätt 

§ 24 

Kungl. Bostadsstyrelsen samt kommunstyrelsen äga rätt att när som helst taga 

del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar ävensom att eljest 

inspektera stiftelsen. 
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§ 25 

Stiftelsen skall vara undantagen från länsstyrelsens tillsyn. 

 

_____________________________ 

Ovanstående stadgar har antagits vid konstituerande sammanträde den 20 februari 1947. 

Ändring av ovanstående stadgar har, såvitt avser §§ 1, 2, 4, 5, 10, 14, 16-19 och 21-24, 

antagits vid sammanträde den 6 december 2017. 
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HSB NORRA BOHUSLÄN 

Postadress: Norra Drottninggatan 23-25, 45131 Uddevalla, Besöksadress: Norra Drottninggatan 23, Vxl: 0522-98600, 

hsb.se/norrabohuslan 

 

 

 

  Kommunstyrelsen Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

 

 

 
 

BEGÄRAN OM MEDGIVANDE FÖR ÄNDRING AV STADGAR 

FÖR HSB:S I UDDEVALLA STIFTELSE JACOBSBERG  

Styrelsen i HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg med organisationsnummer: 858500-

4057 (nedan kallad stiftelsen) inkommer härmed till Kommunstyrelsen i Uddevalla 

kommun (nedan kallad Kommunstyrelsen) med begäran om dennes medgivande att ändra 

stiftelsens stadgar.  

 

Bakgrund 

Stiftelsen bidades 1947 av HSB Uddevalla och Uddevalla Stad. Stiftelsens ursprungliga 

stadgar antogs i samband med stiftelsens instiftande i februari 1947 och registrerades 

första gången 1949. 

Stiftelsens stadgar har sedan ändrats vid flera tillfällen, bl.a. år 1958, 1986, 1993 och 

1995.  

Länsstyrelsen har i samband med granskning av stiftelsens årsredovisning påpekat att de 

ändringar av stiftelsens stadgar som genomfördes 1992/1993 inte har skett på ett korrekt 

sätt. Länsstyrelsen har därför uppmanat stiftelsens styrelse att ansöka om permutation av 

stiftelsens ändamål och övriga stadgeändringar hos Kommarkollegiet. 

Foyen advokatbyrå har i utredning utförd på uppdrag av styrelsen i stiftelsen, kommit till 

samma slutsats som Länsstyrelsen. Foyen advokatbyrå har vidare kommit fram till att det 

är 1949 års stadgar som gäller. Enligt § 22 i 1949 års stadgar krävs medgivande från 

Uddevalla stads drätselkammare för stadgeändringen. Bestämmelsen är inte längre direkt 

tillämpbar, men bestämmelsen kan närmast tolkas att avse att det krävs ett medgivande 

från Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun för ändring av stiftelsens stadgar.1949 års 

stadgar för stiftelsen bifogas denna skrivelse (bilaga 1). 

Styrelsen i stiftelsen har tillsammans med sakkunnig tagit fram ett förslag på ändrade 

stadgar enligt bilaga 2.  

För att tydliggöra för Kommunstyrelsen vilka ändringar som styrelsen i stiftelsen önskar 

förta har en markup framarbetats där det tydligt framgår vilka ändringar i stiftelsens 

stadgar som önskas. Markup bifogas denna skrivelse (bilaga 3). 

 

 

 

http://hsb.se/norrabohuslan
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Begäran 

Styrelsen i HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg med organisationsnummer: 858500-

4057 begär härmed om Kommunstyrelsen i Uddevallas medgivande att ändra stiftelsens 

stadgar i enlighet med förslag redovisade i bilaga 2.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen i HSB:s i Uddevalla Stiftelse Jacobsberg genom: 

Mattias Jakobsson 

Tfn: 010-4425150 

mattias.jakobsson@hsb.se 

mailto:mattias.jakobsson@hsb.se
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Handläggare 

Utvecklare Nina Möller 

Telefon 0522-69 60 24 
nina.moller@uddevalla.se 

 

Uppföljning av nämndernas arbete med internkontroll 2019 

Sammanfattning 

Enligt ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun” ska varje nämnd inklusive 

kommunstyrelsen senast i december årligen anta en särskild plan för den interna 

kontrollen för det kommande året, samt rapportera resultatet av innevarande års 

granskningar utifrån gällande internkontrollplan. Kommunstyrelsen ska även, med 

utgångspunkt från nämndernas rapporter, utvärdera kommunens samlade system för 

intern kontroll.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 2019 års arbete med den interna kontrollen sker 

på ett tillfredsställande vis enligt beslutade riktlinjer. Baserat på nämndernas 

genomförda granskningar utifrån 2019 års internkontrollplaner görs bedömningen att 

den interna kontrollen i organisationen är god. I de fall avvikelser har identifierats har 

de antingen åtgärdats direkt eller så ges förslag till förbättringar/förändringar i arbetssätt 

för att säkerställa rutinerna. I många fall återkommer också granskningspunkter i nästa 

års internkontrollplan.  

 

Samtliga nämnder förutom socialnämnden har fastställt sina internkontrollplaner med 

utgångspunkt i genomförda risk- och väsentlighetsanalyser. Socialnämnden har vid flera 

tillfällen ombetts att redovisa genomförda risk- och väsentlighetsanalyser enligt 

framtagen mall till kommunstyrelsen, och i samband med nämndens beslut om 

internkontrollplan för 2020 är detta genomfört vilket ses som en positiv utveckling av 

arbetet med intern kontroll.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-19      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  godkänna uppföljningen av nämndernas arbete med internkontroll 2019 
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Ärendebeskrivning 

Uppföljning av arbetet med intern kontroll 2019 

Övergripande  

Enligt ”Riktlinjer för intern kontroll för Uddevalla kommun” ska varje nämnd inklusive 

kommunstyrelsen senast i december årligen anta en särskild plan för den interna 

kontrollen för det kommande året, samt rapportera resultatet av innevarande års 

granskningar utifrån gällande internkontrollplan. Kommunstyrelsen ska även, med 

utgångspunkt från nämndernas rapporter, utvärdera kommunens samlade system för 

internkontroll. Kommunledningskontoret ger här en samlad återrapportering av 

nämndernas arbete med intern kontroll 2019. Bedömningen är att 2019 års arbete med 

den interna kontrollen sker på ett tillfredsställande vis, och baserat på nämndernas 

genomförda granskningar utifrån 2019 års internkontrollplaner görs bedömningen att 

den interna kontrollen i organisationen är god. I de fall avvikelser har identifierats ges 

förslag till förbättringar/förändringar i arbetssätt för att säkerställa rutinerna. Flertalet av 

granskningarna föreslås också återkomma i framtida internkontrollplaner för att säkra 

att genomförda åtgärder har önskad effekt. Granskningarna har omfattat både 

administrativa rutiner inom ekonomiområdet samt verksamhetsanknutna kontroller. 

Samtliga nämnder förutom socialnämnden har fastställt sina internkontrollplaner för 

2019 med utgångspunkt i genomförda risk- och väsentlighetsanalyser. Socialnämnden 

har vid flera tillfällen ombetts att redovisa genomförda risk- och väsentlighetsanalyser 

enligt framtagen mall till kommunstyrelsen, och i samband med nämndens beslut om 

internkontrollplan för 2020 är detta genomfört vilket ses som en positiv utveckling av 

arbetet med intern kontroll.  

 

Utöver nämndernas egna internkontrollplaner har två kommungemensamma 

kontrollpunkter granskats. De kommungemensamma kontrollpunkterna fastställs av 

kommunstyrelsen efter beredning av internkontrollgruppen och kommundirektörens 

ledningsgrupp. 

 

Kommungemensamma internkontrollpunkter 

Under 2019 har två kommungemensamma internkontrollpunkter granskats; granskning 

av efterlevnad och kännedom om riktlinjer mot hot och våld samt granskning av 

förekomsten av lönetillägg. Dessa punkter har inte tidigare granskats. Nämnderna har 

integrerat kontrollpunkterna i sina internkontrollplaner för 2019 och utfört granskningar 

enligt plan. HR-avdelningen har samordnat båda kontrollerna och har ställt samman 

granskningsrapporter för respektive kontrollpunkt. 

 

Riktlinjer mot hot och våld 

Granskningen innebar att kontrollera i vilken utsträckning som de utvalda enheterna har 

kännedom om rutinerna. Granskningen innebar också att undersöka om de verksamheter 

som har behov av egna lokala rutiner faktiskt har skapat detta. Granskningen skedde vid 

ett tillfälle under 2019 och respektive förvaltning utförde stickprovsintervjuer med 5-10 
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chefer inom förvaltningen för att kartlägga kännedomen om riktlinjerna. Om det inte var 

möjligt med stickprovsintervjuer kunde berörd förvaltning välja att göra en 

enkätundersökning. Det genomfördes även en kartläggning av vilka verksamheter som 

har behov av kompletterande checklistor samt kontrollerades att dessa har upprättats om 

behov finns. 

 

Slutsatser och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan sägas att det förefaller finnas god kännedom om riktlinjerna i 

organisationen. De verksamheter som är mer berörda av problematik med hot och våld 

har också särskilt framtagna checklistor, utbildning och lokala rutiner.  

 

Det finns inte behov av särskilda åtgärder inom hot och våld utan det gäller att bibehålla 

det som redan fungerar i organisationen. Generellt inom förvaltningarna finns det goda 

kunskaper om rutinerna som är kopplade till hot och våld. Då detta är ett obligatoriskt 

årligt tema på APT samt följs upp i den årliga uppföljningen av arbetsmiljön är det ett 

område som belyses regelbundet.  

 

Inför framtiden är det viktigt att fortsätta ha regelbunden dialog med personalen om hot 

och våld samt hur man ska agera i samband med detta. Det är också viktigt att fortsätta 

att regelbundet göra riskbedömningar och handlingsplaner för att förebygga och 

minimera risker samt att hålla sig uppdaterade inom området och fylla på med ny 

kunskap.  

 

Lönetillägg 

Uppdraget är att granska lönetilläggen för kommunanställda för att säkerställa att 

lönetilläggen är samma för likvärdiga arbetsuppgifter samt att lönetillägget är relevant i 

förhållande till när beslutet togs. Personalavdelningen har tagit fram listor över samtliga 

lönetillägg per förvaltning utifrån löneutbetalningen i september 2019. Förvaltningarna 

har sen kontrollerat utifrån listan samtliga tillägg, och i de fall där antalet anställda med 

lönetillägg var hög har förvaltningarna genomfört stickprovskontroller utifrån 

frågeställningarna i internkontrollplanen. 

 

Slutsatser och rekommendationer 

De slutsatser som kan dras av granskningen är att alla förvaltningar har blivit mer 

restriktiva när det gäller lönetillägg, men den fulla effekten kan troligen inte att ses 

ännu. Granskningen visar att det fortfarande finns fall där lönetillägget är inte 

tidsbestämt. Tillägg i form av ledighet förekommer dock inte inom någon förvaltning.  

 

Lönetillägget för sjuksköterskornas sommaravtal anses vara av ett sådant slag att det bör 

redovisas på ett annat sätt än som lönetillägg. En egen löneart bör skapas i 

redovisningen för specifika sommaravtal för att bli mer rättvisande.  
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I de fall lönetillägget är tillsvidare bör det skrivas in i månadslönen med en notering om 

ytterligare kompetens i anställningsavtalet. Detta är ett bra exempel på hur man kan 

hantera lönetillägg som innehas tillsvidare. Anställningsavtal som saknar notering bör 

kompletteras med detta. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2019 har, utöver de 

kommungemensamma internkontrollpunkterna, omfattat 12 kontrollpunkter; granskning 

av upphandling, avdragsförbudet, att driftsredovisning inte belastas med investeringar, 

kontroll av bidrag till fristående verksamhet, efterlevnad av delegationsordning samt 

dokumentation av beslut på rätt sätt, utdrag ur belastningsregister vid anställning, 

barnomsorg enligt behov/skollag, rektors/förskolechefs pedagogiska ledarskap, elevers 

resultatutveckling, integrerade grundsärskoleelevers timplaner och betyg, förebyggande 

elevhälsoarbete, tillämpas checklista för uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

Av dessa har nästan alla punkter granskats enligt upprättad internkontrollplan, en punkt 

har utgått p.g.a. frånvaro. Granskningarna är genomförda genom exempelvis 

stickprovsutdrag ur ekonomisystemet med efterföljande granskning av fakturor och 

underlag, granskning av protokoll och genom enkäter/intervjuer. Avvikelser är 

identifierade inom ett flertal av de kontrollerade områdena. Antingen har avvikelserna 

åtgärdats/korrigerats direkt eller så har åtgärder föreslagits som succesivt implementeras 

för att komma tillrätta med identifierade avvikelser. Majoriteten av kontrollpunkterna i 

nämndens internkontrollplan är återkommande för att säkerställa att vidtagna åtgärder 

ger önskad effekt.  

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 har, utöver de kommungemensamma 

internkontrollpunkterna, omfattat en kontrollpunkt; skydd mot bluffakturor och 

blufföretag. Bedömningen som görs är att kommunen har en effektiv kontroll vid 

uppläggning av nya leverantörer och vid utbetalningar. 

 

Nytt för 2019 är att Överförmyndaren har beslutat om en internkontrollplan med fem 

granskningspunkter. Då planen antogs under hösten 2019 finns ännu ingen 

granskningsrapport klar, men den ska redovisas under våren 2020.   

 

Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2019 har, utöver de 

kommungemensamma internkontrollpunkterna, omfattat tre kontrollpunkter; 

efterlevnad av riktlinjer för representation, avtalsuppföljning samt återrapportering av 

beslut/uppdrag. Granskningarna har genomförts enligt upprättad internkontrollplan. 

Granskningarna är genomförda genom kontroll av ett urval av fakturor och ett antal 

frågeställningar till berörda chefer, kontroll av befintliga avtal samt kontroll av 
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ärendeflöde i nämnden. Inom granskningarna har några avvikelser/brister identifierats 

avseende fakturahantering kring representation som förvaltningen kommer att arbeta 

vidare med, i övrigt ansågs utfallet av granskningarna vara gott.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2019 har, utöver den 

kommungemensamma internkontrollpunkten, omfattat två kontrollpunkter; bemötande 

via telefon och e-post samt granskning av att korrekta taxor och avgifter tas ut. 

Granskningarna har genomförts enligt plan och har gjorts genom att granska 

handläggningen av frågor via Kontaktcenter och brukarundersökningar om kundnöjdhet 

samt granskning av ett antal slumpmässigt framtagna fakturor som avser taxor/avgifter. 

I de fall brister identifierats ges rekommendationer för att stärka den interna kontrollen 

och åtgärda bristerna. Bedömningen är att internkontrollen inom nämnden är god. 

 

Socialnämnden 

Socialnämndens internkontrollplan 2019 består, utöver den kommungemensamma 

internkontrollpunkten, av fem kontrollpunkter; placering av barn och ungdom i 

familjehem, uppföljning av kvalitetsregister, att inköpsrutiner avseende livsmedel 

efterlevs, IT-säkerheten i samband med automatisering av processer inom verksamheten 

samt att när verksamheten visar en stor budgetavvikelse ska en fördjupad redovisning 

göras till nämnden. Granskningarna har till största delen genomförts enligt plan och i de 

fall brister identifierats ges rekommendationer för framtida kontroll och förbättring.  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Nina Möller 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till  

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Överförmyndaren 
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Handläggare 

Utvecklare Nina Möller 

Telefon 0522-69 60 24 
nina.moller@uddevalla.se 

 

Nämndernas internkontrollplaner 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska varje nämnd senast i december 

årligen anta en särskild plan för den interna kontrollen under det kommande året. Utöver 

nämndernas egna kontrollpunkter omfattas 2020 års internkontrollplaner av en 

kommungemensam internkontrollpunkt; kontroll av kännedom och kunskap om 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Den kommungemensamma kontrollpunkten 

fastställdes av kommunstyrelsen den 27 november 2019, § 296. Alla nämnder antog 

sina internkontrollplaner för 2020 i december 2019. 

 

Samtliga nämnder har också baserat internkontrollplanerna på genomförda risk- och 

väsentlighetsanalyser. Dock har inte någon risk- och väsentlighetsanalys genomförts i 

samband med framtagandet av internkontrollplan för överförmyndaren, så inför nästa 

års arbete uppmanas överförmyndaren att följa kommunens riktlinjer för intern kontroll 

och framöver basera internkontrollplanen på genomförda risk- och 

väsentlighetsanalyser.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-02-21 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2020 

Socialnämndens internkontrollplan 2020 

Överförmyndarens internkontrollplan 2020        

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  godkänna informationen 

 

   

 

 

 

 

Peter Larsson Nina Möller 

Kommundirektör Utvecklare 
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Skickas till  

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Överförmyndaren 
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   INTERNKONTROLLPLAN 2020 BILAGA 2/Sbd 

Administrativ enhet POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO 

 451 81  UDDEVALLA Stadshuset 

Varvsvägen 1 

0522-6960 00 0522-6970 94 5345-2819 

 E-POST   

 barnutbildning@uddevalla.se 

 

 

Handläggare   
Controller Thomas Davidsson 

   

 Internkontrollplan 2020 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll-

ansvarig  

Frekvens  Återrapportering  

1. Granskning av 

upphandling 

 

Att vi följer upprättade 

ramavtal vid inköp. 

Utdrag ur 

ekonomisystem. 

Ekonom 40 stickprov Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

2. Avdragsförbud Kontroll av att rätt moms 

är bokförd + övriga krav 

uppfyllda enligt checklista 

från ekonomiavdelningen 

Utdrag ur 

ekonomisystem. 

Ekonom 40 stickprov Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

3. Att drifts 

redovisning inte 

belastas med 

investeringar 

Genomgång av fakturor på 

över 80 tkr i driften 

Utdrag ur 

ekonomisystem 

Ekonom Minst 20 

stickprov 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

4. Kontroll av bidrag 

till fristående 

verksamhet 

Genomgång att 

utbetalningar 

överensstämmer med 

beslut 

Utdrag ur 

ekonomisystem 

Ekonom Minst 20 

stickprov 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

5. Efterlevnad av 

delegationsordning 

samt 

dokumentation av 

beslut på rätt sätt 

 

Granskning av att fattade 

beslut följer skollag vad 

gäller dokumentation, 

diarieföring och 

registrering i system.  

Ska ske genom att 

minst 15 protokoll 

från samrådsmöte 

krävs in 

Administrativ 

chef 

8 olika rektorer 

(4 grundskola, 

4 gymnasiet) 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 
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6. Utdrag ur 

belastningsregister 

vid anställning 

Genomgång av 

anställningar 

Inkräva kopia av 

utdrag i ärenden 

HR-partner 30 stickprov Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

7. Barnomsorg enligt 

behov/skollag 

Genomgång av placeringar 

i kommunal och fristående 

verksamhet 

Inkräva kopia av 

utdrag i ärenden 

Administrativ 

chef 

Minst 2 gånger 

per år 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

8. Rektors 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Uppföljning av det 

pedagogiska ledarskapet 

Enkät till samtliga 

rektorer  

Utredare En gång per år. Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

9. Elevers 

resultatutveckling 

Granskning av 

resultatsammanställning, 

analys och åtgärdsplan 

huvudmannanivå 

Insamling av underlag 

för de olika 

kontrollmomenten 

Utredare/ 

Utvecklare 

1 ggr per år 

Grundskola, 

gymnasieskola 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

10. Granskning av det 

kommunala 

uppföljningsansvar

et om hur 

ungdomar i 

kommunen är 

sysselsatta, som har 

fullgjort sin 

skolplikt men inte 

har fyllt 20 år och 

inte genomför eller 

har fullföljt 

utbildning. 

Genomgång om Uddevalla 

kommun håller sig 

informerad löpande under 

året och om kommunen 

erbjuder de ungdomar som 

berörs lämpliga 

individuella åtgärder, vilka 

dokumenteras på lämpligt 

sätt 

Gå igenom 

sysselsättning av 

ungdomar som tillhör 

målgruppen och 

kontrollera om alla 

ungdomar ha en annan 

aktivitet i kommunens 

verksamheter. 

Utredare En gång om 

året 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

11.  Granskning att det 

bedrivs ett 

målinriktat arbete 

mot diskriminering 

och kränkande 

Genomgång av planer och 

målinriktat arbete mot 

diskriminering och 

kränkande behandling på 

enhetsnivå.    

Granskning att det 

finns uppdaterade 

planer mot 

diskriminering- och 

kränkande behandling 

Utredare En gång om 

året 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 
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behandling i 

samtliga 

verksamheter. 

på varje enhet och att 

det bedrivs ett 

målinriktat arbete mot 

diskriminering och 

kränkande behandling 

genom rektors 

beskrivning av 

respektive enhets 

arbete. 

12. Tillämpas 

checklista för 

uppföljning av det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

Används av hur många 

enheter samt vad visar 

sammanställningen för 

status? Handlingsplan? 

Insamling av underlag 

för de olika 

kontrollmomenten 

Utredare Stickprov – 

10–20 enheter 

inom nämndens 

samtliga 
verksamheter 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

    13. Lönetillägg Hur omfattning och 

kostnad per 

verksamhetsområde 

utvecklas utifrån 

restriktivare 

förhållningssätt 

Insamling av underlag 

för de olika 

kontrollmomenten 

Ekonom En gång per år. Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

14. Systematiskt 

brandskyddsarbete 

(SBA)  

Kännedom och kunskap 

om SBA, bl.a.  

 ansvarsfördelning  

 utbildning/övning   

 introduktion, 

nyanställda  

 egenkontroll 

enligt checklistor  

 dokumentation  

 

Besök på plats vid 

några verksamheter av 

olika slag vid olika 

förvaltningar.  

Kommun 

direktören.   

  
Kommunlednin

gskontoret 

utför/ansvarar 

för 

genomförande.  

 

Kontrollen 

utförs under 

2020  

Rapport till 

kommundirektör samt till 

samtliga nämnder enligt 

rutiner för internkontroll  
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Internkontrollplan år 2020 

   Datum: 2019-12-04 

   Nämnd: Kommunstyrelsen 

   Handläggare: Internkontrollansvarig 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Efterlevnad resepolicy Följsamhet bestämmelser 

om bil- och flygresor 

Kontroll av att beställda 

resor stämmer överens 

med policyns 

bestämmelser. 

Kontroll av utbetalningar 

av reseersättning 

Förvaltningschef Enligt plan som 

kontrollansvarig 

upprättar 

Enligt riktlinjer för 

internkontroll 

Kommungemensam 

punkt 

 

Systematiskt 

brandskyddsarbete 

(SBA) 

Kännedom och kunskap om 

SBA, bl.a. 

 ansvarsfördelning 

 utbildning/övning  

 introduktion, 

nyanställda 

 egenkontroll enligt 

checklistor 

 dokumentation 

 

Besök på plats vid några 

verksamheter av olika 

slag vid olika 

förvaltningar 

Kommundirektören.  

 

Kommunledningskontoret 

utför/ansvarar för 

genomförande 

Kontrollen utförs 

under 2020 

Rapport till 

kommundirektör samt 

till samtliga nämnder 

enligt rutiner för 

internkontroll 

 



Rapporteras till

Rapport till
kommundirektör samt
enligt rutiner for
internkontroll

Socialniimnden och
Förvaltningschef och
Avdelningschefer i
Socialtjänsten

Avdelningschef
IFO

Administrativ chef

Socialniimnden

Frekvens

Kontrollen utftirs
under 2020

Kontrollen utfors
under 2020

Kontrollmetod

Besök på plats vid
några verksamheter
av olika slag vid
olika ftirvaltningar.

Stickprov

Kontrollmoment

Kännedom och kunskap om SBA, bl.a.
. ansvarsfordelning
r utbildning/övning
o introduktion,nyanställda
o egenkontroll enligt checklistor
o dokumentation

Kontroll om upprättad rutinbeskrivning ftljs
(nr 12IFO)

Punkten har ingått i internkontrollen såväl 2018
som 2019. En återkoppling av utforda
för2indringar till fröljd av iakttagelser vid
kontrollen under 2019 bör ske under 2020.
Särskild granskning bör ske under 2020 av
punkterna 12.5-12.9 samt 12.34 och 12.35
eftersom kontroll av dessa punkter inte kunde
genomfiiras fullt ut under 2019.

Kontrollansvarig

Kommundirektören

Kommunlednings-
kontoret
utftir/ansvarar ftir
genomflorande.

Granskning utftirs av
utsedda från IFO och
administrativa
avdelningen

SOCIALNAMNDENS
INTERN KONTROLLPLAN 2O2O 2019-12-17Försl

Process/rutin

Centralt framtagen
kontrollpunkt

Systematiskt
brandskyddsarbete (SBA)

Socialnämndens
egna
kontrollpunkter

Placering barn och ungdom
Familjehem



Rapporteras till

Förvaltningschef
Avdelningschef
Hälso-och sjukvård
Social omsorg

Administrativ chef

Socialniimnden

Förvaltningschef
Avdelningschef
Hälso-och sjukvård
Social omsorg

Administrativ chef

Socialniimnden

Förvaltningschef

Administrativ chef

SocialnZimnden

Förvaltningschef

Administrativ chef

Socialniimnden

Förvaltningschef
Administrativ chef

Socialn2imnden

Frekvens

Kontrollen utftirs
under 2020

Kontrollen utftirs
under 2020

Kontrollen utfors
under2020

Kontrollen utftirs
under2020

Kontrollen utfors
tnder2020

Kontrollmetod

Stickprov

Stickprov av 25
anställningar under
året

Stickprov i 5-10
"ärenden" ftir att
kontrollera att
personuppgifter och
ev sekretess-
uppgifter hanteras
på ett säkert sätt"

I samband med
upprättande av
tertialbokslut och
controllerrapporter

Stickprov av 25
beslut om resa i
tjänsten/
reseräkningar under
aret

Kontrollmoment

KontrolVgenomgång hur
verksamheten arbetar med kvalitetsregistren

Internkontrollpunkt frän är 2019

Behöver foljas upp ytterligare ett år for att se ev
foråindring i arbets sätt

Se om den av socialniimnden antagna
bestiimmelsen avseende kontroll i
belastningsregister och misstankeregister foljs
vid anstiillning

Säkerställa att personuppgifter och ev
sekretessuppgifter hanteras på ett korrekt sätt vid
inforandet av ny teknik

Stora ekonomiska avvikelser i verksamheten i
samband med tertialbokslut och controller-
rapporter skall analyseras och åtgärder vidtagas
for att komma i balans Budgetansvarig kommer
till socialnåimndens sammanträde och redovisar
ev varftir läget uppstått och forslag till åte2irder

Se om den av KS antagna resepolicyn ftiljs och
om awikelse från policyn finns skall man
redovisa skälen for att inte ftlja denna policy

Kontrollansvarig

Enhetschefer
Hälso-och sjukvård
Social omsorg
MAS

Utsedd personal från
Administrativa
avdelningen

Enhetschefer
Bemanningen

Enhetschef vid
utvald enhet inom
avdelningen Social
omsorg

Administrativ chef

Utsedd personal från
Administrativa
avdelningen

Förvaltningschef

Administrativ chef

Förvaltningschef

Administrativ chef

Process/rutin

Uppfoljning av vära
kvalitetsregister:
r Palliativa registret
o BPSD
r Senior Alert

Utdrag ur
belastningsregister vid
anställning

Informationssäkerhet vid
inforandet av ny teknik
inom Vård och Omsorg

När verksamheten visar en
stor budgetawikelse skall
en fordjupad redovisning
göras

Uppftljning av kommunens
resepolicy



    

Internkontrollplan år 2020 

   Datum: 2019-11-20 

   Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden 

   Handläggare: Cornelia Kirpensteijn 

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Jämställd 

myndighetsutövning 

Jämställda myndighetsbeslut 

inom bygg, miljö och 

lantmäteri 

Stickprovskontroll på 

myndighetsbeslut 

samt intervjuer 

Avdelningschef 

myndighetsavdelningen 

Vid ett tillfälle Återrapporteras till 

nämnd i december 

2020 

Introduktion 

nyanställda 

Hela processen Enkät till samtliga 

nyanställda samt 

några djupintervjuer 

Förslag 

verksamhetsutvecklare på 

avdelningen för 

verksamhetsstöd 

Kontroll under 

september månad för 

anställningar under 

perioden  

202001 – 202006 

Redovisas under 

oktober månad till 

förvaltningsledning 

och till nämnd i 

december 2020 

Jävshantering A, Ledamots jäv i nämnd  

B, Kännedom om regelverk om 

tjänstemannajäv  

C, Tillsynsjäv gällande 

Miljöbalkens och Plan- och 

bygglagens område där 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

är part.  

D, Jäv vid prövning av 

bygglovsansökan där 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

är part  

E, Lantmäteriets jävssituation i 

förvaltningen och kommunen  

A, Kontroll vid 

nämnd  

B, Enkät till chefer  

C, D, Kontroll av 

rutiner för 

jävsutskottet  

E, Intervjuer  

 

Avdelningschef  

Verksamhetsstöd  

A, Samtliga 

nämndssammanträden  

 

B, C, D, E. 1 gång  

 

Återrapporteras till 

nämnd i december 

2020 



Systematiskt 

brandskyddsarbete 

(SBA) 

(kommungemensam) 

Kännedom och kunskap om 

SBA, bl.a. 

• ansvarsfördelning 

• utbildning/övning  

• introduktion, 

nyanställda 

• egenkontroll enligt 

checklistor 

• dokumentation 

 

Besök på plats vid 

några verksamheter 

av olika slag vid 

olika förvaltningar. 

Kommundirektören.  

 

Kommunledningskontoret 

utför/ansvarar för 

genomförande. 

Kontrollen utförs 

under 2020 

Rapport till 

kommundirektör 

samt enligt rutiner 

för internkontroll 
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Internkontrollplan år 2020 

   Datum: 2019-11-27 

   Nämnd: Kultur och fritidsnämnden 

     

 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Frekvens Återrapportering 

Uppnå ändamål i 

bibliotekslagen för 

folkbibliotek 

Se vilka aktiviteter som 

finns på folkbiblioteken för 

att uppnå bibliotekslagens 

intentioner 

Att undersöka genom 

intervju och enkät se om 

folkbiblioteken har 

aktiviteter som främjar 

lagstiftningen. 

Utvecklare Våren 2020 Till förvaltningschef 

och nämnd i samband 

med återrapportering av 

2020 års 

internkontrollplan 

Rutin för utdrag ur 

belastningsregistret 

Se om rutin för kontroll av 

utdrag från 

belastningsregister i 

samband med anställning 

följs. 

Att kontrollera att 

kryssruta i bockat och att 

datum är ifyllt när utdraget 

är daterat för samtliga 

anställningsavtal 

Utvecklare Granskningsperiod 

2019-06-01 till 

2020-07-31 

Till förvaltningschef 

och nämnd i samband 

med återrapportering av 

2020 års 

internkontrollplan 

Uppföljning av rutin för 

konstregister 

Undersöka om kommunens 

konstverk är registrerade. 

Hur fungerar utlåning och 

återlämning av konst. 

Uppföljning av 

interkontrollplan 2016. 

Att genom stickprov 

kontrollera konstverken 

och följa upp rutin för 

konstregister 

Handläggare Hösten 2020 Till förvaltningschef 

och nämnd i samband 

med återrapportering av 

2020 års 

internkontrollplan 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Underlag till budgetdialog 2021-2023 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till planeringsunderlag inför 

budgetdialogen gällande flerårsplan 2021–2023.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-12. 

Planeringsunderlag för kommunstyrelsen 2021-2023.       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna planeringsunderlag för kommunstyrelsen inför budgetdialog för 

flerårsplan 2021–2023.     

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsens verksamheter 

Kommunstyrelsen omfattar kommunledningskontoret och kommunstyrel-

sen politisk styrning som bl.a. inkluderar kostnader för ledamöter och er-

sättare i kommunstyrelsen och dess utskott, samt partistöd. Verksamheten 

omfattar även kostnader för kollektiv- och flygtrafik, räddningstjänst, samt 

medlemskap/bidrag till föreningar, organisationer, förbund m.fl. Nedan 

följer kommunledningskontorets avdelningar och en beskrivning av dessa: 

 

Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande ar-

betsmarknadsfrågor och har det samordnande ansvaret för integrationsfrå-

gor. I avdelningens arbete ingår att hantera arbetsmarknadsprogram och in-

satser för särskilt utsatta grupper, så som personer med en funktionsvariat-

ion, utrikes födda, insatser för ungdomar, samt arbetslivsutvecklande pro-

jekt. Förutom det samordnande ansvaret för nyanländas etablering och öv-

riga integrationsfrågor, så bedriver avdelningen egna integrations-och eta-

bleringsaktiviteter. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar även rättighets-

lagstiftningen 2009:724 Nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt 

arbetet med Förvaltningsområdet för finska språket. Under år 2020 kom-

mer socialtjänstens verksamhet som jobbar med försörjningsstödstagare, 

att flyttas över till arbetsmarknadsavdelningen.  

 

Avdelningen för hållbar tillväxt ansvarar för kommunens tillväxtarbete, 

samhällsplanering, näringslivsutveckling samt folkhälsoutveckling. Ar-

betssättet är att samla utvecklingsarbetet genom samverkan med det omgi-

vande näringslivet och samhället, inkluderat regionala, nationella aktörer 

och externa intressenter. Avdelningens ansvar är också anpassat till kom-

munstyrelsens verksamhetsansvar och omfattar områdena översiktlig pla-

nering av användning av mark och vatten, kommunens energiplan och mil-

jöledningssystem samt kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi. 

Ett starkt fokus är att positionera Uddevalla utanför kommunen genom att 

ingå i partnerskap, samverka eller leda regionala utvecklingsprojekt. Av-

delningen har fem verksamhetsområden; Samhällsplanering, Näringslivs-

utveckling, Hållbar utveckling, Tillväxtprojekt och Infrastruktur.  

 

Avdelningen för personal och kommunikation är arbetsgivarföreträdare 

och ansvarar för att skapa och upprätthålla kommunens övergripande styr-

dokument och processer inom personalområdet i syfte att säkerställa rätts-

säkerhet. Avdelningen ska skapa mervärde i organisationen och verkar på 

uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. Avdelningens uppdrag är 

att strategiskt och operativt stödja organisationens chefer utifrån gällande 

lagar, avtal och styrdokument till ökad måluppfyllelse och effektiv organi-

sering och att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Avdel-

ningen har vidare det övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i 

kommunen såväl internt som externt. Avdelningen utvecklar och driver 

kommunens interna och externa kanaler för kommunikation via bl.a. In-
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blicken, uddevalla.se, sociala media, presskontakter mm, utarbetar policys 

och riktlinjer, varumärket för platsen Uddevalla samt ger stöd och råd i 

kommunikationsfrågor. Avdelningen ansvarar även för kontaktcenter.  

 

IT- avdelningen har systemansvar för kommunens tekniska plattform och 

datanät samt för kommunens gemensamma telefonsystem. Avdelningen 

ansvarar för att kommunens alla PC, iPad, Chromebooks och telefoner 

fungerar tillsammans med kommunens verksamhetssystem.  Avdelningen 

deltar i IT-upphandlingar, tillhandahåller användarstöd och på förvaltning-

arnas uppdrag sköter drift av verksamhetssystem. Avdelningen stöder 

verksamheternas digitalisering med bl.a. e-tjänster, processkartläggning, 

automatisering/robotisering, integrationer och projektstöd.  

 

Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge kommunens politiska ledning, 

kommundirektör och förvaltningar bra information och beslutsunderlag 

samt stöd inom avdelningens ansvarsområden. Avdelningens huvudsakliga 

kommunövergripande ansvarsområden är: styrning och ledning, planering, 

redovisning, uppföljning, internbank, in- och utbetalningar, inköpsproces-

sen, kommunövergripande upphandlingar, samt strategiska lokalfrågor.  

 

Avdelningen för juridik och administration leder och samordnar för-

valtningens interna gemensamma processer och lämnar kvalificerat admi-

nistrativt och juridiskt stöd till bl. a. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 

valnämnd, nämnder och förvaltningar, kommunens bolag och kommunled-

ning. Vidare lämnas stöd till samverkande överförmyndare i Norra Bohus-

län samt räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Även kommunens arkiv 

och förvaltning av kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem, 

försäkringar, kommunledningskontorets ekonomifrågor samt budget- och 

skuld och konsumentrådgivning ingår i avdelningens verksamhet. Kom-

munstyrelsens dataskyddsombud finns inom avdelningen.  
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Ekonomiskt resultat 2017-2019 

Utfall 2017 

För 2017 visade nämnden ett överskott mot budget på 5,0 mkr, varav 

kommunstyrelsen politisk styrning hade en avvikelse på 1,8 mkr. Bland 

annat en följd av försenat införande av fritidskort för ungdomar. Kommun-

ledningskontorets positiva avvikelse uppgick till 3,2 mkr då flera avdel-

ningar redovisade positiva avvikelser bland annat på grund av vakanta 

tjänster, försenade rekryteringar och försenat projekt såsom beslutsstöds-

projektet som inte startade som planerat.   

 

Utfall 2018 

Kommunstyrelsen redovisade för 2018 en budgetavvikelse på 4,2 mkr, där 

politisk styrning uppgick till 4,5 mkr. Den enskilt största orsaken var lägre 

kostnader för kollektivtrafiken genom utebliven satsning på busskort till 

ungdomar i och med regionens satsning, samt försenad utökning av flexlin-

jen. Kostnaderna för räddningstjänsten visade en avvikelse på -1,9 mkr ge-

nom avsättningsökning för skuldförda pensioner. Kommunledningskon-

torets avvikelse uppgick till 1,6 mkr då flera avdelningar hade positiva 

budgetavvikelser som följd av vakanta tjänster. Kommunledningskontorets 

överskott begränsades dock av stadsutvecklingsprojektets budgetavvikelse 

om -2,9 mkr, översiktsplanens kostnader som uppgick till 2,3 mkr och där 

det inte fanns någon avsatt budget. Dessutom var det ökade kostnader för 

Microsoft-licenser.  

Utfall 2019 

För 2019 redovisade kommunstyrelsen en budgetavvikelse på 13,0 mkr, 

främst en följd av lägre lönekostnader till följd av vakanta tjänster. Under 

året tog man beslut om stoppåtgärder som bidrog till årets överskott. 

Kommunstyrelsen politisk styrning hade en budgetavvikelse på 2,2 mkr då 

avsatt budget för satsningar inte tagits i anspråk. Kostnaderna för rädd-

ningstjänsten visade -5,2 mkr jämfört med budget och var en följd av högre 

pensionskostnader. Kommunledningskontorets budgetavvikelse uppgick 

till 16,0 mkr. Samtliga avdelningar bidrog till överskottet, i och med de be-

slutade stoppåtgärderna. Det var stor restriktivt vid nyanställningar där det 

skedde en särskild prövning, vilket också var en förberedelse inför nämn-

dens besparingar för 2020. Dessutom var det restriktivitet och inköpsstopp 

för vissa typer av varor och tjänster.  
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Ekonomiskt resultat 2020 

Prognos 2020, bedömning efter februari 

Efter februari månad har en bedömning av helårsprognosen gjorts. För året 

prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 1,2 mkr. Förutom arbets-

marknadsavdelningen visar samtliga avdelningar/verksamheter antingen 

ingen eller en positiv budgetavvikelse i sin årsprognos. Bland annat en 

följd av att flera avdelningar förväntas få lägre personalkostnader jämfört 

med avsatt budget. Överskott för avslutade projekt ger också en positiv av-

vikelse. Nämndens överskott begränsas dock av arbetsmarknadsavdelning-

ens underskott som är en följd av besparingar där effekten delvis uppstår 

senare under året. En annan orsak till underskottet är kostnader förknip-

pade med ombyggnaden på Junogatan 2 där även verksamheten försörj-

ningsstöd ska flytta in. Det var den 15:e februari i år som försörjnings-

stöds-verksamheten gick över till kommunstyrelsen. 

Verkställande av pågående effektiviseringar/besparingar 

Inför 2020 fick nämnden effektiviseringar/besparingar på 16,2 mkr, mer-

parten av dessa har genomförts och fått effekt för året. Dock återstår några 

effektiviseringar och besparingar som inte fått effekt ännu: 

 

1. Från och med 2020 har inte nämnden någon finansiering för Mö-

tesplats Tureborg. Besparingen är inte genomförd och kostnader för 

året belastar nämndens resultat negativt. Ärende kring avveckling 

av mötesplats Tureborg kommer att behandlas i kommunstyrelsen. 

 

2. Några tjänster som var med i besparingarna har ej fått effekt ännu, 

men dessa kommer att avslutas under året.  

 

3. Inom arbetsmarknadsavdelningen har en besparing gjorts genom att 

man går ur externa lokaler, denna har dock blivit försenad och får 

effekt senare under året. 
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Verksamhetsmässigt resultat 2019 

 
En intensiv process kring transportinfrastruktur har pågått under året i Uddevalla kommun och i sam-

verkansplattformen ”Samverkan för Bohusbanan”. Plattformen omfattar 10 kommuner i Bohuslän 

samt 5 näringslivsorganisationer. Prioriterade arbeten under året har varit- Interreg projektet Sverige-

Norge ”Större region på riktigt” med fokus på transportkorridor gods och hamnar - gemensam visuali-

sering av järnvägskorridor från Kungälv till Strömstad där samtliga kommuner ingår. 

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar gemensamt med en kollektivtrafikplan för Udde-

valla tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens pendlingsnav med särskild betydelse för reg-

ional utveckling. En kollektivtrafikplan ska därför tas fram. 

Under året har ett gemensamt arbete med produktionstekniska företag genomförts för att bygga upp en 

produktionsplattform och infrastruktur för 3D-printing i ett cirkulärt system. Arbetet med en projek-

tansökan fortsätter in i 2020. 

Deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder anvisas numera genom det aktörsgemensamma forumet Jobb-

centrum i vilket ingår arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning, försörjningsstöd och arbetsför-

medling. Under 2019 har drygt 700 personer varit inskrivna i åtgärd. Av de som avslutats så har 30 

procent gått vidare till ett arbete eller studier. Omfattande förberedelser har vidtagits för att överföra 

ansvaret för försörjningsstöd från socialnämnden till kommunstyrelsen och Jobbcentrum. 

Kommunstyrelsen har förberett övertagande av ansvaret för försörjningsstödet som kommer att hand-

läggas i Jobbcentrum. Syftet med förändringen är att fler ska kunna nå egen försörjning. 

Genom statliga medel för att bryta segregationen i kommunens socioekonomiskt utsatta områden, så 

har vi kunnat satsa extra på arbetslösa ungdomar boende i våra utanförskapsområden. De rustas och 

stärks genom arbetsträning, arbete med subvention, samt vissa utbildningsinsatser. 

Vid årets utgång var 25 föreningar anslutna till ÖK Idé. Under hösten har en politisk dialog förts om 

hur arbetet fortsättningsvis kan utvecklas. Konkreta resultat och beslut är en tydligare styrning och 

beslutsprocess för hur nya IOP tillskapas. 

Arbetet med övergripande planer Välfärd 2030 och Integration 2030 har inletts och styrs via arbets-

marknadsutskottet. 

Via personal från arbetsmarknadsavdelningens integrationsenhet, i samverkan med civila samhället, så 

har det bedrivits nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. Detta sker även i samverkan med 

föräldragrupperna för att få föräldrarna mer engagerade i området. 

Det har under året varit mycket aktivitet i kris- och säkerhetsarbetet , både på grund av händelser och 

att det varit stort fokus på brottsförebyggande arbetet. 

Under året har 14 e-tjänster färdigställts inom olika områden. Några automatiseringsprojekt har också 

blivit klara, bl.a. ekonomiskt bistånd. Den digitala agendan som är ett styrande dokument för kommu-

nens digitaliseringsarbete fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019 och en tillhörande 
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handlingsplan har tagits fram av kommundirektörens ledningsgrupp. 

En kompetensförsörjningsstrategi blev antagen av kommunstyrelsen den i maj. Bestämmelsen ska 

säkra att kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen och det attraktiva 

arbetsgivarskapet. Bestämmelsen beskriver både kommunens syn på kompetensförsörjning ”Det livs-

långa lärandet 1 - 70 år för medborgare medarbetare och elever”. 
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Uppföljning av KF:s målsatta mått, kommunstyrelsen 

 

 

Mått Resultat totalt 
2017 

Resultat totalt 
2018 

Resultat totalt 
2019 

 

 

Gott bemötande vid kon-
takt med kommun, ska 
öka 

 

79 77 88 

 

 

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en 
enkel fråga, ska öka 

 

61 67 73 

 

 

Andel som får svar på e-
post inom en dag, ska öka 

 

98 96 99 

 

 

Företagsklimat, ska bli 
bättre 

 

72 71 73 

 

 

Förbättrat resultat i 
Svenskt Näringslivs enkät 

 

233 260 245 

 

 

Nyregistrerade företag i 
kommunen, ska öka 

 

6,2 5,76 5,54 

 

 

Antal företag i kommu-
nen, ska öka 

 

 272 322 

 

 

Antal resor med kollektiv-
trafiken i Uddevalla tätort, 
ska öka 

 

64,2 77,8 78,8 

  Minskad sjukfrånvaro 
 

 2,74 2,77 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i kom-

81 82 87 
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Mått Resultat totalt 
2017 

Resultat totalt 
2018 

Resultat totalt 
2019 

 
munala byggnader 

 
 

 

 

Minska fossilbränslean-
vändning i kommunala 
fordon 

 

 92 92 

 

 

Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

 

97,2 98,8 97,8 

 

 

Soliditeten ska förbätt-
ras 

 

65,5 10,8 11,9 

 

 

Egenfinansiering av inve-
steringar minst 30 % 

 

110 46,7 84 

 

 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

 

21 25 32 

 

 

Resultat vid avslut i kom-
munens arbetsmarknads-
verksamhet, deltagare som 
börjat arbeta eller studera, 
ska öka 

 

44,5 32,7 29,9 

 

 

Antalet markanvisningar, 
ska öka 

 

  0 

 

 

Antalet torskfiskar i 
Byfjorden, ska öka 

 

  1,67 

 

 



  2020-03-12  11 (24)  

 DNR:KS2020/00176 

 

 

  

Omvärldens utveckling 

Arbetsmarknad 

Arbetsmarknadsläget 

Diagrammet nedan visar alla inskrivna arbetslösa (Öppet arbetslösa och 

Sökande i program med aktivitetsstöd) på arbetsförmedlingen vecka 45, år 

2019. År 2019 (2 255), år 2018 (2 248) och år 2017 (2 355). Antalet arbets-

lösa har de sista åren legat ganska konstant, men om vi sätter antalet ar-

betslösa i förhållande till den befolkningsutveckling som skett under 

samma år, så ser vi att andelen arbetslösa svensk födda minskat med 10 % 

(till under 4 %) och andelen arbetslösa utrikes födda minskat med 13 % 

(till ca 20 %). Mätningen gäller mellan v. 1, 2017 och v.1, 2019.  

 

 
 

Arbetslösheten förväntas öka något kommande år. ”Konjunkturinstitutets 

barometerindikator” visar att konjunkturen rör sig i en nedåtgående kurva.  

V. 45 år 2019 är första veckan för året, då fler är inskrivna arbetslösa i för-

hållande till motsvarande vecka året innan. Vi ser också en minskning från 

förra året, gällande andelen nyanlända som efter avslutad etablering går vi-

dare till arbete/studier (ca 32 % år 2019 mot 42 % år 2018). 

 

Arbetsförmedlingen är mitt inne i ett stort arbete med att reformeras. Re-

formeringen ska vara fullt genomförd under 2021, men de inledande stegen 

bör tas redan under 2020. Arbetsförmedlingen ska finnas kvar, men kom-

mer att ha fokus på myndighetsutövning. Ett nytt system baserat på lagen 

om valfrihetssystem ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar 

arbetssökande för de lediga jobben. Lokalt hos kommunen har detta varit 

mycket kännbart under år 2019. Kommande reformering, tillsammans med 

att arbetsförmedlingen genomgått en omorganisation som trädde i kraft den 

1 juli 2019, samtidigt som de fått ett annat budgetläge, har gjort att den lo-

kala ledningen hos arbetsförmedlingen tog ett beslut om att stoppa anvis-

ningar av deltagare till kommunen (arbetsträning inom Jobb-och utveckl-

ingsgarantin, samt utvecklingsgarantin för unga). De arbetar enbart med 
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pågående ärenden. Detta tror man kommer att ha negativa effekter för 

2020. 

Åldersfördelningen bland de arbetslösa v.45, 2019: 

 
 

 
Asylsökande och Nyanlända med uppehållstillstånd 

Över 70 miljoner människor runt om i världen befinner sig just nu på flykt 

undan krig, konflikt, våld, övergrepp, förföljelse och terror. Av dessa är 

hälften flyktingar i sitt eget land. Efter det rekordstora flyktingmottagandet 

år 2015, då över 160 000 personer sökte asyl i Sverige, så har antalet sjun-

kit stort till ca 21 000.  Migrationsverkets prognos är att antalet kommer att 

ligga kvar på denna nivå även kommande år 2020–2022.  

Den treåriga tillfälliga lag som Sverige beslutat om - Lag (2016:752) om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

(20 juli 2016 – 19 juli 2019), är förlängd ytterligare två år till 19 juli 2021. 

Nytt i förlängningen är bland annat att alternativt skyddsbehövande och 

flyktingar får samma rätt till familjeåterförening. Det innebär även att det 

införs bestämmelser om permanent uppehållstillstånd i vissa fall för utlän-

ningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa. Detta 

ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt bland annat FN:s konvention 

om begränsning av statslöshet. 

 

I Uddevalla bodde det den 1 november 2019, 174 asylsökande personer i 

migrationsverkets mottagningssystem. Migrationsverket har upphandlat 

privata lägenhetsboenden på flera olika platser i kommunen. De flesta bor 

dock i ett s.k. ”eget boende” hemma hos släkt eller vänner (67 %). 

 

Förslag på nya bestämmelser i EBO lagstiftningen, som förväntas träda i 

kraft den 1 januari 2020, kommer att påverka de asylsökande i Uddevalla 

som väljer att bosätta sig på egen hand. Om de bor i eget boende (EBO) 

hos släkt eller vänner som redan bor i ett område med stora socioekono-
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miska utmaningar (så som Dalaberg, Hovhult och Tureborg), så utgår ing-

en dagersättning och de får försörja sig själva. 

 

Av de som sedan får uppehållstillstånd och skall börja sin etablering i nå-

gon av Sveriges kommuner, så har ca 0,5 % av samtliga, valt att bosätta sig 

i Uddevalla. Prognosen är att mottagandet av nyanlända med uppehållstill-

stånd, fortsätter att sjunka de närmaste åren. Årets prognos för Uddevalla 

är att ca 190 nyanlända flyttar till vår kommun och ca 150 år 2020. 

Ungefär en tiondel av det totala mottagandet består av personer som har 

anvisats till vår kommun, enligt bosättningslagen. Hur många som skall 

anvisas beslutas genom ett s.k.  ”Kommuntal”. År 2019 var Uddevallas 

kommuntal 15. Resterande nyanlända bosätter sig på egen hand.  

Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska omfattas av anvisningar 

under 2020. Av de 7100 nyanlända som omfattas av anvisning kommer     

5 000 vara kvotflyktingar som vidarebosätts till Sverige genom FN:s flyk-

tingorgan UNHCR. Det innebär att endast 10 % av de 21 400 som förvän-

tas få uppehållstillstånd nästa år, kommer att kommunplaceras enligt bo-

sättningslagen. Resterande bosätter sig på egen hand.  

 

Digitalisering/AI (artificiell intelligens) 

Digitalisera, att med hjälp av teknik utveckla, förbättra, främja och an-

vända de möjligheter som finns tillgängliga. Sverige har som mål att vara 

bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Skall Uddevalla 

bli bäst i Sverige? Skall ”svar direkt” och digitalt först genomsyra vår 

verksamhet?  Endast ett fåtal av Sveriges kommuner lever idag upp till 

kommuninvånarnas digitala förväntningar och Uddevalla är tyvärr inget 

undantag. Som kommun måste vi möta det faktum att det digitala redan 

idag är det normala för väldigt många kommuninvånare och för våra 

kommande medarbetare. Sjukvård och hemtjänst, tillsyn och stöd till sjuka 

eller äldre, pedagogiskt stöd till elever eller anställda i livslångt lärande, 

förarlösa fordon, samhällsservice 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan, 

full tillgång till samhällsservice i glesbygd, trafikstyrning osv det är vad vi 

som medborgare förväntar oss av vår kommun, kommunen förväntas vara 

”kommunen på nätet” att jämföra med Doktor.se, Kry.se osv.  För att möta 

kommuninvånarnas krav på tillgänglighet och service på samma sätt som 

vi gör idag kommer vi att behöva rekrytera 500 000 nya medarbetare de 

närmaste tio åren, medarbetare som enligt demografikurvan blir allt färre.  

 

Ett digitalt arbetssätt kommer att kräva investeringar i form av kommuni-

kationsteknik, investeringar som gör nytta genom ett vi kan arbeta enklare, 

säkrare och effektivare. Investeringar där hemtagningseffekterna går att 

mäta och påvisa i de nyttorealiseringsmodeller som tas fram och används i 

varje projekt. Med nya tekniska möjligheter blir vi effektivare. Om vi alla 

blir 2 min effektivare varje dag med hjälp av den nya tekniken så räknar vi 
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hem licenskostnaderna för vår tekniska plattform på ett år. Stadsnätföre-

ningen menar, som ex, att kostnader inom äldreomsorgen kan sänkas med 

en tredjedel per äldre genom mer genomgripande investeringar i digital 

teknik. Genom att erbjuda digitala hjälpmedel där de finns ökar delaktig-

heten, självständigheten och tryggheten för brukare, anhöriga och personal. 

Att ha större möjlighet att själv ha kontroll över sin hälsa och i större ut-

sträckning klara sig själv är viktigt och blir allt viktigare när möjligheterna 

erbjuds. En ökad efterfrågan från medborgare med olika bakgrunder och 

olika språk. Att ha tillgång till en digital tolktjänst vid behov underlättar 

för brukaren som för personal. Inom andra områden kan vi med hjälp av 

3D-teknik se hur ledningar ligger under marken och därmed förenkla och 

utveckla arbetet kring ex grävningstillstånd mm. Medborgare skall kunna 

få svar direkt på enklare frågor där svaren är regelstyrda, ex försörjnings-

stöd, enklare bygglov, busskort till skolungdomar.   
  
Stockholms läns landsting har räknat på att man genom digitalisering spa-

rar 25 till 60 minuters arbetstid för 2000 helårsarbetare så minskar kostna-

derna totalt med 1 miljard. Räknar vi snålt och räknar på att vi sparar en 

femtedel av den summan så sparar vi i Uddevalla, med cirka 2100 årsarbe-

tare, inom socialtjänsten 210 miljoner kr/år.   

 

Överallt i samhället samlar vi in data av olika slag, data som vi har möjlig-

het att använda för att utveckla och utföra uppgifter av olika slag. Data kan 

samlas in för att säga till om när papperskorgen behöver tömmas, ruttpla-

neringar kan skapas eller varför inte för att analysera sökningar på kom-

munens webbplats. Vad söker medborgarna efter för information? Hur sö-

ker man och hur kan vi förbättra vår information så att medborgaren får 

svar direkt på sina frågor och kan blanketter fyllas i korrekt i ”förväg” ge-

nom analys görs av sökningar?   

 

Enklare regelstyrda frågor kan AI ge svar på direkt och tid frigörs som ger 

möjligheter att förbättra och utveckla tjänster samt skapa nya. Drivkraften 

bakom att digitalisera och effektivisera med hjälp av AI handlar om att låta 

människor fokusera på professionens kärnuppgifter.   

  

I en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, beskrivs hur 

områden som styrning och ledning, kompetensförsörjning och digital infra-

struktur behöver förbättras för att offentliga förvaltningar ska kunna ut-

nyttja AI på ett bättre sätt. I rapporten finns också en konkret handlings-

plan, bland annat med åtgärder som att underlätta för försöksverksamhet, 

riktlinjer och bästa praxis, och att skapa en plattform för samverkan, något 

för Uddevalla att gå i bräschen för. 140 miljarder kronor, som man beräk-

nar att ett fullständigt införande av nuvarande AI-teknik kan innebära, 

motsvarar ungefär sex procent av dagens offentliga utgifter över ett år, ba-

serat på SCB:s siffror för offentlig förvaltnings konsumtionsutgifter för 
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2017. Av dessa tillfaller cirka 106 miljarder kronor offentlig verksamhet, i 

form av högre produktivitet, ökade intäkter och minskade utbetalningar.  

Därutöver bedöms det finnas indirekta ekonomiska värden som inte har 

kunnat kvantifieras, samt ytterligare betydande sociala och kvalitativa vär-

den i form av bättre livskvalitet, rättvisa och miljö med mera. 

  

Enligt en analys från Finansdepartementet kommer det att saknas 90 mil-

jarder kronor i statsbudgeten från och med år 2026, ett så kallat finansie-

ringsgap, om kvaliteten på vår välfärd ska vara densamma som den är idag. 

Detta beror bland annat på att både den yngre och den äldre delen av be-

folkningen ökar. För att hantera den välfärdsutmaningen krävs att vi inom 

det offentliga tänker nytt. Offentlig sektor varken kan eller har råd med att 

lösa den utmaningen på traditionellt sätt, med fler människor.   

Kompetensförsörjning 

Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utma-

ningen i arbetslivet och en strategisk fråga för Uddevalla kommun. Genom 

ett förhållningssätt som innebär att man arbetar med systematik, medve-

tenhet och proaktivitet i sin process för kompetensförsörjning skapar orga-

nisationen möjlighet att:  

 Utföra sitt uppdrag och visa sin förmåga att uppnå korta och lång-

siktiga mål  

 Stärka sin attraktionskraft mot kund/brukare, befintliga och potenti-

ella medarbetare samt andra intressenter  

 Öka beredskap för och förmåga att effektivt hantera förändringar  

 

Uddevalla kommun kommer därför att göra en gapanalys på kompetenser-

na i hela organisationen under 2020 och utifrån kompetensläget på organi-

sations- och individnivå prioritera områden, målgrupper och gå in med rik-

tade åtgärder för att arbeta vidare med utfallet. Gapanalysen utgår från frå-

geställningarna; vilken kompetens behöver vi i morgon? Vilken kompetens 

behöver vi idag? och hur löser vi glappet däremellan? 

 
Under 2020 kommer personalavdelningen att arbeta vidare med att förtyd-

liga karriärvägarna inom organisationen för att kunna erbjuda kompetens-

utveckling under hela karriären och möjlighet till byte av arbetsuppgifter. 

Det behövs även göras ett arbete med att kvalitetssäkra introduktionen för 

nyanställda på arbetsplatserna så att fler medarbetare är kvar i tjänst efter 

ett år.  
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Kommunövergripande SWOT-analys  

Som en del i bedömningen av framtida förutsättningar har det gjorts 

SWOT-analys för att fånga upp de väsentligaste aspekterna. Denna SWOT-

analys är gjord utefter ett kommunövergripande perspektiv.  

 

 
 

 

  

Kommunövergripande SWOT 2021-2023

Ex
te

rn
a 

e
ge

n
sk

ap
e

r

MÖJLIGHETER

*Ytterligare extern samverkan 

*Digitalisering/E-förvaltning

*Utveckla infrastruktur och arbetsmarknad - kopplat 

till Göteborg

HOT                                                                                                                             

*Kompetensförsörjning

*Ökat utanförskap, social oro och säkerhetsperspektiv - ökade 

krav på säkerhet i samhälle och kommun

*Ökade krav på samhällsresurser

*Försörjningsstödets utveckling

Goda faktorer Skadliga faktorer

In
te

rn
a 

e
ge

n
sk

ap
e

r

STYRKOR

*Tillväxtkommun

*Kommunens egna låneskuld är låg 

*Nämndernas ekonomiska resultat i balans inför 2020

SVAGHETER    

*Små ekonomiska marginaler inom nämndernas verksamheter

*Möjligt glapp mellan resurser och behov/önskemål (Ex. stora 

framtida investeringar, utvecklingsprojekt, klimatanpassningar)
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Nämndens kommande behov 2021-2023 

 

Nämndens budgetram behöver utökas framöver enligt belopp nedan. 

 

Äskande för nytt personalsystem och beslutsstödsystem är en följd utav 

ändrade redovisningsprinciper, där dessa ska redovisas som driftskostnad 

istället för investering. 

 

Behov 2021-2023 
2021 

mkr 

2022 

mkr 

2023 

mkr 

Nytt personalsystem 2,9 1,5 1,5 

Beslutsstödsystem 1,0 1,0   

Subventionerade anställningar  2,5 2,5 2,5 

Säkerhet och beredskap  0,5 0,5 0,5 

Stadsutveckling 2,9 2,0 2,0 

Summa 9,8 7,5 6,5 

 

Under februari 2020 har kommunstyrelsen tagit över verksamheten för-

sörjningsstöd. Sedan tidigare år har det för denna verksamhet gjorts en 

neddragning av budgeten vad gäller personalkostnader med anledning av 

förändrat arbetssätt genom automatisering, detta har dock försenats och in-

nebär att personalbudgeten inte är i balans. För 2020 kommer socialnämn-

den kompensera kommunstyrelsen för detta, men inte för 2021. Därmed 

finns det behov av utökat kommunbidrag, omfattningen är dock inte känd i 

dagsläget och får hanteras separat.  

 

Nytt personalsystem 

Den framtida målbilden är att det nya personalsystemet ska ge förutsätt-

ningar för ett processorienterat digitalt system. Systemet ska möjliggöra ett 

delegerat arbetssätt för medarbetare och chefer, ge tillgång till information 

och ha enkla rapporteringsrutiner via självservice. Att presentera tillförlit-

lig och transparant HR-information möjliggör för chefer att arbeta proak-

tivt och ger korta beslutskedjor. Planen är att systemet ska vara i drift hös-

ten 2021.  

 

Beslutsstödsystem 

Det pågår ett projekt för att ta fram ett beslutsstödsystem för alla chefer. 

Systemet ska på ett enkelt sätt presentera olika data och ska vara ett stöd 

vid analyser och i beslutsfattande. Projektet har pågått intensivt under hös-

ten 2019 och under våren 2020 ska systemet vara i bruk. Under 2021 och 

2022 krävs konsultinsatser för vidareutveckling. 
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Subventionerade anställningar 

Äskande om 2,5 mkr avser kostnader för en konsulent och lönekostnader 

för deltagare. Denna satsning ger minskade kostnader för försörjningsstöd. 

Målet är att efter insatsen ska minst 40% av personerna gå över till reguljär 

arbetsmarknad. I och med satsningen får kommunen också "fler händer" i 

verksamheterna som bidrar till kommunens drift och produktion. När per-

sonerna kommer i arbete ökar också skatteintäkterna för kommunen. 

 

Säkerhet och beredskap 

Från och med 2021 finns behov av resursförstärkning med en tjänst avse-

ende krisberedskapsplanering och säkerhetsplanering, därav äskas 0,5 mkr. 

 

Stadsutveckling 

För år 2021 har nämnden 5,4 mkr i budgetram för stadsutveckling enligt 

tidigare beslut. Behovet är 8,3 mkr här ingår kostnader för strategisk stads-

utvecklare 1,3 mkr, ersättning för tjänster till samhällsbyggnadsförvalt-

ningen 4,5 mkr, konsultkostnader på 2,5 mkr avseende förstudier, avtals-

genomgångar och stöd i förhandlingar m.m. Återstående behov är därmed 

2,9 mkr. Från och med år 2022 har inte nämnden något kommunbidrag för 

stadsutveckling, behovet är dock ändå 2,0 mkr per år för 2022 och 2023 

och avser kostnader för strategisk stadsutvecklare samt konsulter. Eventu-

ellt behov för samhällsbyggnadsförvaltningen utöver ordinarie verksamhet 

får de själva äska om för åren 2022 och 2023.   
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Minskade nettokostnader/effektiviseringar 

Inför 2020 fick nämnden uppdrag att spara 16,2 mkr. Enligt anvisningarna 

till budgetdialogen för perioden 2021-2023 finns det inte något förslag på 

ytterligare besparingar för kommunstyrelsens del. I det arbete som gjorts 

inför budgetdialogen ser man att det ändå kan föreslås en effektivise-

ring/besparing om 1,0 mkr från och med år 2021 genom strikt prövning av 

nämndens kärnverksamheter där det får göras en genomgång av intäkterna 

och kostnaderna för avdelningarna/verksamheterna.  

 

Från och med år 2022 kan det göras ytterligare en neddragning med 1,0 

mkr. Neddragningen avser avdelningen personal och kommunikation, 

varav 0,5 mkr gäller minskad tjänst på löneenheten genom nytt personalsy-

stem och 0,5 mkr avser chatbot vilken specificeras nedan:  

 

Chatbot- för en bättre kundupplevelse 

Som en del i att digitalisera och automatisera processerna inom Personal- 

och Kommunikationsavdelningen ska ett arbete inledas för att utveckla en 

chatbot. Målet är att förbättra kundupplevelsen både gentemot våra med-

borgare och internt inom kommunen. En väl implementerad chatbot leder 

till att handläggningstider förkortas, repetitiva frågor automatiseras och 

kunskapsdelningen mellan parter effektiviseras. Likväl är Chatboten en ef-

fektivisering och kostnadsbesparing först när medborgarna och medarbe-

tarna börjar använda tjänsten i stället för att kontakta kommunen via de 

traditionella kanalerna. Det är först då som investeringen ger avkastning. 

För att kunna utveckla chatbot funktionen behövs tillräckliga resurser av-

sättas för att göra processkartläggningar, implementera och integrera chat-

boten i verksamheten, kontinuerligt kommunicera till kunder att chatboten 

utgör en del av verksamheten samt resurser för efterföljande förvaltning av 

chatboten. Investeringskostnad 0,3 mkr med en förväntad besparing om 0,5 

mkr från och med år 2022. 
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Investeringar   

Nedan specificeras investeringsbehovet för planeringsperioden 2021-2023 (belopp i mkr). Dessutom har det gjorts en upp-

skattning av behovet för perioden 2024-2030, i dagsläget finns här bara behov utav IT-investeringar inom IT-avdelningen.  

 

Typ av investering                                                                    

(behov i mkr) Totalt 
T.o.m. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Nytt dokument- och ärendehanteringssystem            3,0                   

Arkivlokal        2,0                       

IT-avdelningens IT-investeringar:  

kommunikation/servrar/molnlagring/RPA/AI        4,0        4,2        4,0        3,4        3,4        3,9        4,2        4,0        3,4        3,4     

Brandstation Ljungskile    23,0      18,4        4,6                       

Brandstation Uddevalla   181,0      10,2      40,0      90,0      40,8                  

Summa   204,0      28,6      50,6      94,2      47,8        3,4        3,4        3,9        4,2        4,0        3,4        3,4     

 

Det finns behov av ökad budgetram för ränta och avskrivning för dessa investeringar: 

 Nytt ärende- och dokumenthanteringssystem 

 Investering avseende utökning av arkivlokal 

 Investeringen för brandstationerna genererar ökade kostnader och därmed ökad ersättning till räddningstjänstförbundet 

Mitt Bohuslän, vilket kommer att kräva en ökad budgetram för kommunstyrelsen.  
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Ljungskile brandstation  

Brandstationen på Aröd i Ljungskile är inrymd i en gammal båthall och var 

tänkt som ett provisoriskt alternativ när räddningstjänsten 1978 flyttade in, 

stationen används fortfarande efter nästan 35 år. Projektering för ny brand-

station är avlutad och byggstart planeras under första kvartalet 2020 med 

beräknad inflyttning 2021. På kommunfullmäktiges sammanträde 11 mars 

behandlades ärendet kring ”kompletterande beställning för byggnation av 

ny brandstation i Ljungskile”. Av ärendet framgår att investeringssumman 

ökar med 7 mkr och uppgår till totalt 23 mkr jämfört med ursprungliga 

15,5 mkr. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna projektstart. 

 

Uddevalla brandstation 

Brandstationen i Uddevalla är byggd 1960 och har inte genomgått några 

större förändringar eller anpassningar under denna driftperiod. Brandstat-

ionen är i mycket stort behov av en totalrenovering alternativt nyetable-

ring. Jämfört med moderna brandstationer saknas exempelvis separerade 

utrymmen för tunga fordon och utrustning, vilket utgör ett arbetsmiljöpro-

blem, samt omlastningsmöjligheter efter larm. Trafiksituationen i centrum 

gör att det idag finns begränsningar avseende framkomlighet under vissa 

tider på dygnet. Nuvarande brandstation har i sitt nuvarande skick begrän-

sade möjligheter till samordning och samverkan med andra samhällsaktö-

rer. Räddningstjänsten har utfört en lokaliseringsutredning för ny brand-

station i Uddevalla. Utredningen förordar en samlokalisation med andra 

”24 timmars” verksamheter med placering av ny brandstation vid Exercis-

vägen i anslutning till RV 44. Räddningstjänsten har beställt förstudie för 

ny brandstation av Samhällsbyggnadsförvaltningen hösten 2016 vilken 

godkänts av kommunstyrelsen 2017-11-29. Ny detaljplan för området har 

antagits av Kommunfullmäktige i december 2019 och förväntas vinna laga 

kraft i början av 2020. En upphandling för utförande av såväl brandstation 

som anslutande gatunät förbereds under våren 2020. Brandstationen beräk-

nas vara färdig för inflyttning 2023. 
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Nämndens tre viktigaste utmaningar 

Digital agenda 

Kommunfullmäktige har genom att anta Digital Agenda visat vägen för 

vårt arbete med digital transformation. Den handlingsplan som tagits fram 

blir vårt navigationshjälpmedel, vårt stöd i det kommande förändringsar-

betet. Genom att definiera en lägsta nivå på digital kompetens, genom tyd-

lig styrning och digital ledning, genom automatisering och AI effektivise-

ras de digitala processerna, genom att aktivt öka nyttjandegraden av e-

tjänster kommer vi att lyckas. För att lyckas måste vi aktivt minska den di-

gitala klyftan som finns, effektivisera arbetssättet och förbättra arbetsmil-

jön. Kunskapen att använda digitala verktyg och tjänster skall öka, det di-

gitala ledarskapet måste vara tydligt, det måste finnas ett digitalt fokus i 

våra prioriteringar, genom detta kommer vi att få saker att hända. För att 

lyckas med digitalisering kommer det att ställas stora krav på ett förändrat 

arbetssätt, en digital transformation är ett måste. Det kommer att ställas 

höga krav på våra ledare under denna transformation, de måste vara de 

goda exemplen.  

 

Uddevalla kommun har en enhetlig och modern teknikplattform som ligger 

i framkant i kommunsverige, en grundplattform för kommunens verksam-

hetssystem som erbjuder en funktionalitet som är framtidssäker. Teknik-

plattformen ger oss medarbetare möjlighet att arbeta mobilt och säkert med 

moderna verktyg i dator och mobil. Vi har alltid tillgång till e-post, doku-

ment och filer från valfri enhet. Vi kan dela och samarbeta på ett enkelt 

och säkert sätt. Användandet av mobil informationsteknik kommer att bi-

dra till att arbetssätt förenklas, att information blir tillgänglig för rätt per-

son i rätt tid och att vi kan möta upp det ökade antalet som kommer att ef-

terfråga hjälp. Det kommer att krävas utbildare, projektledare, processkart-

läggare och IT-utvecklare för att medborgarna skall få ”Kommunen på nä-

tet”. Vi måste våga se över våra arbetssätt, vi måste våga prova nytt, vi 

måste se möjligheterna som finns för att möta nya krav, vi måste använda 

nya tekniker där de gör nytta. "- Vi kan inte stoppa vågorna men vi kan lära 

oss att surfa”, nu startar vi en spännande effektiviseringsresa.  
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Sysselsättning och egenförsörjning 

Antalet hushåll förväntas öka under kommande år då fler lämnar etable-

ringen utan arbete eller vidare studier, utförsäkrade från Försäkringskassan 

och långvarigt arbetslösa. Prognosen för utbetalt försörjningsstöd förväntas 

uppgå till 80 mkr under 2020. 

 

Genom en fördjupad kartläggning av de personer som är beroende av för-

sörjningsstöd finns några utmärkande målgrupper:  
a) De som saknar arbetsförmåga 

b) De som står långt från arbetsmarknaden och behöver omfattande insatser  

c) De som står långt från arbetsmarknaden och behöver rustas  

 

Utmaningen är att dessa personer saknar utbildning eller har mycket låg 

utbildningsnivå kopplat med psykisk eller fysisk ohälsa. Över 30 % har så-

dana funktionsvariationer att det anses ej möjligt att nå den reguljära ar-

betsmarknaden. Kraftfulla insatser i form av resurser som börjar arbeta 

med målgrupperna behöver prioriteras. Både av individuella skäl och att 

motverka ökningen. Personer som saknar arbetsförmåga behöver utredas 

och få stöd med underlag för ansökan om sjukersättning och meningsfull 

sysselsättning. Grupperna som behöver mer omfattande rustning, såsom 

språkträning, arbetsträning, yrkespraktik för att komma närmare ett yrkes-

spår behöver få möjlighet till insatser. Arbetsmarknadspolitiska anställ-

ningar är en effektiv åtgärd som leder till större möjlighet att komma till 

egen försörjning.  

Stadsutveckling  

Mark- och etableringsstrategi 

Konkurrensen mellan platser nationellt och internationellt hårdnar i takt 

med att fler aktörer blir tydliga med sitt erbjudande. Med Uddevallas med-

vetna positionering som en naturlig regional tillväxtmotor, krävs också en 

allt aktivare positionering och kommunikation, för att synas och attrahera 

nya näringar. 

Uddevalla kommuns främsta utmaning är beredskapen för nya etablering-

ar. Denna utmaning gäller främst tillgången till befintlig verksamhetsmark 

och beredskapen att planlägga en tillräckligt stor och kontinuerligt uppda-

terad markreserv. Ett ökat fokus krävs för att locka hit externa etableringar 

och ständigt uppdatera det befintliga näringslivets behov för att fortsätta 

investera i Uddevalla. 

 Det strategiska arbetet behöver också förstärkas i sitt styrningsfokus, där 

strategi, roller och det operativa arbetet tydliggörs. 
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Infrastruktur 

Den individuellt största och viktigaste utmaningen för Uddevalla är en 

mycket begränsad utveckling av resandeförutsättningarna, vilket påverkar 

Uddevallas ingång i en förstorad arbetsmarknadsregion.  

  

Restider, dvs pendlingstider, till Göteborg är inte acceptabla och Bohusba-

nans möjlighet till dubbelspår och att ingå i regionens och Trafikverkets 

planering är minst 20- 30 år bort och då med tänkt dubbelspår bara till Ud-

devalla. Regionens nuvarande indelning av transportvägar innebär en 

transportkorridor via väg E6 och långtidsplanerad järnvägsutbyggnad via 

Dalsland, ca 2040.  

 

Hamnarnas roll utanför Göteborg är idag mycket begränsat definierade 

regionalt, trots en prognostiserad godsökning på minst 70% inom en tjugo 

årsperiod. Hamnarna är inte heller knutna tydligt till väg- och järnvägsin-

frastrukturen i Västra Götaland 

  

Varken klimatmål eller regionförstoring kommer att utvecklas med en be-

gränsad utvecklingsstrategi som inte betonar snabba effektiva transporter 

för gods och människor, med fokus på Göteborg - Oslo. 

   

Hamnen flyttar västerut- Masterplan 

Av ett flertal skäl är hamnens flytt en stor utmaning, men också just därför 

en av de mest expansiva tillgångarna och möjligheter Uddevalla har. En ny 

hamn-del skall öppna och den nya platsen för hamnen inklusive närlig-

gande verksamhetsmark, ger vid rätt hantering, ökad positionering, ökade 

godsvolymer och ett stort antal nya företag till kommunen. Allt detta krä-

ver ökade förutsättningar och tillgång till kompetens och resurser. 

  

Sammantaget ges förutsättningar för att Uddevalla blir mellanregionens, 

läs Göteborg-Oslo, tydligaste transportnav och terminal- logistikcentrum. 

Nya kompletterande branscher kan med fördel utvecklas, kopplat till trans-

port, hållbarhet, tjänster och produktion. 

  

Utmaningarna består också av tillgång till elkraft och tillkomsten av lager 

och/eller produktion för nya energiformer, exempelvis biogas, vätgas, el 

och med detta även tank- och laddstationer. En medveten strategi via Mas-

terplanen behöver utarbetas. 
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Handläggare 

Avdelningschef juridik och administration Helena 

Lennernäs 

Telefon 0522-69 60 42 
helena.lennernas@uddevalla.se 

 

Revidering av försäkringsbestämmelser 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för Kommunstyrelsen ursprungligen beslutad av 

kommunfullmäktige den 10 december 2014 (§ 232) med efterföljande revideringar ska 

kommunstyrelsen tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

Kommunstyrelsen antog försäkringsbestämmelser för kommunen den 23 februari 2011. 

Uddevalla kommun blev år 2016 delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Bestämmelserna är nu i behov av revidering.  

 

Förutom rent redaktionella ändringar har en anpassning av gällande försäkringsvillkor 

med nuvarande försäkringsgivare gjorts i bestämmelserna. Det har även införts en 

skrivning om att samtliga försäkringsskador under självrisk ska bokföras med frikod. 

Detta för att en fullständig skadestatistik ska kunna tas fram i syfte att kunna förebygga 

skador.  

 

Kommunledningskontoret föreslår mot bakgrund av ovanstående att kommunstyrelsen 

beslutar att upphäva de nu gällande försäkringsbestämmelserna och anta nya 

bestämmelser angående försäkringsskydd i Uddevalla kommun enligt 

kommunledningskontorets förslag.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 200225, KS 2020/00158 

Förslag till nya försäkringsbestämmelser, daterade 200225  

Försäkringsbestämmelser, daterade 110117, antagna i kommunstyrelsen 110223 (§ 54, 

KS 2010:297) 

      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att   anta de nya bestämmelser angående försäkringsskydd i Uddevalla kommun i 

enlighet med kommunledningskontorets förslag. 

 

att upphäva de nu gällande försäkringsbestämmelserna daterade 110117, antagna i 

kommunstyrelsen 110223. 
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Peter Larsson Helena Lennernäs 

Kommundirektör  Avdelningschef  

Skickas till 

Administrativa chefer inom Uddevalla kommun 

Uddevalla Vatten AB 

Uddevalla Turism AB 

Uddevalla Hamnterminal AB 

Uddevalla Omnibus AB 
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Kommunledningskontoret  

Avdelningen juridik och 

administration 

Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

BESTÄMMELSER ANGÅENDE FÖRSÄKRINGSSKYDD I UDDEVALLA 

KOMMUN 

 

Miniminivåer för försäkringsskyddet 

 

Kommunförsäkring (kommunen delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB) 

 

 Fastigheter - normalt sett fullvärdesförsäkring 

 

Fastigheter av kulturhistoriskt värde – fullvärdesförsäkring med komplettering för det 

kulturhistoriska värdet. 

 

Fastigheter där sannolikheten inte är stor att dessa kommer att byggas upp igen efter 

totalskada– första riskförsäkring med ett värde som täcker sanering och återfyllning. 

Vilka dessa fastigheter är avgörs av respektive facknämnd. 

 

Extrakostnadsförsäkring och hyresförlustförsäkring som täcker bortfall av fastigheter så 

att verksamheten kan bedrivas under återuppbyggnadstiden. 

 

Allriskförsäkring 

 

Denna försäkring skall omfatta datorer, datamedia, liftanläggningar, växter i växthus, 

instrument, ritningar, arkivalier, konstverk samt mindre båtar som inte omfattas av 

annan försäkring. 

 

Ansvarsförsäkring 

 

Försäkringen skall gälla för all verksamhet som Uddevalla kommun bedriver, anordnar 

eller medverkar i och omfattar samtliga anställda för vilka kommunen har ett 

principalansvar. Subsidiärt försäkringsskydd gäller för föreningar/klubbar eller enskilda 

personer som utför väntjänst eller liknande hos personer i kommunens vård eller 

liknande och då med omfattning person- och sakskada. Försäkringen ska även gälla för 

vägsamhällighet/förening som enligt avtal svarar för drift/skötsel av kommunala 

anläggningar/verksamheter samt för jakttillsyningsmän, fiskevakter, samt gode män och 

förvaltare då dessa utför sitt uppdrag med omfattningen person- och sakskada. 

Ansvarsförsäkringen gäller även för låsändring eller byte av lås till följd av 

nyckelförlust. 

 

Försäkringen ska gälla i hela världen inkl. USA och Kanada.  
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VD och styrelseansvarsförsäkring 

 

Moderbolaget Uddevalla Utveckling AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla 

Omnibus AB, Uddevalla Turism AB och Uddevalla Vatten AB skall ha dylik försäkring 

som även inkluderar bolagens döttrar och stiftelser. 

 

Övriga försäkringar (upphandlas) 

 

Konst- och utställningsförsäkring 

 

Konst- och utställningsförsäkring för kommunens konstföremål. 

 

Fordon 

 

- Personbilar, bussar, pickuper och lätta lastbilar skall vara helförsäkrade hela 

tiden kommunen äger och nyttjar dem. 

- Tunga lastbilar skall var helförsäkrade upp till 9 års ålder. 

- Övriga fordon och släpkärror skall vara helförsäkrade hela tiden kommunen äger 

och nyttjar dem. 

- Oregistrerade fordon skall automatiskt vara omfattade av försäkringsskydd så 

snart kommunen/bolaget tar dem i bruk och redovisas en gång per år. 

- Leasade/inlånade fordon är automatiskt omfattade av försäkringsskydd så snart 

kommunen/bolaget tar dem i bruk. 

- I de fall kommunen har helförsäkring på fordon som omfattas av 

vagnskadegaranti går vagnskadeförsäkringen in med automatik så snart 

vagnskadegaranti löper ut. 

- Trafikskadeförsäkringen omfattar fordon som är avställda/avregistrerade och 

används i utbildningssyfte.  

 

Fartyg / båtar 

 

Alla typer av fartyg/båtar ska vara helförsäkrade upp till en ålder av 10 år eller längre 

om värdet uppgår till mer än två basbelopp. Större fartyg som används för befraktning 

ska ha det försäkringsskydd som styrelse/nämnd beslutar och som lagstiftningen kräver. 

Olycksfallsförsäkring 

 

Alla mantalsskrivna barn/elever/ungdomar i Uddevalla kommun som deltager i någon 

form av kommunal verksamhet bedriven av Uddevalla kommun skall omfattas 24 

timmar om dygnet. Detta oberoende av om det är en kommunal förskola/grundskola, 

gymnasieskola, fristående förskola/grundskola/gymnasieskola eller pedagogisk omsorg. 

Barn/elever/ungdomar från andra kommuner som ingår i av Uddevalla kommun 

bedriven verksamhet, skall ha ett försäkringsskydd som motsvarar heltid ( 24 timmar / 
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dygn årets alla dagar). 

 

För socialtjänsten gäller även att personer i familjehem/jourplacerade, personer i vård- 

och omsorgsboende, personer i bostad med särskild service samt personer med beslut 

om personlig assistent mer än 10 timmar/dygn, personer i korttidsverksamhet, 

kontaktfamilj, ledsagarservice samt  personer med beslut om personlig assistans mindre 

än 10 timmar/dygn, personer inom stödboende med obligatoriskt verksamhetsinnehåll, 

personer i praktik/arbetsträning/yrkesintroduktion/daglig verksamhet/daglig 

sysselsättning, personer som deltar i volontärverksamhet, barn i öppen förskola som 

vistas i verksamheten, familjeförskola Förebygg, personer placerade i hem för vård och 

boende (HVB) i Uddevalla eller annan kommun. 

 

Vuxna som deltar i verksamhet som bedrivs eller förmedlas av kommunen, 

företrädesvis inom socialtjänsten (heltid el. under verksamhetstid, d.v.s. den tid då 

verksamhet bedrivs) och arbetsmarknadsenheten skall vara olycksfallsförsäkrade 

(heltid). 

 

Frivilliga ledare, volontärer, barn och ungdomar ej inskrivna i kommunens skolor, 

förskolor eller i annan kommun som deltar i verksamhet som deltar i verksamhet som 

arrangeras av kommunens kultur och fritidsförvaltningen verksamhet omfattas av 

försäkringen på heltid. 

 

Arbetslös ungdom som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunens regi ska 

omfattas av försäkringen på heltid. 

 

Personer i insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst och som inte är 

försäkrade av någon annan myndighet ska vara olycksfallsförsäkrade under 

verksamhetstid. 

 

Förvaltningarna ansvarar för att kategorier inom verksamheten anmäls till den centrala 

funktionen för försäkringsfrågor på kommunledningskontoret en gång per år. 

 

Tjänstereseförsäkring 

 

Alla anställda, förtroendevalda, och personer särskilt utsedda av kommunen att delta 

under tjänsteresor samt elever och praktikanter som omfattas av olycksfallsförsäkringen 

under studieresor och praktik ska omfattas av denna försäkring. Resor godkända av 

kommunen där kommunen betalar lön eller motsvarande men arbetstagaren eller annan 

bekostar resan omfattas. Försäkringen gäller för person upp till 70 år. 

 

Övriga försäkringstyper 
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Underlag skall tas fram vid varje aktuell försäkringsform som kan behövas för aktuell 

verksamhet/tjänst/produkt/djur eller övrig verksamhet. Omfattning samt självrisknivå 

skall avgöras av kommunstyrelsen innan dylik försäkring får tecknas såvida inte 

delegation medgivits till bestämd befattningshavare. 

 

Frikoder 

 

Samtliga försäkringsskador under självrisk ska bokföras med en frikod för att 

skadestatistik ska kunna tas fram. 

 

Försäkringsupphandlingar 

 

Försäkringsupphandlingar genomförs av kommunens försäkringsmäklare. 

Försäkringsgivare prövas i samband med varje ny upphandling, beroende på hur 

skadeutfallet och hur försäkringsmarknaden ser ut vid tillfället för upphandlingen. Då 

valet i försäkringsupphandlingar innebär ett ekonomiskt risktagande ska alla 

försäkringsupphandlingar avgöras av kommunstyrelsen.  

 

Organisation 

 

Den centrala funktionen med uppdrag att samordna och förmedla kommunens 

försäkringsskydd ska ligga på kommunledningskontoret. Det ska även finnas en 

upphandlad försäkringsmäklare/förmedlare som ska lämna rekommendation på den 

mest förmånliga försäkringslösningen vid upphandlingar. 

Försäkringsmäklaren/förmedlaren ska även säkerställa att kommunen vid varje tillfälle 

har ett väl fungerade försäkringsskydd för egendom och verksamhet samt vara ett stöd 

för kommunen i samtliga försäkringsfrågor. 
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   FÖRSÄKRINGSBESTÄMMELSER ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2011-

02/Lgb 

Upphandlingsavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 

 451 81  UDDEVALLA Stadshuset 

Varvsvägen 1 

0522-69 60 00 0522-69 60 50 11 62 60-1 

 E-POST   

 upphandling@uddevalla.se 

 

   
Handläggare   
Upphandlingschef Lars Amlin   

Tfn 0522-69 60 52  

  

  

 

 

Ärende: Regler för försäkringar. 

 

Vilket försäkringsskydd kommunen skall ha, samt ett ställningstagande till vilka risker kommunen 

själv skall bära i form av självrisk m m, är en bedömning som bör ligga på minst kommunstyrelsens 

nivå. 

 

 

Som det ser ut idag verkar det som till vissa delar tjänstemännen av tradition gör bedömningen 

avseende försäkringsomfattning och självrisknivåer, med risk för att det kan bli olika bedömningar. 

 

Med hänsyn tagen till det stora kapital som Uddevalla kommun i sin helhet sitter på i form av 

fastigheter, fordon, båtar, djur  m m torde det vara mycket viktigt att man tar ett gemensamt grepp på 

denna sakfråga för kommunen som helhet.  

 

En annan faktor som också bör beaktas i detta sammanhang är det faktum att antalet 

försäkringsgivare, som kan försäkra kommuner är få till antalet och då är det än mer viktigt att det 

finns en helhetssyn, samt att ett aktivt riskhanteringsarbete bedrivs utifrån försäkringsvärldens 

villkor. 

 

 

En helhetssyn avseende försäkringar bör därför finnas för hela Uddevalla kommun. 

 

Problemet är än mer komplicerat eftersom ansvaret för kommunens försäkringsskydd redan idag 

ligger på kommunstyrelsen, men det verkar inte vara känt bland kommunens medarbetare. 

 

I UaFS 00.7, blad 16 anges följande i § 4. 

Rubriken: Ekonomisk förvaltning: 

 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 

bland annat  

- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 

 

Här nedan följer ett förslag till miniminivå avseende det försäkringsskydd som Uddevalla kommun 

skall ha. Förslaget omfattar inte alla mindre försäkringsformer som kan och är aktuella utan endast 

de större mer övergripande delarna. 
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2011-02/Lgb 

Upphandlingsavdelningen     

     

 

 

 

Försäkringsbestämmelser för Uddevalla kommun, där omfattningen av 

försäkringsskyddet är fastslagen som en miniminivå. 
 

EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR: 

Fastigheter - normalt sett fullvärdesförsäkring 

 

Fastigheter av kulturhistoriskt värde – fullvärdesförsäkring med komplettering för det 

kulturhistoriska värdet. 

 

Fastigheter, där sannolikheten inte är stor att dessa kommer att byggas upp igen efter totalskada– 

första risk försäkring med ett värde som täcker sanering och återfyllning. Vilka dessa fastigheter är 

avgörs av respektive facknämnd. 

 

Extrakostnadsförsäkring och hyresförlustförsäkring som täcker bortfall av fastigheter så att 

verksamheten kan bedrivas under återuppbyggnadstiden. 

 

Utställningsförsäkring för kommunens konstföremål. 

 

 

Fordon: 

 

Personbilar och bussar skall vara helförsäkrade upp till 6 års ålder 

Pick up och lätta lastbilar skall vara helförsäkrade upp till 6 års ålder 

Tunga lastbilar skall var helförsäkrade upp till 9 års ålder. 

Övriga fordon inkl räddningstjänstens fordon och släpkärror skall vara helförsäkrade hela tiden 

kommunen äger och nyttjar dem. 

Oregisterade fordon skall ha försäkringsskydd anpassat till den verksamhet som bedrivs.  

 

Fartyg / båtar. 

 

Alla typer av fartyg/båtar skall vara helförsäkrade upp till en ålder av 10 år eller längre om värdet 

uppgår till mer än 2 basbelopp. Större fartyg som används för befraktning skall ha det 

försäkringsskydd som styrelse/nämnd beslutar och som lagstiftningen kräver. 

 

Olycksfallsförsäkring. 

 

Alla mantalsskrivna barn upp till 18 år ålder i Uddevalla kommun, som deltager i någon form av 

kommunal verksamhet, bedriven av Uddevalla kommun skall omfattas 24 timmar om dygnet. Barn 

från andra kommuner som ingår i av Uddevalla kommun bedriven verksamhet, skall ha ett 

försäkringsskydd som motsvarar heltid.( 24 timmar / dygn årets alla dagar). 

 

För socialtjänsten gäller även att familjehemsplacerade barn och ungdomar, oavsett ålder, samt HVB 

placeringar, korttidsboende samt gruppboende och frivilligarbetare/volontärer skall också omfattas 

av försäkringen på heltid. 
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Upphandlingsavdelningen     

     

 

 

 

 

Vuxna som deltar i verksamhet som bedrivs eller förmedlas av kommunen, företrädesvis inom 

Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten skall vara olycksfallsförsäkrade under verksamhetstid ( d 

v s den tid då verksamhet bedrivs). 

 

Tjänstreseförsäkring. 

 

Alla anställda och förtroendevalda, samt elever som omfattas av olycksfallsförsäkringen, skall 

omfattas av denna försäkring. 

 

 

Allriskförsäkring. 

 

Denna försäkring skall omfatta datorer, datamedia, mindre båtar som inte omfattas av annan 

försäkring. 

 

Ansvarsförsäkring. 

 

Försäkringen skall gälla alla anställda och de som uppbär arvoderade tjänster samt personer som står 

under kommunal arbetsledning då de utför arbete för kommunens räkning, samt för elever i APU, 

flyktingar och bidragstagare hos annan arbetsgivare där kommunen åtagit sig ansvar, samt 

frivilligarbetare/volentärer och personer inom familjhemsvård, psykiatisk vård, omsorgsvård och 

barn och ungdomsvård. (denna försäkring gäller för alla länder exkl USA och Kanada ). 

 

VD och styrelseansvarsförsäkring: 

 

Moderbolaget Uddevalla Utveckling AB skall ha dylik försäkring som även inkluderar bolagets alla 

döttrar och stiftelser. 

 

Övriga försäkringstyper: 

 

Underlag skall tas fram vid varje aktuell typ försäkringsform som kan behövas för aktuell 

verksamhet/tjänst/produkt/djur eller övrig verksamhet, och omfattning samt självrisknivå skall 

avgöras av Kommunstyrelsen innan dylik försäkring får tecknas såvida inte delegation medgivits till 

bestämd befattningshavare. 

 

 

Självrisknivåer rekommenderas från 0 basbelopp --- 10 basbelopp beroende på typ av 

försäkring.  

 

Denna del skall prövas i samband med varje ny upphandling, beroende på hur skadeutfallet och hur        

försäkringsmarknaden ser ut vid tillfället för upphandlingen.  

Det betyder att alla försäkringsupphandlingar framgent alltid skall avgöras av Kommunstyrelsen 

eftersom det är fråga om ett ekonomiskt risktagande.  
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Organisation: 

 

För att dessutom få en total samlad bild av vad som behövs i försäkringsform och hur skyddet skall 

se ut, finns en centralfunktion som har ansvaret för att kommunen har det försäkringsskydd som man 

skall ha. Den central funktionen inom försäkringsområdet är upphandlingsenheten inom 

Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2:7 handlingar 

samhällsbyggnad 2020/105 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom fastigheten Utby 2:7 håller på att upprättas. 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och komplettera ett 
bostadsområde i Utby med ytterligare 2-3 bostäder. Föreslagen exploatering 
överensstämmer med översiktsplan, gällande detaljplan anger allmän platsmark Natur. 
 
Kommunledningskontoret har fått planförslaget på samråd. Planförslaget omfattar en 
begränsad yta och antal bostäder. Det blir en mindre förtätning av området. Plantexten 
beskriver att marken som tas i anspråk är idag betecknad som naturmark i gällande 
detaljplan. Planen föreslår att det som tidigare har varit utpekat som natur övergår till 
kvartersmark i syfte för byggnation av bostäder. Sedan föregående detaljplans antagande har 
planområdet och angränsande område förändrat sin karaktär till att förtätas. Djurhållning, 
åkerbruk samt slåttermarker koncentreras nu norr om Utby. Planen medför att området 
förtätas ytterligare och att grönområden koncentrats i randzonen av Utby. 
 
I pågående arbetet med framtagandet av en ny översiktsplan har jordbruksmark, grönområden 
med mera inventerats. Planområdet för Utby 2:7 utpekas i förslaget till den nya kommande 
översiktsplan som område för förtätning av befintlig sammanhållen bebyggelse. 
 
Kommunledningskontorets bedömning är att det inte finns något att erinra förslaget till 
detaljplan för Utby 2:7    

Beslutsunderlag 

Illustrationsplan tillhörande samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2.7. 

Plankarta tillhörande samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2.7. 

Planbeskrivning tillhörande samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2.7. 

Underrättelse tillhörande samrådshandlingar rörande detaljplan Utby 2.7 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterat 2020-03-03, KS 2020/00181.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  inte ha något att erinra förslaget till detaljplan för Utby 2:7 
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Peter Larsson Lynn Joel 

Kommundirektör Översiktsplanerare 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 
 





 

 

 

 
 

 
Dnr PLAN 2020.105 
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 SAMHÄLLSBYGGNAD 1 (2) 

Till sakägare och berörda 

samt myndigheter enl sändlista 
 

UNDERRÄTTELSE  

 Följebrev 2020-01-28          Dnr: PLAN 2018.4128  

 

Handläggare                                                   FÖR SAMRÅD AV DETALJPLAN 

Hugo Bennhage                                      Svar senast 20 mars 2020 

Telefon  0522- 69 73 65 

hugo.bennhage@uddevalla.se 

   

  

 

 

 

 

      

     

    

  

Utby 2:7 

Ny detaljplan för bostäder på Utby 

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD KRING DETALJPLAN 

Ett förslag till detaljplan för nya bostäder på fastigheten Utby 2:7 är utställt för samråd under tiden 
2020-02-28 –   2020-03-20. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-29. 
Plansamrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter.  
 
Ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom fastigheten Utby 2:7 håller på att upprättas. Syftet 
med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och komplettera ett bostadsområde i Utby 
med ytterligare 2-3 bostäder. Föreslagen exploatering överensstämmer med översiktsplan, 
gällande detaljplan anger allmän platsmark Natur. Detaljplanen föreslås bedrivas med 
standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut för samråd och därefter 
ställs ut för granskning innan detaljplanen kan antas.  
  
Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. Handlingar och övrig 
information finns på kommunens utställningslokaler och hemsida 
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-
omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-20 att ett genomförande av detaljplanen inte kan 
antas komma att medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände även 2020-02-20 att planhandlingarna ska bli föremål för 
samråd.  

 

 

 

 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
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UTSTÄLLNINGSLOKALER 

Planförslaget ställs ut för granskning på: 
 

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30. 

• Stadsbiblioteket, Södergatan, Uddevalla, under ordinarie öppettider. 

• Kommunens hemsida, www.uddevalla.se. 

• Utställningsplats på Uddevalla Stadshus. 
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: 
 
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad,  451 81 UDDEVALLA   
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  
 
Senast 2020-03-20 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.  
 
Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade 
samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådet. Efter samråd kommer kommunen att ta 
ställning till hur planarbetet ska fortsätta.  
 
 
KONTAKTPERSON är Hugo Bennhage, 0522- 69 73 65, hugo.bennhage@uddevalla.se 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

                                     

http://www.uddevalla.se/
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
mailto:hugo.bennhage@uddevalla.se
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Samrådshandling  

Dnr: 2020.105 

2020-01-29 

 

 SAMRÅDSHANDLING 

PLANBESKRIVNING tillhörande 

 
Detaljplan för del av   

Utby 2:7 

 

Uddevalla kommun    Västra Götalands län 
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Samrådshandlingar 

 
Planhandlingar inför samrådet inkluderar nedanstående dokument. 

Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning 

[X] Fastighetsförteckning 

[X] Illustrationskarta 

Utredningar samt övriga handlingar 
 

[X] Dagvattenutredning, ÅF 2018-04-13 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2020-01-10 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2004-01-20 

[X] Arkeologisk förundersökning, RIO Göteborg 2019-10-16 

 

Bakgrund 

 

Planförfrågan har inkommit till Uddevalla kommuns Samhällsbyggnadsavdelning i syfte att pröva 

möjligheten att exploatera tidigare obebyggd naturmark med bostäder inom fastigheten Utby 2:7. 

Det utpekade området är detaljplanelagt genom en plan som vann laga kraft 2004. 

Genomförandetiden för planen varade i 10 år, fram till 2014. Föreslaget detaljplansområde var i 2004 

års plan först tänkt som bostäder, men förändrades till naturmark vid samrådsskedet.  

Utby har pekats ut som intressant som förtätning och flera exploateringar har skett i området.  

Förutsättningarna för förtätning inom området har således förändrats och kommer prövas i denna 

detaljplan.  

 

Planens syfte och huvuddrag 

 

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom förtätning på mark 

som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen till att inte längre inkludera 

området för transformatorstation då placering har ändrats och förverkligats på annan plats, i 

sydöstra delen av Utby 2:7. Platsen föreslås att övergå till naturområde.  
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Planförfarande 

 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

standardförfarande då planen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms även vara förenligt med översiktsplanen. 

Planen är nu inne i samrådsfasen och öppen för synpunkter från samrådskretsen.  

 

 

 

Plandata 

 

Läge, Areal & Avgränsning 

 

Planområdet är beläget i Utby, ca en mil väster om Uddevalla centrum. Planområdets areal uppgår 

till ca 4000 kvadratmeter och avgränsas av fastighetsgräns för del av Utby 2:7. 

Figur 1. Lokalisering planområde. Källa: Uddevalla kommun 
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Markägoförhållande 

 

Planområdet är en del av fastigheten Utby 2:7 som är i enskild ägo. 

Figur 2. Ungefärlig avgränsning planområde. Källa: Uddevalla kommun 

 

Planförslaget innehåller  

 

Kvartersmark 

Bostadsändamål ca 2500 kvm 

 

Allmän platsmark 

Natur  ca 650 kvm 

Väg  ca 950 kvm 
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Förenligt med Miljöbalken 

 

Enligt PBL 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 (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

 

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. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen.  

Planområdet ligger inom zon för riksintresse, Högexploaterad kust. Målet med riksintresset är att 

fortsatt tillgänglighetsgöra strandlinjen för allmänheten. Värden viktiga för den högexploaterade 

kusten inkluderar exempelvis också förutsättningar för ett rörligt friluftsliv, badplatser, fiskeplatser 

och andra typer av rekreationsmiljöer för ett stort antal människor. Planförslaget bedöms uppfylla 

dessa kriterier utan att negativt påverka riksintressets värden. 

Miljökvalitetsnormer  

 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Bedömningen görs att inga indikationer 

på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella 

planområdet.  

 

Natura 2000 

 

Norra delen av Havstensfjorden utgör naturreservat och delar av fjorden utgör Natura 2000-område. 

Natura 2000-områden är klassade som riksintresse i Sverige. Aktuellt planområdet ingår inte i det 

skyddade områden, men har Havstensfjorden som recipient, vilket ställer krav på dagvattenhantering 

och rening. Bedömningen görs att dessa krav kan uppfyllas på ett godtagbart sätt vid ett 

genomförande av planförslaget. 

 

Behovsbedömning 

 

Föreslagen markanvändning bedöms ej få negativ inverkan på riksintressen. Detaljplanen bedöms 

heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt 

Länsstyrelsesamråd 2018-03-19. Länsstyrelsen poängterar att planområdet ingår i område med 

särskilda bestämmelser enligt 4 kap. MB, och att planförslagets konsekvenser och påverkan på 

riksintressen i arbetet behöver fortsatt beskrivas och motiveras för att skapa en lämplig inpassning av 

bebyggelsen i landskapet. 
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Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt. 

 

God bebyggd miljö 

 

Målet om god bebyggd miljö är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till 

ett hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. 

Planförslaget medför att befintlig infrastruktur utnyttjas. Tillgång finns även till cykel- och gångväg. 

Förslaget föreslår bebyggelse utanför tätort vilket begränsar områdets tillgång till exempelvis lokal 

kollektivtrafik. God bebyggd miljö kan ändå uppnås då det inom en relativ närhet går att tillgå 

regional kollektivtrafik samt att det är god hushållning av mark där landsbygden förtätas utan att ta i 

anspråk tidigare obebyggda miljöer. 
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Tidigare ställningstaganden 

 

Översiktsplan 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010. Översiktsplanen förordar att kommunen ska verka 

för att ta till vara på attraktiva miljöer med kustnära boende. Det bör ske med att fortsatt ge tillgång 

till stranden för allmänheten samt fortsatt beakta det rörliga friluftslivet och gynna en hållbar 

samhällsutveckling. Översiktsplanen tillåter under dessa förutsättningar att ny bebyggelse tillkommer 

inom zonen.  

 

Detaljplaner 

 

För planområdet gäller detaljplan 1485K-P2004/15, för del av Utby 2:7, laga kraftvunnen 2004-12-17. 

I gällande plan är berört område avsatt som naturmark, lokalgata samt teknisk anläggning. 

 

Figur 3. Nuvarande detaljplan. Källa: Uddevalla kommun 
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Tomtindelning 

 

Tomtindelning som kan finnas inom planområdet upphävs i samband med detaljplanearbetet. 

Övriga beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-25 att godkänna begäran om ansökan för planbesked för 

bostäder inom på Utby 2:7.  

 

Dagvattenhandledning för Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten (Kommunfullmäktige 

2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som möjligt för att minska 

belastningen på ledningssystem och recipienter. Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten 

skall ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska 

verka för mer öppen dagvattenavledning och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan 

som möjligt för att minska belastning på recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten 

skall även planeras så att översvämning eller annan olägenhet inte sker för omgivningen. 

 

Övergripande miljömål Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 

miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 

miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun. Uddevalla har som mål att genom 

samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar livsstil med minskade utsläpp, 

hållbara transporter samt användningen av hållbara energikällor. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

 

Pågående Markanvändning 

 

Förutsättning 

Området är idag detaljplanelagt i huvudsak som naturområde. Det avgränsade området angavs 

tidigare som öppen ängsmark, men dagens karaktär av platsen präglas mestadels av slybeväxt mark.  

Planförslag och konsekvenser 

Planen föreslår att det som tidigare har varit utpekat som natur övergår till kvartersmark i syfte för 

byggnation av bostäder. Sedan föregående detaljplans antagande har planområdet och angränsande 

område förändrat sin karaktär till att förtätas. Djurhållning, åkerbruk samt slåttermarker 

koncentreras nu norr om Utby. Planen medför att området förtätas ytterligare och att grönområden 

koncentrats i randzonen av Utby.  

Natur och rekreation 

 

Förutsättning 

Planområdet utgörs av ett slybeväxt markområde mellan äldre samt nyare bebyggelse i norra delen 

av Utby. Naturvärde är under dagens förutsättningar endast av viss lokal betydelse. Området var 

tidigare ängsmark samt mark för lokal djurhållning. Rekreationella värden har tidigare funnits genom 

djurhållning. Planområdets värde som strövområde anses som nominell utifrån områdets storlek 

samt kopplingar till annan sammanhängande natur.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Naturmark övergår till kvartersmark för bostäder. Arealen för naturmarken minskar med 2400 

kvadratmeter. Marken har visst brukningsvärde för rekreation samt som naturområde men större 

arealer finns i närheten strax norr om planområdet. Då de tidigare har varit djurhållning på platsen 

som övergått till en slybeväxt grön kil har inga stora naturvärden ännu hunnit utvecklas, men skulle 

kunna ha skett på sikt. Planförslaget föreslår att marken närmast tomterna i norr fortsatt är 

naturmark för att behålla en vegetationszon, samt för att säkerställa tillgången ledningsrätt för 

allmännyttiga underjordiska ledningar och bevara befintligt dike.  

 

Sammantaget medför exploateringen viss negativ konsekvens för grönytefaktorn i området. 

Planområdes naturmark har idag begränsade naturvärden och små rekreationsmöjligheter, men har 

betydelse som variationstyp av markanvändning och sätter högre krav på att andra grönområden 

fredas i närhet till planområdet. 

 

Arkeologi 

 

Förutsättning 

Inom planområdet finns inga sedan tidigare kända fornlämningar. Strax öster om planen, inom 

fastigheten Utby 4:6 finns det en känd fornlämning RAÄ Herrestad 142:1. För att säkerställa 
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fornlämningens avgränsning samt karaktär utförde RIO Göteborg Natur- och kulturkooperativ (2019-

10-14) en arkeologisk undersökning.  Spridningszonen avgränsades genom utredningen till Utby 4:6. 

Vid undersökningen påträffades endast enstaka bitar slagen flinta i matjord. Länsstyrelsen gör 

bedömningen att fornlämningen RAÄ Herrestad 142:1 inte längre omfattas av kulturmiljölagens 

bestämmelser.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Fornlämningens omfattas inte längre av kulturmiljölagens bestämmelser vilket gör att det inte 

påverkar planens syfte, inga ytterligare skydd kommer vidtas i planförslaget. Då det under den 

arkeologiska undersökningen också har konstaterats att området inte innefattas som spridningszon 

för fornlämning görs bedömningen att förslaget inte förhindrar framtida fynd.  

 

Bebyggelse  

 

Förutsättning 

Utby är ett område med sammanhållen bebyggelse. Huvudsakligen präglas bebyggelsen av fristående 

enfamiljsbostäder. Tidigare dominerades bebyggelsen av fritidshus. Sedan millenniumskiftet och 

framåt så har området kompletterats och förtätats med en betydande del permanenta bostäder. 

Dessutom så har även tidigare fritidsboenden fått ökad byggrätt och i stor omfattning nyttjas som 

åretruntboende. 

 

Husen som finns i området präglas av tidsenlig arkitektur från då de har uppförts, vilket främst är 

från 1950-talet samt början av 2000-talet. Nyare exploateringar har relativt stora byggrätter. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustrationsskiss  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår att den bebyggelsestruktur för Utby som en plats för åretruntboende med i 

huvudsak fristående enfamiljsbostäder följs. Byggrätterna föreslås vara något mindre än de som har 

exploaterats söder om området för att bättre passa tomternas tänkta storlek. Utformningen på 

byggnadernas fasader, takvinkel och byggnadsstil regleras inte i detaljplanen.  

 

Landskapsbild 

 

Förutsättning 

Planområdet är en kil av slåttermark mellan sammanhållen bebyggelse i norra delen av Utby. 

Området präglas mer av kringliggande skogsmarker än kontakt med vyer över Havstensfjorden.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Föreslagen marken är tänkt att bebyggas som en förtätning av bostadsområdet. Viss konsekvens 

finns för landskapsbilden då landskapet förtätas med bostäder. I övrigt följer den tänkta 

exploateringen övrig bebyggelsestruktur. 

 

Offentlig och kommersiell service 

 

Förutsättning 

Närmaste kommersiell service finns på Torp, cirka 3 kilometer nordöst om planområdet. Offentlig 

service hänvisas i första hand till Herrestad, cirka 4 kilometer öster om planområdet. För tillfället 

finns inga planer på utveckling av service inom Utby. 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget bidrar inte till mer service för området. Service finns att nå inom en förhållandevis rimlig 

distans.  

Gator och Trafik 

 

Trafik och gator 

 

Förutsättning 

Planområdet nås idag via Tåbergsvägen in på befintliga Pirreliden. Tåbergsvägen är matargata för 

större delen av Utby och har bitvis försetts med gång- och cykelavsnitt.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Trafikmängden påverkas marginellt av planförslaget. Ny infrastruktur behöver inte anordnas för att 

genomföra förslaget. 
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Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 

Cykelväg finns bitvis längst med Tåbergsvägen. Längst med riksväg 161 finns cykel- och gångvägar 

mot Torp samt Uddevalla Centrum. I närområdet samutnyttjas lokalgatorna mellan mjuka och hårda 

trafikanter.  

Planförslag och konsekvenser 

Området förses till viss del av cykel- och gångväg. Trafikmängden tillåter fortsatt att lokalgator 

samutnyttjas. Förutsättningar för att kunna röra sig som mjuk trafikant är godtagbara.   

 

Kollektivtrafik 

 

Förutsättningar 

Närmaste hållplats för reguljär kollektivtrafik finns längst med riksväg 161, ca 1,5 kilometer norr om 

Utby 2:7. Hållplats för lokaltrafik samt skolbuss finns att nå via gång- och cykelväg 500 meter norr om 

planområdet på Tåbergsvägen.  

Planförslag och konsekvenser 

Utby är beläget utanför tätorterna och en bit ifrån kollektivtrafikstråken. Möjlighet att utnyttja 

kollektivtrafik finns men området är till stor del beroende av personbilstrafik i dagsläget. Vidare 

förtätningar kan öka underlaget för framtida kollektivtrafikdragning.  

 

Parkering 

Förutsättningar 

Uddevalla kommun arbetar för tillfället för en ny parkeringsstrategi. I enlighet till de riktlinjer som 

förbereds så föreslås parkering anläggas inom kvartersmark. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Parkering föreslås i planförslaget att uppföras inom respektive fastighet.  

 

Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

Bohusgeo har utfört en geoteknisk utredning i planområdet (Bohusgeo 2020-01-10). Marken delas i 

rapporten upp i två områden, västra och östra delen.  Djupet till fast botten varierar mellan 5 och 9 

meter, där den västra har ett något mindre jordlager. Jordlagren utgörs i huvudsak av torrskorpelera, 

lera samt friktionsjord vilande på berg. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30%. 
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Planförslag och konsekvenser 

I den geotekniska utredningen så bedöms släntstabiliteten som tillfredställande för både befintliga 

förhållanden samt med tänkt byggnation. Rapporten rekommenderar en belastningsgräns om 50 

kPa, för att begränsa uppfyllnader. Planområdet är flackt och bedöms ej behöva permanenta 

schakter. Förutsättningarna för grundläggning bedöms som goda i hela planområdet utifrån planens 

syfte. Kompletterande geoteknisk undersökning kan bli aktuell i byggskedet.  

 

Bergras och blocknedfall 

 

Förutsättning 

Planområdet både utgörs och angränsas av relativt flack mark. Mindre höjning finns sydost om 

planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet bedöms inte beröras av risk för bergras eller blocknedfall.  

 

Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

Förutsättning 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planläggningen skall bejaka och 

ta hänsyn till barn och ungas intressen samt behov. Utifrån planförslagets ringa omfattning görs 

bedömningen att en djupgående barnkonsekvensbeskrivning inte behöver utföras i detaljplanarbete. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Barn och ungas möjlighet till att röra sig fritt påverkas av de föreslagna bostädernas läge geografiskt. 

Lokalt finns det goda möjligheter att röra sig fritt. Det finns även närhet till naturmarker med 

rekreationsmöjligheter för barn och unga som är en stor tillgång. Barn och ungas möjlighet att röra 

sig självständigt till servicepunkter samt andra mötespunkter utanför närområdet är något 

begränsad.  

 

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet.  

 

Planförslag och konsekvenser  

Planen bidrar inte till att skapa nya boendeformer eller mötesplatser inom Utby. Den ringa 

omfattningen av planområdet gör att detta mål är svårt att uppnå inom föreslagen plan. 
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Hydrologiska förhållanden 

 

Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

En dagvattenutredning har utförts av ÅF (2018-04-13). I utredningen konstateras det att det finns ett 

dike i norra delen av planområdet. I detta vattendrag avvattnas de fastigheter som ligger norr och 

öster om planområdet. Dagvattenutredningen har undersökt områdets möjligheter att omhänderta 

dagvattenflöden för upp till hundraårsregn. Under nuvarande förutsättningar så kan marken själv 

infiltrera det mesta av det lokala dagvattnet som uppkommer inom planområdet. Ett öppet dike 

finns i planområdets norra del. Axels väg är i dagsläget upphöjd och utformad utan diken, avrinning 

sker från vägbana till planområdet. Vid större mängder dagvatten finns det kapacitet i diket i 

planområdets norra del.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Genom planförslaget tillförs mer hårdgjord yta till 

området, vilket medför en försämring av markens 

möjlighet att själv infiltrera dagvatten. 

Utredningen har kalkylerats från att byggrätterna 

maximeras utifrån planförslaget. För att klara 

flöden upp till 100-års regn föreslås att de tre 

föreslagna fastigheterna kopplas samman med 

befintligt dike i norra delen av planområdet. 

Förhöjande åtgärder för lokal fördröjning kan 

ytterligare förbättra dagvattenhanteringen.  

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-

plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna 

ställningstagandena gällande dagvatten 

(Kommunfullmäktige 2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som 

möjligt för att minska belastningen på ledningssystem och recipienter. 

 

Dagvattenutredningen utförd av ÅF (2018-04-13) föreslår att mindre dagvattenmagasin anläggs på 

respektive bostadsfastighet för att lokalt fördröja vattnet innan det når diket. Kapaciteten i diket 

anses tillräcklig för den ökning som de nya fastigheterna potentiellt tillför.  

Översvämningsrisk 

 

Förutsättning 

Planområdet är högt beläget och sluttar mot väster. Vid stora nederbördsflöden kan 

dagvattensystemets kapacitet överskridas temporärt och leda till ytliga flöden. Dessa kommer 

avledas mot lågpunkter väster och söder om planområdet.  

Figur 5. Befintligt dike 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Förslaget tillför fler hårdgjorda ytor vilket minskar markens kapacitet att lokalt omhänderta flöden 

samt skapar risker för ytlig avrinning. Däremot är den potentiella ökade belastningen av planförslaget 

för översvämningar relativt liten. Risken för lokala översvämningar är också liten. Anläggning av 

dagvattenmagasin lokalt inom kvartersmark förhöjer fastigheternas möjlighet att fördröja samt 

avlasta diket vid större flöden enligt ÅF dagvattenutredning (2018-04-13). 

 

Hälsa och säkerhet 

 

Föroreningar 

 

Förutsättning 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. Föroreningsämnen som kan finnas i 

framtida dagvattenflödet som leds via diket kommer inte överstiga rekommenderade riktvärden 

enligt dagvattenutredningen (ÅF 2018-04-12). 

 

Radon 

 

Förutsättning 

I samband med en äldre geotekniska utredningen i området 

(Bohusgeo 2004-01-20) gjordes en markradonmätning på 3 

punkter strax söder om planområdet. Radonhalten mättes 

upp till mellan 7 och 15 kBq/m3, vilket klassas som område 

för normalradonmark. Nuvarande område klassas däremot 

som normal- till högriskradonmark enligt tidigare kartering, 

vidare undersökningar bedöms ej behövas.  

Planförslag och konsekvenser 

För både normal och normal- till högriskradonmark bör 

byggnaderna utföras radonskyddade. Bedömningen görs att 

de mätningar som utförts samt rekommendation om 

radonskyddade byggnader räcker. Om grundläggning måste 

utföras på berg eller vid kontakt med grov friktionsjord nära 

berg bör kompletterande mätningar utföras.  

 

Buller 

 

Förutsättning 

Buller skapas främst från Tåbergsvägen, väst om planområdet, som är matargata för stora delar av 

Figur 6. Radonkartering  

Källa: Uddevalla kommun 
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Utby. Tåbergsvägen har karaktären av en lokalgata, med lägre hastigheter. Trafikmängden är låg och 

genererar relativt lite buller.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär att kvartersmark för bostäder upprättas på en distans minst 30 meter från 

Tåbergsvägen, som är matargata i Utby. Även vid stor ökning av trafikmängden i närområdet så 

kommer bullernivåerna för de föreslagna bostäderna vara under riktvärdena för buller. Planförslaget 

bidrar inte i nämnvärd utsträckning till ytterligare trafikbuller för området.  

Förklaring av planbestämmelserna 

 

Användningsbestämmelser 

 

 

Användningen gata, lokaltrafik, används för att säkerställa väg till och från bostäderna.   

 

 

Allmän platsmark för natur används i området för att säkerställa allmänt område för     grönstruktur, 

ledningsrätter samt dagvattendike. 

 

 

Kvartersmark för bostadsändamål för tänkt exploateringsområde. Placering av bostadshus 

specificeras inte. 

 

Egenskapsbestämmelser 

 

 

Syftet med bestämmelsen är att begränsa byggnadsarean inom området samtidigt som flera olika 

upplåtelseformer möjliggörs. Genom en exploateringsgrad på 25% så finns det god förutsättning att 

nå god dagvattenhushållning samt begränsa byggrätternas storlek och skala. 

 

 
 

Nockhöjden för nya bostadshus begränsas till 6,0 meter. Bestämmelsen är till för att reglera 

byggrätten och anpassa den nya bebyggelsen till kringliggande norm. 

 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 § 

 

Syftet är att säkerställa byggrätten inom en 5 årsperiod. 

e1 25% Största bruttoarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

)—6,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

NATUR
Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA1
Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

B
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

 

Förutsättningar 

Västvatten anlägger för tillfället ledningar för vatten och avlopp i norra delen av planområdet. 

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Ny bebyggelse kommer anslutas till det kommunala VA-nätet. Lämplig anslutningspunkt för 

respektive fastighet anvisas av västvatten.  

 

Elförsörjning  

 

Förutsättning 

Uddevalla Energi ansvarar för distributionsnätet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Reservat för transformatorstation som finns inom planområdet i tidigare detaljplan kan utgå. 

Transformatorstation har byggts strax sydväst om planområdet och uppfyller kapacitetsbehovet. 

 

Avfallshantering 

 

Förutsättning 

Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 

avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns på Torp.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Hushållsavfall föreslås hanteras inom planområdet för respektive fastighet.  

 

Fiber 

 

Förutsättning 

Fiberledningar finns inom planområdet. Den ekonomiska föreningen Utby fiber ansvarar för 

fibernätet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Påverkan på dragning, anslutningspunkter eller lokalisering av fiberledningar och med tillhörande 

teknik bekostas av fastighetsägaren och/eller exploatören.  
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Genomförandebeskrivning 

 

Organisation och Administration  

 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden Februari 2020  

Samråd    Februari-Mars 2020 

Underrättelse om granskning   Maj 2020 

Beslut om antagande   Augusti 2020 

Laga kraft, tidigast   September 2020 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 

 

Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 

 

Genomförandetid 

 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner 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 rätt att efter ansökan om bygglov om 

det är i enlighet med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren 

byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen.  

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område enskilt huvudmannaskap.  

Inom planen och med angränsande områden i Utby så har denna lösning sedan tidigare 

implementerats, där vägar och övrig allmän platsmark sköts som gemensamhetsanläggningar eller 

dylikt. Då planförslaget endast berör en mindre del av den allmänna platsmarken så föreslås det 

fortsatt vara ett enskilt huvudmannaskap.  
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Ansvarsfördelning   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata Exploatör GA 

Natur Exploatör GA 

Kvartersmark 

(Bostadsändamål) 

Exploatör & Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 

anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Allmänna vatten- och 

spillvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

El, fiber, elektrisk 

kommunikation 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

 
Fastighetsbildning 

 

 

Fastighet Fastighetsbildning Konsekvens Berörd yta  

Del av Utby 2:7 Ges möjlighet för avstyckning 

till bostadsändamål 

Avstyckas och ny 

fastighet/fastigheter bildas 

2500 kvm 

 Kvarstår som allmän plats, 

Gata 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 950 

 Kvarstår som allmän plats, 

Natur 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 650 

 

Utby 2:7 föreslås genom planförslaget att styckas upp. Nya fastigheter bildas för tänkta tomter. 

Gatan ingår fortsatt i fastigheten Utby 2:7 och avstyckade fastigheter ansluter till befintlig 

gemensamhetsanläggning för väg samt natur. 

Avstyckning och fastighetsreglering 

  

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 

bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att tillskapas. 
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Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 

 

Planområdet berörs av ett antal gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och servitut. Planen 

kommer bland annat att belasta Pierrelidens vägförening samfällighet, Utby GA:19. Dessutom berörs 

även Utby GA:1 

Avtal mellan nybildade fastigheter och berörda gemensamhetsanläggningar, samfälligheter samt 

servitut upprättas genom ansökan och yrkan till lantmäteriet. Exploatören ansvarar för ansökan 

vilket regleras i exploateringsavtalet. 

 

Servitut om tillgång till skogsfastighet Utby 2:8 beaktas genom att behålla allmän plats väg i 

plankartan. Villkoren för servitutet som avtals vid den plan som vann laga kraft 2004 skall beaktas 

och säkerställas i vidare planarbete. 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör och kommunen för att reglera vilka åtagande som 

förläggs på exploatören innan planen vinner laga kraft.  

 

Tekniska frågor 

 
Geoteknik 

Geotekniken skall uppfylla krav från SGI. Geoteknisk undersökning har utförts men vid projektering 

av nya byggnader kan en komplettering behövas. Detta hanteras i samband med bygglov och/eller 

startbesked för byggnation.  

 

Radon 

BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov och eller 

bygganmälan. 

 

Vatten och avlopp 

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Västvatten. 

 

Fiber 

Förbindelsepunkt för fiber anvisas av Utby fiber. 

 

Buller 

BBR:s krav på ljudnivåer i inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov/bygganmälan. 

Dagvatten 

Exploatören ansvar för att anlägga fördröjningsmagasin inom avstyckad bostadsfastighet i enlighet 

med anvisning från dagvattenutredningen (2018-04-13).  
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Ekonomiska Frågor 
 

Exploatör  

Exploatören svarar för kostnaderna för kommunens handläggning av detaljplanen samt de 

utredningar som uppkommer under planarbetet. Exploatören svara även för andra kostnader som 

tillkommer för exploateringens genomförande vilket regleras i exploateringsavtalet.  

 

Fastighetsägare 

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa vilket åläggs 

fastighetsägaren.  

 

Uddevalla kommun 

Kommunen handlägger planen och debiterar planansökande enligt avtal. Kommunen har inte 

huvudmannaskap för allmän platsmark och hanterar inte kostnaderna för underhåll av dessa.  

Mark  
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvartersmark som ska 

överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om 

fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som 

respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd. 

VA-anläggningsavgift  

Planområdet ansluts till kommunalt VA-nät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Fjärrvärme  
Planområdet ansluts till kommunalt fjärrvärmenät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Markmiljö och fyllnadsmassor  

Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken bekostas av berörd 

fastighetsägare.  

Elledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Fiberledningar  

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Bygglovsavgift  

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 
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Fortsatt planarbete 

 

Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 

samrådskretsen sammanställs synpunkter och återges i en samrådsredogörelse.  Utformningen av 

planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. 

 

När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det åter ut för samrådskretsen för granskning.  

 

Medverkande tjänstemän 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, planarkitekt  

Ann-Louise Andersson, planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

GIS- och processutveckling 

Västvatten 

 

 

Martin Hellström Hugo Bennhage 

planchef  planarkitekt 

 

 

Uddevalla januari 2020 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-03-11 Dnr KS 2020/00210 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@uddevalla.se 

 

Samråd rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, Herrestad 

4:5 mfl.  

Sammanfattning 

Ett förslag till detaljplan för del av Fröland 3.25, Herrestad 4;5 m.fl har skickats till 

Kommunledningskontoret för samråd under tiden 2020-03-11 till 2020-04-08. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frölandsvägen 

samt att komplettera befintligt industriområde Dyrsten med småindustri. 

 

Planens intensioner överensstämmer med den fördjupade översiktsplan för Uddevalla tätort 

(Föp). Behov av vägförbindelse som alternativ till Rv44 redovisas i Föp som vägkorridor 

mellan Undavägen och Frölandsvägen dock med en annan placering. 

Kommunledningskontoret bedömer att vägplaceringen i samrådsförslaget är välmotiverat. 

 

I Föp finns markerat i Naturvårdskartan en grönkorridor samt spridningskorridor som berörs 

av planförslaget. Planförslaget visar på att de grön- och spridningskorridorer får minst 

inverkan med den föreslagna placeringen av vägen.  

 

Utökning/förtätning av industri/verksamhetsmark i anslutning till befintligt industriområde 

Dyrsten ses som positivt. 

 

Kommunledningskontoret gör den samlade bedömningen att planförslaget är positiv och har 

inget att erinra.     

Beslutsunderlag 

Kungörelse för samråd rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, Herrestad 4:5 mfl. 

SBN 2020/00079. 

Planbeskrivning för samråd rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, Herrestad 4:5 

mfl. 

Plankarta för samråd rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, Herrestad 4:5 mfl. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterat 2020-03-11, KS 2020/00210.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att  inte ha något att erinra samrådsförslaget rörande detaljplan för del av Fröland 3:25, 

Herrestad 4:5 mfl. 

 

   

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-03-11 Dnr KS 2020/00210 

  

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Lynn Joel 

Kommundirektör Översiktsplanerare 

Skickas till 

 
 



 

 Dnr SBN 2020/00079 

ARB NR 633 

 

 

 

 

  

 

Handläggare 

planarkitekt Daniel Andersson 

Telefon  0522- 69 73 23 

daniel.a.andersson@uddevalla.se  

UNDERRÄTTLESE 2020-03-06 

FÖR SAMRÅD AV DETALJPLAN  
svar önskas senast den 8 april 2020 

 
 

 

Del av Fröland 3.25, Herrestad 4;5 m.fl. Detaljplan för förbindelseväg och 

industri  

Ett förslag till detaljplan för Del av Fröland 3.25, Herrestad 4;5 m.fl är utställd för 

samråd under tiden 2020-03-11 till 2020-04-08. Planen är upprättad av Samhällsbyggnad 

2020-01-30. Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar 

standardförfarande, planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan för Uddevalla 

antagen 2017-02-22. 

 
Planområdet är beläget i anslutning till Dyrstens industriområde mellan Herrestad och Fröland. 

Planområdets areal uppgår till ca 8ha. Marken ägs av Uddevalla kommun. Detaljplanens syfte 

är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frölandsvägen samt att 

komplettera befintligt industriområde Dyrsten med småindustri. 

 

Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2018-09-26, § 224. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutade 2020-02-20, § 100 att planhandlingarna ska bli föremål för samråd. 

Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas på kommunens hemsida: 

www.uddevalla.se/planer 

Handlingar ställs ut för allmänheten på:  

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30 

• Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider 

 

Eventuella synpunkter skickas till Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla, senast 2020-

04-08 den kan också lämnas till Kontaktcenter i Rådhuset eller skickas med E-post till 

vår adress samhallsbyggnad@uddevalla.se. Nästa gång ärendet behandlas i 

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i september 2020. 

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

       

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att  

återfinnas i en samrådsredogörelse, som åtföljer planen vid ett beslut om granskning av 

planförslaget. Information om denna granskningsutställning kommer senare meddelas per 

brev och underrättelse. 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

planavdelningen  

 

Daniel Andersson 

planarkitekt 

http://www.uddevalla.se/planer
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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HANDLINGAR

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, ritad på grundkarta i skala 
1:2000

Till detaljplanen hör följande handlingar:

[X] Plankarta
[X] Planbeskrivning
[X] Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR
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[X] Dagvatten, SIGMA Civil AB

[X] Geoteknik, Bohusgeo AB

[X] Analys av grönkil, Melica gröna konsulter 2019-04-16

[X] Redovisning av utförd arkeologisk undersökning, Bohusläns museum, inklusive 
        Länsstyrelsens bedömning 2019-09-30



PLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av väg mellan Undavägen och Frö-
landsvägen samt att komplettera befintligt industriområde Dyrsten med småindustri.

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDE

Planområdet är beläget i anslutning till Dyrstens industriområde mellan Herrestad och 
Fröland. Planområdets areal uppgår till ca 8ha. Marken ägs av Uddevalla kommun.
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Föreslagen markanvändning har ej har negativ inverkan på riksintressen, detaljplanen 
bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens uppfatt-
ning enligt Länsstyrelsesamråd 2019-03-04.

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 kap MB

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

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Den räknat till-
kommande trafiken bedöms vara marginell i sammanhanget.

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande. Vit 
pil nedan visar i vilket skede detaljplanen befinner sig i.

BESLUT
Positivt planbesked gavs i Kommunstyrelsen 2018-09-26 § 224. 

Inom området gäller i huvudsak stadsplanen Herrestad-Dyrsten, del av fastigheten Frö-
land 3:24, 1485-HER-1354 och anger ”Hobbyväxthus” och Park eller plantering” för 
berörda del. Samt Del av Uddevalla Toftenområdet 1485-P84/3 och anger för berörd del 
”Område för fritidsändamål”. Frånsett ”Park eller plantering” är dessa användnignar är 
dock ej genomförda .

DETALJPLANER



Planens syfte och avgränsning har stöd i fördjupad översiktplan Uddevalla stad som 
vann Laga kraft november 2017, berört område anges som ”Detaljplanerat område” med 
planerad väg inmarkerad.

Föreslagen detaljplan syfte överensstämmer med den idag aktuella och tidigare gällande 
översiktig planering som finns att tillgå.

ÖVERSIKTLIGA PLANER
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MILJÖMÅL
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu 
och inte lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra 
frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar 
om allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller 
försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark.
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och 
lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex 
miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 
Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst 
relevanta för planförslaget.

Begränsad klimatpåverkan samt frisk luft: Ny bebyggelse i anslutning till befintliga linjer 
och vägar uppmanar till utökad kollektivtrafik samt utökade gång-och cykelbanor.
Ett specifikt mål för kommunen är att stärka bussnätet och den lokala kollektivtrafiken ge-
nom lämplig bebyggelselokalisering vilket nås genom planområdet. Planförlaget kan även 
komma att bidra till ett ökat resande med bil vilket inte förordas men i de flesta fall av nya 
exploateringen är ofrånkomligt. God bebyggd miljö: genom planerad exploatering avses 
det tillskapas en berikande stadsbild i en avvägning av behov och förutsättnignar.
Det föreslagna området bedöms sammantaget överensstämma med de nationella och lo-
kala miljömålen.
BEHOVSBEDÖMNING

Planområdet ligger delvis inom riksintresse för högsexploaterad kust men bedöms inte. 
Planerad användning för marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm, påverka 
riksintresse eller försämra människors hälsa, inte heller miljömålen, natur- och kulturvär-
den påverkas i nämnvärd omfattning.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan.
Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god 
och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen.
Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande 
miljöpåverkan i samråd 2019-03-04. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

Planområdet är beläget i anslutning till Herrestad och Frölandsområdet, marken som 
planläggs är i dagsläget i huvudsak obebyggd frånsett ett fritidshus i områdets södra delar, 
planområdet ligger i direkt anslutning till befintligt industriområde, yta för föreslagen 
vägdragning är delvis jungfrulig och delvis ianspråkstagen som väg. i anslutning till pla-
nområdet finns område för kolonilotter och en tillhörande parkering. området omgärdas 
av skogs/naturmark.  
KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet ligger i mycket nära anslutning till befintliga kollektivtrafiklinjer och hållplatser, 
linje 6 mellan Sunnignen, Kampenhof och Kuröd ligger vid Undavägen anslutande planområ-
det. Nuvarande vägdragning har funktionen bussgata.

NATUR/REKREATION

Planområdet är ligger delvis i utpekad grönkil redovisad i Fördjupad översiktsplan Udde-
valla 2017. I ett tidigt skede har det studerats om vägdragning ska dras norr eller söder om 
Dyrsten industriområde, en analys av grönfil har genomförts och denn har resulterat i att 
den norra vägdragning är att föredra då den bedöms ha minst inverkan på grönkilen/sprid-
nignskorridoren, det har även bedömts att grönkilens betydelse som spridnignskorridor är 
begränsad.  
Det finns indikationer på att det kan förekomma havsöring i vattendraget Undavägen. Vid 
en antagen och laga kraft-vunnen plan kommer detaljprojektering av förbindelseväg att ske, 
i samband med detta kommer prövning av vattenverksamhet att ske. I det arbetet kommer 
fiskeribiologisk kompetens anlitas.

FORNLÄMNINGAR

Inom planområdet finns redovisade fornlämnignar, arkeologisk utredning har genomförts 
under 2019, genom denna upptäcktes ett par tidigare okända fornlämningar arkeologisk 
förundersökning kommer genomföras under våren 2020, det har bedömts att samråd kan 
genomföras parallellt med denna förundersökning. Visar förundersökning att nya fyndig-
heten kan ha påverkan på planerad exploatering tas det ställning till detta inför gransk-
nignsskedet.

VERKSAMHETSHISTORIK

Inom planområdet har det inte bedrivits förorenade verksamhet, frånsett befintligt vägområde 
och ett befintligt fritidshus är marken att betrakas som jungfrulig.

GEOTEKNIK

Geoteknisk utredning utförd av Bohusgeo visar att stabiliteten är tillfredställande i mer-
parten av de beräknade sektionerna, men det återfinns också sektioner där marken under 
nuvarande omständigheter ej anses tillfredställande. för att stabilitetens skall anses tillfreds-
ställande säkerställs det i plankarta att höjdskillnader mellan uppfyllnader/avschaktningar 
och befintlig markyta bör inte överstiga 2 m.

Block förekommer inom bergspartiet i detaljplaneområdets östra del där
naturmark planeras. Blocken bedöms vara stabila och risk för bergras eller blocknedfall 
som kan påverka detaljplaneområdet bedöms inte föreligga.
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BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

KONSEKVENSER

Avsikten är att pröva möjligheten att skapa utökad yta för industrimark som kompletterar 
Dyrstens industriområde, nuvarande stads-och landskapsbild kommer förändras genom en 
sådan exploatering då marken i huvudsak är oexploaterad,.
Vad gäller befintlig bebyggelse består planområdet idag av ett fritidshus som avses rivas i sam-
band med planens genomförande, marken har idag en oregelbundenhet i terrängen marken 
med högsta punkt i from av en skogsbeklädd bergsknalle i norra delen av planområdet söder 
om föreslagen vägdragning, denna avses bevaras och planläggs som natur, vägen kommer ha 
inverkan på landskapsbilden, den ersätter dock vad som redan idag är infartsvägar samt går 
delvis över mark som redan har funktionen väg.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra etableringar för småindustri i omfattning 60% av fast-
ighetsarea och en nockhöjd på 6,5 meter, dessa bestämmelser ligger i linje med vad som tillåts 
inom befintligt industriområde Dyrsten, i bebyggelseväg kan påverkan på stadsbilden ses som 
en komplettering av befintligt lätta industriområde.

Mark mellan Misterödsvägen och Frölandsvägen avses bevaras som naturmark för att bevara 
den i Fördjupad översiktsplan utpekade grönzonen samt skapa en grön barriär mellan Frö-
landsvägen och tillkommande industrimark.   

TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet styrs inte med planbestämmelse, höjdskillnader mellan gata och husets entré 
och ska beaktas vid bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det som byggs uppfyller de 
krav på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning.

Karaktär, nuvarande oexploaterad mark

Karaktär, nuvarande exploaterad mark
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Anslutning till området för industri kan ske genom befintlig infrastruktur, Spikvägen och 
Skruvvägen föreslås förlängas för att kunna försörja tillkommande fastigheter. Befintliga 
vändzooner föreslås flyttas cirka 90 meter i respektive gatas längdrikting. Befintliga vänd-
zonner föreslås planläggas som kvartersmark. Parkering avses lösas på egen fastighet kvar-
tersmark. Avlastningsväg mellan Undavägen och Frönlandsvägen har förprojekterats för att 
utvärdera den effektivaste dragningen. Den föreslagna dragningen berör delvis befintlig väg 
Brunegårdsvägen samt befintliga infarter till huvudsakligen Misterödsvägen. 
Boende söder om planområdet samt besökare till koloniområdet nyttjar idag Misterödsvägen 
som tillfart, genom föreslagen vägdragning mellan Undavägen och Frölandsvägen så föreslås 
funktionen som tillfart upphöra i denna del, detta på grund av svårigheter att tillskapa en god 
korsningspunkt mellan Misterödsvägen och den nya vägen.

Boende och besökare till koloniområdet föreslås 
nyttja befintlig väg mellan Misterödsvägen och 
Klokerödsvägen då denna leder till korsningspunkt 
med nuvarande tillfart till bostäder söder om 
planområdet som . 
Tillfart från Frölandsvägen behöver tillskapas och 
dess standard behöver höjas. 
Vägen har i dag karaktären av gång och cykelväg 
med lyktstolpar, det bedöms dock idag redan 
nyttjas för biltrafik då det i marken återfinns 
spår från fordon.
Alternativt kan en ytterligare förlängning av 
Spikvägen nyttjas som tillfart till Misterödsvägen 
med anslutning från Undavägen.

TRAFIK, GATOR OCH PARKERING

DAGVATTEN

Nuvarande infart Brunegårdsvägen Nuvarande infart Misterödsvägen/kolonilotter

Extrema regn, skyfall, innebär alltid en risk för att lågpunkter och instängda områden över-
svämmas. Vid extrema regntillfällen, dvs. korta och intensiva regn (t.ex. 100- och 200 års 
regn) eller långa regn med låg intensitet, kommer dagvattenledningarnas kapacitet att över-
skridas och dagvatten bör då kunna avrinna på markytan utan att orsaka skador.
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Byggnader bör höjdsättas högt och gator lågt. Instängda områden bör undvikas. Industri-
tomter föreslås utformas på ett sådant sätt att marken ges en lutning mot föreslagna fördröj-
ningsanläggningar. För att få en säker avrinning av dagvatten bort från huskropparna föreslås 
markytan att luta ca 5% de först 3 meterna och därefter cirka 1% (Svenskt
Vatten Publikation P105). Marken som planeras att exploateras lutar i huvudsak mot norr och 
därmed mot befintligt industriområde. För att skydda befintliga industritomter mot dagvatten 
som avrinner på ytan vid skyfall föreslås diken (sekundära vattenvägar) i fastighetsgräns mel-
lan nya fastigheter och befintliga fastigheter. 

Kommunen, Miljöförvaltningen och Svenskt Vatten tar fram och ansvarar för rekommenda-
tioner och krav på dagvattenhantering i Sverige. Nedan följer en sammanställning av gällande 
funktionskrav och riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun.
•	 	Dagvatten	ska	fördröjas	så	nära	källan	som	möjligt	för	att	minska	belastningen	på
              ledningssystem och recipienter.
•	 	Naturens	sätt	att	omhänderta	vatten	genom	avdunstning,	fördröjning	och	infiltration			
              ska eftersträvas vid hantering av dagvatten.
•	 	Öppna	lösningar	som	synliggör	dagvattenhanteringen	ska	anläggas	när	det	är
              ekonomiskt, estetiskt och ekologiskt lämpligt.
•	 	Dagvatten	tas	omhand	på	ett	miljö-	och	hälsomässigt	godtagbart	sätt	vilket	innebär			
               att utsläppen inte skall påverka människors hälsa eller miljön negativt över tid.
•	 	Föroreningar	i	dagvattnet	ska	avskiljas	innan	dessa	når	recipienten,	om	möjligt	redan	
               vid föroreningskällan.
•	 	Vid	varje	ny	detaljplan,	förhandsbesked	och	när	allmänt	VA	byggs	ut,	ska	ställning	tas
               till om dagvattenhanteringen behöver utredas.
•	 	Vid	startbesked	eller	vid	byggnation	ska	frågan	om	dagvattenhantering	säkerställas	så
               att översvämning eller annan olägenhet för omgivningen och recipient inte sker.
•	 	En	dagvattenanläggning	ska	dimensioneras	utifrån	gällande	branschrekommendation
               och myndigheternas riktlinjer.
•	 	Rening	av	dagvatten	ska	som	princip	bekostas	av	den	som	förorenar.

BULLER

En beräkning av bullernivåerna i Udde-
valla utfördes 2007-04-26 av ÅF Ing-
emanssons. Den visar att bostäderna i an-
slutning till planområdet på motsatt sida 
Undavägen under tiden för utredningen 
inte utsätts för betydande bullerpåverkan, 
utifrån redovisad kartering bedöms det 
finnas god marginal tills det att bullerni-
våer där åtgärder bör övervägas uppnås. 
Vid ett genomförande av föreslagen 
detaljplan bedöms trafiken på nuvarande 
vägar inte öka i nämnvärd omfattning, 
syftet är att nuvarande trafik ska kunna 
välja alternativ väg för att nå rv44 och 
tillkommande verksamhetsyta är inte av 
särdeles trafikalstrande karaktär.
Föreslagen verksamhet är småindustri 
vilket medför att industri/verksamheter 
av ej störande karaktär kan etableras, i 
likhet med nuvarande verksamheter i 
Dyrstens industriområde.

Bullerkartering 2007
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

GENOMFÖRANDETID

Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Genomförandetiden för planen slutar tio år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomför-
andetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens 
utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms 
lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”eko-
nomiskt garanterade”.

Exploatören som i detta fall är kommunen ansvarar för genomförandet av detaljplanen. Som 
huvudman för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. Ansvarsfördelning-
en är översiktligt redovisad i text och tabell nedan. 

ANSVARSFÖRDELNING

Allmän plats:
Infrastrukturen i industriområdet behöver kompletteras med en förlängning av gata samt ny 
vändplan på Spikvägen och Skruvvägen. Utbyggnad samt nybyggnation av väg mellan Undavägen 
och Frölandsvägen. Naturområden inom planområdet ska skötas av kommunen.

Kvartersmark:
Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 
mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvatten- och dagvattenledningar. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN

Fastigheter och rättigheter inom planområdet
Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteck-
ningen. Kommunen står som initiativtagare till planen då den avser möjliggöra en vägdragning 
som är av betydande intresse för kommunens infrastruktur. I planarbetet tillskapas även ytor 
för industrimark vilka kommer vara i kommunal ägo för att sedan avstyckas och säljas av. Avtal 
kring detta sker efterhand berörd mark säljs.

Servitut
Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även 
behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov. 

Ansökan om lantmäteriförrättning
Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende avstyck-
ning berörande kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande. 

Avstyckning och fastighetsreglering
Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 
bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen efter den har 
vunnit laga kraft. Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom 
fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och avstyckning kommer ske för att 
bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter kan komma att omprövas 
och nya rättigheter kan behöva upprättas. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för indu-
striändamål att bildas. Några befintliga fastigheter kommer att kunna utökas med ny kvarters-
mark. För utförligare beskrivning av hur befintliga fastigheter och marksamfälligheter påverkas 
av detaljplanens genomförande, se avsnitt fastighetskonsekvensbeskrivning.
Kvartersmark bildas på allmän plats för att möjliggöra en utökning av industriområdet. Fastig-
heten Fröland 6:7 ligger inom område som är allmän plats och ska omvandlas till kvartersmark. 
Fastigheten med tillhörande fritidshus har lösts in av kommunen och tillträde skedde 2019-12-
16.

VATTEN-, SPILLVATTEN- OCH DAGVATTENANLÄGGNINGAR

Planområdet beräknas kunna anslutas till kommunalt vatten-, spillvatten- och dagvatten då Dyr-
stens industriområde idag ingår i kommunalt verksamhetsområde. Nya byggrätter berör delvis av 
befintliga VA-ledningar, avtal om flyttning av ledning ska upprättas mellan Västvatten och exploa-
tören. 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmän platsmark i planområdet. 

HUVUDMANNASKAP
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Fastighetskonsekvensbeskrivning
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområ-
det. I samband med planarbetet minskas allmän plats till förmån för industriändamål då beho-
vet av industrimark i kommunen är stort. 
Vissa delar av planen får ändrad användning från allmän plats till kvartersmark för industriän-
damål vilket innebär att de delar kan fastighetsregleras till befintliga industrifastigheter.  I karta 
och tabell nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. 
De redovisade fastighetsregleringarna är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle 
kunna genomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom förrättning. 
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Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare

Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet:
•	 Uppförande	och	fortsatt	underhåll	av	byggnader	och	markanläggningar	inom	avstyckade	
             fastigheter.
•	 Fastighetsregleringar	som	avser	utökning	av	befintliga	fastigheter.	Fastighetsägarna	sva-
              rar för lantmäterikostnader och ersättning för mark.
•	 Utbyggnad	samt	drift	och	skötsel	av	anläggningar	för	vatten-,	spillvatten-	och	dagvatten
             anläggningar inom avstyckade fastigheter. 
•	 Anslutningsavgifter	för	kommunalt	vatten-,	spillvatten-	och	dagvatten	samt	elanslutning	
              enligt gällande taxa.
•	 Skötsel	och	drift	av	övriga	anläggningar	inom	kvartersmark.

EKONOMISKA FRÅGOR

Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa.
Bygglovstaxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift i 
samband med bygglov tas inte ut då detta reglerats i planavtal.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för 
allmänna platser. Kommunen får intäkter från försäljning av industrifastigheter i området samt 
intäkter för kompletteringsmark till befintliga industrifastigheter. 

Kommunen ska bekosta följande inom området:
•	 Förrättningskostnader	avseende	avstyckning.	
•	 Eventuellt	iordningsställande	av	byggklara	industrifastigheter.
•	 Anläggande	samt	drift	och	skötsel	av	väg	inom	allmän	plats	mellan	Undavägen	och	
             Frölandsvägen.
•	 Anläggande	samt	drift	och	skötsel	av	förlängning	av	gata	inom	allmän	plats	på	Spikväg-	
             gen och Skruvvägen.
•	 Skötsel	av	naturmark	inom	planområdet.
•	 Ersättning	för	inlösen	av	Fröland	6:7	som	ändras	från	allmän	plats	till	kvartersmark.
•	 Eventuellt	flytt	av	befintliga	vatten-,	spillvatten-	och	dagvattenledningar	inom	kvarters-	
              mark.
•	 Drift	och	skötsel	av	anläggningar	för	vatten	och	spillvatten	inom	allmän	plats	
             (Västvatten). 
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Preliminär tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomför-
ande:

Beslut om Samråd i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Laga kraft, tidigast

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Daniel Andersson
planarkitekt

Martin Hellström
plan- och exploateringschef

februari 2020

maj 2020

september 2020

oktober 2020
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End ast angive n använd ning oc h utform ning är tillåte n.
Där be te c kning saknas gälle r be stäm m e lse n inom  he la planom råd e t.

GRÄNSBETECKNINGAR
P lanom råd e sgräns
Använd ningsgräns
Ege nskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG Väg, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturom råd e , P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

P -P LATS P arke ringsplats, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)—0,0 Högsta noc khöjd  är angive t värd e  i m e te r , P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marke n får inte  förse s m e d  byggnad, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e 1 0% Största byggnadsare a är angive t värd e  i % av fastighe tsare an inom  använd ningsom råd e t, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, P BL 4 kap. 9 §Utförande
b1 Endast 80 % av fastighe tsare an får hård göras, P BL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom förand e tid e n är 10 år . P BL 4 kap. 21 §

Mark
n1 Marke ns höjd  får inte  änd ras m e r än 2 m e te r, P BL 4 kap. 10 §

n2 Marke ns höjd får inte  änd ras, P BL 4 kap. 10 §

JZ Sm åind ustri, Ve rksam he te r, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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§ 12 Dnr KS 2019/00817  

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

2019-11-27 beslöt kommunstyrelsen att sända ärendet ”Avveckling av mötesplats 

Tureborg” på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28.  

Anledningen till förslaget om avveckling, är att kommunen behöver spara pengar och 

mötesplatsen är en verksamhet som inte har nyttjats optimalt under de sista åren. 

Lokalerna är dessutom tillfälliga och består av externa moduler. Verksamheten 

samfinansieras av nämnderna, samt av stiftelsen Uddevallahem (1,2 mkr/år).  

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna (finansierar 35 

% av mötesplatserna Dalaberg och Tureborg). Eftersom samfinansieringen upphör, så 

blir konsekvensen att verksamheten upphör, eftersom finansiering saknas. Förslaget är 

att börja avveckla mötesplats Tureborg under år 2020. 

  

Mötesplats Tureborg har varit igång sedan 2012-01-26. Mötesplatsen bedrivs i tillfälliga 

lokaler som består av moduler som kommunen hyr av Svenska Skolmoduler AB, genom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen var att bygga ett nytt ”Allaktivitetshus” i 

anslutning till den tillfälliga modulen, men det förslaget är inte längre aktuellt.    

  

Uppsägning av modulerna måste göras senast mars månad för att inte belasta år 2021. 

Kostnader för den avetablering som måste göras (flytt av modul, ersättning för slitage 

och eventuella skador, samt återställande av mark) beräknas uppgå till 350 000 kr.  

  

Remissen som skickats ut, uppmanade berörda parter att belysa hur en nedläggning 

påverkar den egna verksamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga svar har 

pekat på samma sak. Det finns en stor oro för det växande problem som råder av 

utanförskap och socioekonomisk utsatthet, framför allt bland barn och ungdomar.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Remiss Avveckling mötesplats Tureborg. 

Protokollsutdrag kultur och fritidsnämnden 2020-01-22. 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-19. 

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-24. 

Protokoll barn och utbildningsnämnden 2020-02-27. 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-06. 

Yttrande från Uddevallahem. 

Ajounering 

kl 11:20 – 11:25. 
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Yrkanden 

Karna Thomasdotter (MP): Bifall till förslaget i handlingarna med tillägget att i 

arbetsmarknadsutskottets arbete med Integration 2030 och planens tillkommande 

handlingsplaner belysa helheten och behovet av mötesplatsers modell samt finansiering. 

 

Paula Berger (S), för (S)-gruppens ledamöter: Avslag till förslaget i handlingarna samt 

att kommunstyrelsen skyndsamt utreder mötesplatserna utifrån ett helhetsperspektiv 

med utgångspunkt i remisssvaren. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Karna Thomasdotters (MP) yrkande om bifall till 

förslaget i handlingarna och Paula Bergers (S) m.fl. yrkande att avslå detsamma och 

finner att utskottet beslutar enligt Karna Thomasdotters (MP) yrkande. 

 

Ordföranden ställer proposition på Karna Thomasdotters (MP) tilläggsyrkande och 

finner att utskottet antar detsamma. 

 

Ordföranden ställer proposition på Paula Bergers (S) m.fl. tilläggsyrkande och finner att 

utskottet avslår yrkandet. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

  

att avveckla verksamheten på mötesplats Tureborg under år 2020, 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att i arbetsmarknadsutskottets arbete med Integration 2030 och planens tillkommande 

handlingsplaner belysa helheten och behovet av mötesplatsers modell samt 

finansiering.  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Stefan Skogslund (S) reserverar sig för (S)-gruppens ledamöter: Vi reserverade oss till 

förmån för egna förslag när majoriteten genomförde nedskärningar utav 

Socialnämndens förebyggande sektion 18:e september förra året där bidraget till 

mötesplatserna ingick i ett paket. Vi påtalade för majoriteten att när dom beslutar om att 

ta bort medfinansieringen för mötesplatserna utan att samverka med övriga nämnder 

som är med och finansierar så slår man sönder en finansieringsmodell som funnits i 

många år oavsett politiskt styre. Vi påtalade att detta innebär att antingen får 

mötesplatserna läggas ned eller så får majoriteten hitta en ny finansieringsmodell. Vi 

har under vårt styre satsat på mötesplatser som en modell för att öka känslan utav 

samhörighet, Minska utanförskap, otrygghet, ensamhetsproblematik, 

arbetsmarknadsinsatser mm och vill fortsätta utveckla mötesplatser utifrån behovet. Vi 

förutsätter att majoriteten återkommer med en central finansieringsmodell vilket var vårt 

förslag för en utveckling utav mötesplatser utifrån rådande behovet före man stänger 

nuvarande mötesplatser. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-03-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

En samverkan med kommunens övriga mötesplatser (verksamheter som är öppna för 

alla tex aktivitetscenter, bibliotek osv), Uddevalla Hem, samt idéburen sektorn vore 

lämpligt för största resurseffektivitet. 

 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Vår bedömning är att 

mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 

det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket klart 

är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en fritidsgård. 

Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för verksamhetsåret 

2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

2019-11-27 beslöt kommunstyrelsen att sända ärendet ”Avveckling av mötesplats 

Tureborg” på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28.  

Anledningen till förslaget om avveckling, är att kommunen behöver spara pengar och 

mötesplatsen är en verksamhet som inte har nyttjats optimalt under de sista åren. 

Lokalerna är dessutom tillfälliga och består av externa moduler. Verksamheten 

samfinansieras av nämnderna, samt av stiftelsen Uddevallahem (1,2 mkr/år).  

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna (finansierar 35 

% av mötesplatserna Dalaberg och Tureborg). Eftersom samfinansieringen upphör, så 

blir konsekvensen att verksamheten upphör, eftersom finansiering saknas. Förslaget är 

att börja avveckla mötesplats Tureborg under år 2020. 

 

Mötesplats Tureborg har varit igång sedan 2012-01-26. Mötesplatsen bedrivs i tillfälliga 

lokaler som består av moduler som kommunen hyr av Svenska Skolmoduler AB, genom 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Planen var att bygga ett nytt ”Allaktivitetshus” i 

anslutning till den tillfälliga modulen, men det förslaget är inte längre aktuellt.    

 

Uppsägning av modulerna måste göras senast mars månad för att inte belasta år 2021. 

Kostnader för den avetablering som måste göras (flytt av modul, ersättning för slitage 

och eventuella skador, samt återställande av mark) beräknas uppgå till 350 000 kr.  

 

Remissen som skickats ut, uppmanade berörda parter att belysa hur en nedläggning 

påverkar den egna verksamheten. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga svar har 

pekat på samma sak. Det finns en stor oro för det växande problem som råder av 

utanförskap och socioekonomisk utsatthet, framför allt bland barn och ungdomar. 

 

Remissvar: 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utreda hela 

bostadsområdena Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser 

och det faktum att de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från 

senaste LUPP och Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska 

tillgodoses i respektive bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners 

välfärdsarbete. Därefter kan förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika 

ansvarsområden utpekas.   
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Socialnämnden avger socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar. Förvaltningen 

pekar på det uppdrag som förvaltningen fått av nämnden, som är att prioritera hur 

verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade resurser. Utifrån rådande 

situation så tog förvaltningen fram ett förslag på organisering och prioritering av hur det 

förebyggande arbetet, dvs .de resurser som inte är lagstyrda, skall användas. De 

verksamheter som har stöd i forskning och direkt koppling till socialnämndens 

ansvarsområde för barn och unga har prioriterats. Annat stöd som främst riktas till 

vuxna, såsom anhörigstöd och Mötesplatser samt generellt stöd har nedprioriterats. 

Konsekvenser av avvecklingen är främst att ingen kommunal närvaro kommer att finnas 

i området. Fältenheten har lånat mötesplatsen på kvällstid för ungdomsverksamhet och 

socialtjänsten har kunnat använda mötesplatserna till att informera om socialtjänstens 

verksamhet. De har även kunnat använda personalen på mötesplatsens relationskapital i 

mötet med behövande. 

 

Barn och utbildningsnämnden avger barn och utbildningsförvaltningens 

tjänsteskrivelse som svar på remissen. Tjänsteskrivelsen beskriver hur en avveckling av 

Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet. 

Grundskolan uttrycker en stor oro kring att de förebyggande och främjande insatserna 

får stryka på foten i rådande läge. Grundskolan ser att det finns ett behov av att satsa på 

mötesplatsen för att möta den problematik som finns i ungdomsgruppen på Tureborg. 

Brist på organiserade fritidsaktiviteter är en känd riskfaktor för utvecklande av 

normbrytande beteende i ungdomsgrupper med risk för socialt utanförskap. En 

välorganiserad mötesplats för ungdomar/barn är en viktig del för lokalsamhället. 

Mötesplatsens läge mitt i området har gjort att det funnits ett flöde av vuxna i området 

vilket skapar ett lugnare samhälle. Därigenom minskar det risken för att konflikter, 

händelser och andra typer av situationer uppstår, men när de gör det finns större 

möjligheter att vuxna kan hjälpa barn och ungdomar att hantera det. 

 

Uddevallahem är tydliga med att trycka på att mötesplatserna fyller en viktig 

samhällsfunktion. Då Tureborg saknar en naturlig mötesplats för barn och unga, så 

menar Uddevallahem att mötesplatsen snarare behöver komplettera sin verksamhet med 

aktiviteter som riktar sig mot barn och unga, än att upphöra. Att samverka med att 

bekämpa segregation och utanförskap är en nödvändighet och mötesplatserna utgör idag 

en fundamental bas för detta i respektive område (Dalaberg och Tureborg). Signalvärdet 

i att mötesplatserna som samhällsaktör lämnar dessa områden bör inte underskattas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har inte besvarat remissen. 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Remiss Avveckling mötesplats Tureborg 

Protokollsutdrag kultur och fritidsnämnden 2020-01-22 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-19 
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Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-24 

Protokoll barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Yttrande från Uddevallahem 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att avveckla verksamheten på mötesplats Tureborg under år 2020 

 

   

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Sebastian Johansson, Annette Nyman 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 

mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 

kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 

integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 

stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av 

en utsedd nämnd. Under åren 2009–2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden 

och sedan 1 maj 2016 ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för 

lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (år 2019 

är denna summa för båda mötesplatserna knappt 2 mkr).  

 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 

finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 

mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen fram till dess 

att mötesplatserna är avvecklade, så föreslår nu kommunledningskontoret att inleda 

arbetet med avveckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-28). 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. 

Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april 2020. 

 

Ärendet föreslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer: 

 Barn och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Kultur och fritidsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Uddevallahem 

Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det 

inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum.   

 

Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9 

oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13 

november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta 

ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av 

mötesanteckningar och protokollsutdrag.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg 2019-11-06 

Protokoll Övernavet 2008-01-25 

Protokoll Övernavet 2008-08-18 

Protokoll Övernavet 2008-06-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 

      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28 

 

 

   

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

2007-11-14 antog kommunfullmäktige handlingsprogrammet ”Program för integration 

och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtidigt beslöts att revidering av 

programmet skulle ske redan efter ett år, med uppdraget åt nämnderna att ta fram 

uppdrag som bättre motsvarar den ambitionsnivå och nytänkande som krävs för att nå 

uppsatta mål. Det reviderade handlingsprogrammet antogs i kommunfullmäktige 2009-

04-08. Handlingsprogrammet innehöll nu 50 uppdrag (tidigare 38), som antagits i de 

olika nämnderna. 33 av uppdragen finansierades inom ram och de övriga 17 

uppskattades kosta ca 10,5 mkr. Dessa kostnader skulle behandlas inom den ordinarie 

planerings-och budgetprocessen. 

 

Kommunstyrelsen ägde 15 av dessa 50 uppdrag. Ett av uppdragen löd: Få till stånd 

fysiska väl fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas. 

Ambitionsnivån var 2–3 mötesplatser under handlingsprogrammets varaktighet, för en 

uppskattad beräknad kostnad på 1,5 mkr per mötesplats. 

Mötesplats Dalaberg invigdes 2009-03-05 och Mötesplats Tureborg 2012-01-26.   

 

Dalaberg 

För att snabbt kunna komma igång med att skapa en mötesplats, samt få till stånd en 

snabb finansiering, så skapades en samfinansieringsmodell mellan berörda nämnder 

(man använde denna modell redan till att samfinansiera en halvtid 50 % samordnare för 
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Navet). Samfinasieringsmodellen antogs utav det s.k. ”Övernavet”. Övernavet hade till 

uppdrag att stötta samverkansgruppen ”Navet” i norra Uddevalla, genom att skapa 

ekonomiska förutsättningar för utveckling av området. Initiativet till en gemensam 

mötesplats på Dalaberg, togs utav Navet. Övernavet bestod av kommunalråd, nämnd-

ordförande och förvaltningschefer för nämnderna Socialnämnden, Barn och 

utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden, samt Tekniska nämnden. Den 

procentuella fördelningen av kostnader som antogs var SN och BUN 40 % vardera och 

KFN och TN 10 % var. 

 

Arbetet med att skapa mötesplats Dalaberg skedde genom en ”mötesplatsgrupp” med 

representanter från Navet, som löpande rapporterade och stämde av med Övernavet, 

som utgjorde styrgrupp åt arbetet. Övernavet var tydliga med att inte hyra externa 

lokaler, utan använda kommunens egna lokaler. Därför användes den ”korridor” som 

var mellan skolans matsal och fritidsgården. Man tog även en del av ”lilla matsalen” för 

att göra mötesplatsen lite större. När det gällde personal, så var förvaltningscheferna 

helt överens om att det behövs en samordnande funktion, men att de sedan skulle fylla 

upp med befintlig personal från förvaltningarna, som skulle kunna schemaläggas på 

mötesplatsen (detta har aldrig fungerat). Även Svenska kyrkan och studieförbundet 

Vuxenskolan bemannade mötesplatsen. Övernavet beslöt att mötesplatsen, likt 

samordnaren för Navet, skulle vara organiserad under Kultur och fritidsnämnden. Det 

tydliggjordes dock att samtliga samverkande parter ansvarar för att fylla mötesplatsen 

med aktiviteter och insatser.  

 

Tureborg 

När mötesplats Dalaberg hade invigts, så beslöt politikerna i kommunstyrelsens 

Beredning för integrations-och demokratifrågor, att nästa mötesplats skulle ligga på 

Tureborg. (Ett av beredningens uppdrag var; Ansvara för samordning, uppföljning, 

utvärdering och revidering av Program för integration mot fastställda mål). 

Eftersom det inte fanns varken samverkansgrupp eller samhällsservice på Tureborg, så 

inleddes arbetet med att skapa en samverkansgrupp likt Navet. Kommunstyrelsen beslöt 

även 2010-06-16 att en styrgrupp för arbetet skulle bildas och att det färdiga förslaget 

sedan skulle tas upp i planeringsdialogen 2012–2014. Styrgrupp åt mötesplats Tureborg 

bestod även denna gång utav kommunalråd, nämnd-ordförande och förvaltningschefer. 

Här ingick även representanter från ungdomsfullmäktige, samt VD Uddevallahem och 

chef för Hyresgästföreningen. Styrgruppen var verksam under två år, fram till att KS 

beslöt 2012-04-25 att godkänna styrgruppens arbete och att anse uppdraget slutfört. 

 

Kommunstyrelsen hade då redan 2011-08-31, beslutat att hyra modul till mötesplats i 

väntan på nybyggnation av ett ”Allaktivitetshus” på Tureborg. Samtidigt beslöts att anta 

den föreslagna samfinasieringsmodellen, som i detta fall bestod av sex aktörer. 

SN och BUN 30 % var och KFN, TN, KS, samt Uddevallahem 10 % vardera.  

Finansieringen täckte kostnader för rivning av gamla fritidsgården, framdraget vatten 

och avlopp till nya platsen för nybyggnation (bredvid nuvarande modul/mötesplats), 

flytt och placering av modul, drift, samt en samordnande personal (även här beslöt 
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förvaltningscheferna att befintlig personal i förvaltningarna skulle bemanna 

mötesplatsen tillsammans med samordnaren). 

När styrgruppen var klar med sitt uppdrag, så lades även här ansvaret för mötesplatsen 

på Kultur och fritidsnämnden. 

 

Dessa samfinansieringsmodeller, där flera aktörer tillsammans finansierar, används 

fortfarande. Ingen har lyft kostnaderna i någon planeringsdialog. 

 

Utvärdering av mötesplatserna 

År 2015 samfinansierar Kommunledningskontoret och Kultur och fritid en extern 

utredare för att utvärdera mötesplatserna. Rapporten ”Mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg – utredning om framtida behov, organisatorisk tillhörighet” 2015-03-05, 

pekade bl.a. på att det fanns ett önskemål om att flytta den organisatoriska tillhörigheten 

av mötesplatserna från Kultur och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen. Detta gjordes 

och ansvaret har legat på KS sedan 2016-05-01. Utredningen pekade även på att syftet 

med mötesplatserna var mycket otydligt. Arbetsmarknadsavdelningen har sedan 

övertagandet, arbetat med att förtydliga mötesplatsernas uppdrag genom tydligare 

ansvarsområden. 

 

Nuvarande kostnad 

Kommunledningskontoret fakturerar följande kostnad för år 2019: 

Nuvarande kostnad samfinansieringsmodell: 

Aktör: Dalaberg Tureborg 

BUN    269 300    360 000 

SN    269 300    360 000 

KFN      67 700    120 000 

SBN      67 700    120 000 

KS     120 000 

Uddevallahem     120 000 

Totalt: 1 874 000 kr   674 400 kr 1 200 000 kr 

 

Idag skjuter kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning till medel, så att 

minimum 2,5 samordnande personal finns på båda mötesplatserna. Personalen ansvarar 

för fyra olika verksamhetsområden; drift och värdskap, aktiviteter i samverkan, 

vägledning, samt arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna sker i stor samverkan med 

det civila samhället och drift och värdskap sköts med hjälp av arbetslösa i 

arbetsmarknadspolitiska program. 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 
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Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2019/00817  

Risk- och konsekvensbedömning vid förändring av 
mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar sedan 2016 för Mötesplats Dalaberg och Mötesplats 

Tureborg. 

  

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

fr.o.m. 1 januari 2020, vilket innebär 35 % av finansieringen av båda mötesplatserna. 

Vid arbetsmarknads-och integrationsutskottets sammanträde den 9 oktober, så framkom 

det att även andra nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre 

gäller så finns ingen ekonomi att driva mötesplatserna vidare.  

  

Utskottet uppdrog vid dess oktobersammanträde till kommunledningskontoret att 

genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna. Risk- 

och konsekvensbedömning daterad 2019-11-06 biläggs ärendet som en delinformation. 

Ytterligare information kommer att ges vid utskottets decembersammanträde. 

 

Ordföranden tackar för informationen.     



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KFN 2019/00181  

Remiss: avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för verksamheterna på Mötesplats 

Tureborg och Mötesplats Dalaberg. Mötesplatserna samfinansieras av socialnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt Uddevallahem. Socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden uppbär 35 procent vardera av finansieringen av mötesplatserna. 

Socialnämnden beslutade i september 2019 att gå ur 

samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna.  
Kommunledningskontoret föreslår därför att avveckla mötesplatserna, eftersom kostnaderna 

för mötesplatserna består till dess avveckling är genomförd. Kommunledningskontoret 

föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg, med start senast april 2020. 

Förslaget har skickats på remiss till samverkanaktörerna, som ombeds belysa hur en 

avveckling påverkar dess egna verksamhet. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen konstaterar att långsiktiga, omfattande och systematiska 

kommunala insatser på såväl Tureborg som Dalaberg krävs. Stora, och i många fall från 

varandra skilda, utmaningar präglar båda bostadsområdena. En minskning av de 

kommunala insatserna riskerar att få enorma individuella och samhälleliga kostnader på 

sikt. Därför är det nu, i besparingstider, som den kommunala organisationen som helhet 

behöver arbeta tillsammans för att hitta bästa möjliga och långsiktiga insatser. Naturliga 

och välfungerande mötesplatser är viktiga och samhällsservice krävs för att öka den 

sociala gemenskapen i alla delar av kommunen.  

  

På Dalaberg finns naturliga flöden som uppmuntrar till möten (såsom kyrka, öppen 

förskola, bibliotek, fritidsgård, affär mm). Den kommunala mötesplatsen utgörs där av 

en korridor mellan två verksamheter (grundskolans matsal och fritidsgården). Lokalen 

för själva mötesplatsen är därför starkt begränsad fysiskt att den knappast kan betraktas 

som en genuin mötesplats. Viktiga arbetsuppgifter på mötesplats Dalaberg är utskrift av 

dokument samt individuell rådgivning i samhällsfrågor. Dessa arbetsuppgifter, liksom 

motsvarande samhällsservice, bör kunna utvecklas på kontaktcenter. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv kan det svårligen anses nödvändigt med två liknande 

kommunala samhällsfunktioner inom en tre kilometers radie. 

  

På Tureborg är bostadsområdet utformat så att mötesplatsens fysiska placering inte 

refererat till de flöden som naturligt sker i området. Det är ett av skälen till att 

mötesplatsen inte i önskvärd utsträckning har hittat ett funktionellt integrationsarbete. 

Till skillnad från Dalaberg, har Tureborg ingen samhällsservice. Det gör att Tureborg 

helt saknar gemensamma mötesplatser. Tureborg har stora sociala utmaningar som 

behöver åtgärdas och stora förebyggande satsningar behöver genomföras. Finns inga 

öppna aktiviteter, sker umgänget i trappuppgångar och utomhus i området. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-01-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

På framgångsrika mötesplatser (som ComUng i Lund är ett exempel på) finns både 

arbetsförmedling, fritidsledare och socialtjänst närvarande, liksom Försäkringskassan. 

Genom gemensam process kan hela människan fångas upp. 

  

Organisationen av mötesplatserna spelar en avgörande roll för dess funktion, och 

organisationen har under årens lopp bytt skepnad ett antal gånger. Detta gör 

föreliggande remissärende komplext.  

  

Förutsättningarna skiljer sig radikalt mellan de olika bostadsområdena, vilket gör att 

man inte kan applicera goda exempel från den ena mötesplatsen på den andra. Projekten 

måste utgå från de förutsättningar som gäller på just den mötesplatsen. Vad man än gör 

för mindre insatser, förändrar det inte strukturen från grunden. Detta är en 

kommungemensam fråga som innehåller en rad olika aspekter och som inte bör ligga på 

varje enskild nämnd att besluta om. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen framhåller vikten av att utreda hela bostadsområdena 

Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser och det faktum att 

de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från senaste LUPP och 

Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska tillgodoses i respektive 

bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners välfärdsarbete. Därefter kan 

förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika ansvarsområden utpekas.  

    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg, 

kommunledningskontoret 2019-11-06.     

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utreda hela 

bostadsområdena Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser 

och det faktum att de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från 

senaste LUPP och Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska 

tillgodoses i respektive bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners 

välfärdsarbete. Därefter kan förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika 

ansvarsområden utpekas.  

  
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2020-01-24 

Monica Bang Lindberg, Torsten Torstensson   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-20 intygar 

Josefin Florell  

 

Skickat 2020-01-27 till 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Remiss: avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för verksamheterna på Mötesplats 

Tureborg och Mötesplats Dalaberg. Mötesplatserna samfinansieras av socialnämnden, 

barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt Uddevallahem. Socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden uppbär 35 procent vardera av finansieringen av mötesplatserna. 

Socialnämnden beslutade i september 2019 att gå ur 

samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna.  
Kommunledningskontoret föreslår därför att avveckla mötesplatserna, eftersom kostnaderna 

för mötesplatserna består till dess avveckling är genomförd. Kommunledningskontoret 

föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg, med start senast april 2020. 

Förslaget har skickats på remiss till samverkanaktörerna, som ombeds belysa hur en 

avveckling påverkar dess egna verksamhet. 
 

Kultur och fritidsförvaltningen konstaterar att långsiktiga, omfattande och systematiska 

kommunala insatser på såväl Tureborg som Dalaberg krävs. Stora, och i många fall från 

varandra skilda, utmaningar präglar båda bostadsområdena. En minskning av de 

kommunala insatserna riskerar att få enorma individuella och samhälleliga kostnader på 

sikt. Därför är det nu, i besparingstider, som den kommunala organisationen som helhet 

behöver arbeta tillsammans för att hitta bästa möjliga och långsiktiga insatser. Naturliga 

och välfungerande mötesplatser är viktiga och samhällsservice krävs för att öka den 

sociala gemenskapen i alla delar av kommunen.  

 

På Dalaberg finns naturliga flöden som uppmuntrar till möten (såsom kyrka, öppen 

förskola, bibliotek, fritidsgård, affär mm). Den kommunala mötesplatsen utgörs där av 

en korridor mellan två verksamheter (grundskolans matsal och fritidsgården). Lokalen 

för själva mötesplatsen är därför starkt begränsad fysiskt att den knappast kan betraktas 

som en genuin mötesplats. Viktiga arbetsuppgifter på mötesplats Dalaberg är utskrift av 

dokument samt individuell rådgivning i samhällsfrågor. Dessa arbetsuppgifter, liksom 

motsvarande samhällsservice, bör kunna utvecklas på kontaktcenter. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv kan det svårligen anses nödvändigt med två liknande 

kommunala samhällsfunktioner inom en tre kilometers radie. 

 

På Tureborg är bostadsområdet utformat så att mötesplatsens fysiska placering inte 

refererat till de flöden som naturligt sker i området. Det är ett av skälen till att 

mötesplatsen inte i önskvärd utsträckning har hittat ett funktionellt integrationsarbete. 

Till skillnad från Dalaberg, har Tureborg ingen samhällsservice. Det gör att Tureborg 

helt saknar gemensamma mötesplatser. Tureborg har stora sociala utmaningar som 
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behöver åtgärdas och stora förebyggande satsningar behöver genomföras. Finns inga 

öppna aktiviteter, sker umgänget i trappuppgångar och utomhus i området. 

 

På framgångsrika mötesplatser (som ComUng i Lund är ett exempel på) finns både 

arbetsförmedling, fritidsledare och socialtjänst närvarande, liksom Försäkringskassan. 

Genom gemensam process kan hela människan fångas upp. 

 

Organisationen av mötesplatserna spelar en avgörande roll för dess funktion, och 

organisationen har under årens lopp bytt skepnad ett antal gånger. Detta gör 

föreliggande remissärende komplext.  

 

Förutsättningarna skiljer sig radikalt mellan de olika bostadsområdena, vilket gör att 

man inte kan applicera goda exempel från den ena mötesplatsen på den andra. Projekten 

måste utgå från de förutsättningar som gäller på just den mötesplatsen. Vad man än gör 

för mindre insatser, förändrar det inte strukturen från grunden. Detta är en 

kommungemensam fråga som innehåller en rad olika aspekter och som inte bör ligga på 

varje enskild nämnd att besluta om. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen framhåller vikten av att utreda hela bostadsområdena 

Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser och det faktum att 

de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från senaste LUPP och 

Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska tillgodoses i respektive 

bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners välfärdsarbete. Därefter kan 

förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika ansvarsområden utpekas.  

     

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg, 

kommunledningskontoret 2019-11-06.      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utreda hela 

bostadsområdena Dalaberg och Tureborg utifrån bostadsplanering, flöden, mötesplatser 

och det faktum att de är utpekade som utanförskapsområden. Likaså bör statistik från 

senaste LUPP och Välfärdsredovisning ligga till grund för vilka behov som ska 

tillgodoses i respektive bostadsområde, samt benchmarking från andra kommuners 

välfärdsarbete. Därefter kan förslag på omorganisering lyftas och nämndspecifika 

ansvarsområden utpekas.  
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Katarina Hansson Anna-Helena Wiechel 

Kultur och fritidschef Utvecklare 

Skickas till 

kommunstyrelsen 





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr SN 2019/00266  

Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling av mötes-
plats Tureborg 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

kring mötesplatserna Tureborg och Dalaberg fr o m 2020-01-01. Vid arbetsmarknads-

och integrationsutskottets sammanträde den i oktober, så framkom det att även andra 

nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen 

ekonomi att driva mötesplatserna vidare. Utskottet uppdrog till kommunlednings-

kontoret att genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötes-

platserna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram. Förslag har lämnats av 

kommunledningskontoret att snarast inleda arbetet med avveckling. Kommunlednings-

kontorets förslag är att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. Ärendet har remit-

terats till samtliga nämnder samt Uddevallahem. Socialnämnden ombeds att i sitt 

remissvar belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det inte längre 

finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-02-05 § 7.  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24.   

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 54.  

Risk- och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 2019-11-06. 

Övriga protokoll och mötesanteckningar mellan 2008-2012 gällande mötesplatserna.     

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar gällande avveckling av 

mötesplats Tureborg.  

  

Protokollsanteckning 

Socialnämnden godkänner att (S)- och (V)-gruppen i socialnämnden får till protokollet 

anteckna följande: 

Vi reserverade oss till förmån för egna förslag när majoriteten genomförde 

nedskärningar utav nämndens förebyggande sektion 18e september förra året där 

bidraget till mötesplatserna ingick i ett paket. 

Vi påtalade för majoriteten att när dom beslutar om att ta bort medfinansieringen för 

mötesplatserna utan att samverka med övriga nämnder som är med och finansierar så 

slår man sönder en finansieringsmodell som funnits i många år oavsett politiskt styre. 

Vi påtalade att detta innebär att antingen får mötesplatserna läggas ned eller så får 

majoriteten hitta en ny finansieringsmodell. Vi har under vårt styre satsat på 

mötesplatser som en modell för att öka känslan utav samhörighet, Minska utanförskap, 

otrygghet, ensamhetsproblematik, arbetsmarknadsinsatser mm. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-02-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 21 forts 
 

Vi hoppas majoriteten återkommer med en central finansieringsmodell vilket var vårt 

förslag för en utveckling utav mötesplatser utifrån rådande behovet. En samverkan med 

kommunens övriga mötesplatser (verksamheter som är öppna för alla tex 

aktivitetscenter, bibliotek osv) samt idéburen sektorn vore lämpligt för största 

resurseffektivitet. 

 

Socialnämnden godkänner att Martin Pettersson (SD) får till protokollet anteckna 

följande: 

Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 

det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket 

klart är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en 

fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för 

verksamhetsåret 2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-02-26 

Ann-Charlott Gustafsson, Mikael Bjuhr 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-27 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-02-27 

Kommunstyrelsen 

Socialtjänstens ledningsgrupp 
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Handläggare 

Avdelningschef Maria Kullander 

Telefon 0522-69 70 48 
maria.kullander@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande avveckling av 

mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

kring mötesplatserna Tureborg och Dalaberg fr o m 2020-01-01. Vid arbetsmarknads-

och integrationsutskottets sammanträde den i oktober, så framkom det att även andra 

nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen 

ekonomi att driva mötesplatserna vidare. Utskottet uppdrog till 

kommunledningskontoret att genomföra en risk och konsekvensbedömning vid 

förändring av mötesplatserna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram.  

 

Förslag har lämnats av kommunledningskontoret att snarast inleda arbetet med 

avveckling. Kommunledningskontorets förslag är att börja med att avveckla mötesplats 

Tureborg. Ärendet har remitterats till samtliga nämnder samt Uddevallahem.  

Socialnämnden ombeds att i sitt remissvar belysa hur en avveckling påverkar dess egna 

verksamhet, då det inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska 

samverkansforum.    

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-24.   

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019-11-13 § 54.  

Risk- och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 2019-11-06. 

Övriga protokoll och mötesanteckningar mellan 2008-2012 gällande mötesplatserna.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som remissvar gällande avveckling av 

mötesplats Tureborg.  

   

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har stora utmaningar, främst relaterat till den demografiska 

utvecklingen, som innebär fler barn och unga och allt fler äldre, som har behov av 

nämndens tjänster. Då behoven ökar mer än resurserna har förvaltningen fått i uppdrag 
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av nämnden att prioritera hur verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för 

tilldelade resurser. 

 

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för barn och unga, som bl.a. innebär att verka för 

att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska särskilt 

uppmärksamma barn och unga som har visat tecken på en ogynnsam utveckling. 

Det mesta av nämndens arbete är lagstyrt, men det förebyggande arbetet har en central 

betydelse. Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande 

arbete för att förhindra att barn och unga far illa. Olika former av rådgivning och stöd 

erbjuds inom ramen för det förebyggande arbetet. 

 

Utifrån rådande situation fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på 

organisering och prioritering av hur det förebyggande arbetet, dvs .de resurser som inte 

är lagstyrda, skall användas. De verksamheter som har stöd i forskning och direkt 

koppling till socialnämndens ansvarsområde för barn och unga har prioriterats. Annat 

stöd som främst riktas till vuxna, såsom anhörigstöd och Mötesplatser samt generellt 

stöd har nedprioriterats. För socialtjänstens del skulle det innebära stora konsekvenser 

att avveckla föräldrastöd, öppna förskolor, fältsekreterare osv.   

 

Öppna förskolorna Dalaberg och Kungstorget har ca 9000 besök per år och är 

plattformen för mycket av socialnämndens förebyggande sociala arbete. Öppna 

förskolan Kungstorget har många besökare från Tureborg och riktar också uppsökande 

arbete dit. Därmed inte sagt att Mötesplatserna inte också är betydelsefulla, men där kan 

vi inte påvisa de konsekvenser för nämnden som en avveckling av ovan nämnda 

verksamheter skulle innebära. 

 

Det som vi främst ser som konsekvenser är att om Mötesplatsen Tureborg försvinner så 

finns ingen kommunal närvaro i området. Fältenheten har kunnat låna lokalen kvällstid 

för ungdomsverksamhet, och den möjligheten försvinner. Mötesplatserna har också 

varit bra mötesplatser för socialtjänsten att informera om socialtjänstens verksamhet, 

och man har kunnat använda personalen på mötesplatsens relationskapital i mötet med 

behövande. 

 

 

 

 

Roger Granat Maria Kullander 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 
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Handläggare 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen  
Telefon 0522-69 70 08 
peter.madsen@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att få till stånd fysiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 
integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men från och med den 1 maj 2016 ligger 
det samordnande ansvaret på Kommunstyrelsen.  
 
Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 
2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 
finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen önskar 
kommunstyrelsen avveckla mötesplatserna snarast möjligt, då det inte längre finns 
möjligheter att nyttja det fysiska samverkansforumet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att remittera ärendet Avveckling av mötesplats 
Tureborg till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden 
och Uddevallahem där aktörerna ombeds belysa hur en avveckling påverkar deras egen 
verksamhet. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg och 
att det arbetet skall starta upp senast april 2020.       

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-06-19 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-01-25 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-08-18 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2010-06-16 § 196 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2012-04-25 § 123 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2011-08-31 
§ 237 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avveckling av Mötesplats Tureborg  
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 §§ 54 Risk- 
och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 Avveckling av mötesplats 
Tureborg, beslut om remiss      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som svar på remissen lämna barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
beskriver hur en avveckling av Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet 
samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad   
   

Ärendebeskrivning 
För barn och utbildningsnämnden är det grundskolan som belyser hur en avveckling av 
mötesplats Tureborg påverkar deras verksamhet.  
 
Tureborg är ett område vars socioekonomiska situation har försämrats. Grundskolan ser 
att det finns ett behov av att satsa på mötesplatsen för att möta den problematiken som 
finns i ungdomsgruppen på Tureborg. Enligt välfärdsredovisningen 2018 klassas 
Tureborg som ett socioekonomiskt utsatt område, där det bor många barn och 
ungdomar.  En stor andel barn och ungdomar har inga organiserade fritidsaktiviteter, 
enligt Annette Nymans Risk- och konsekvensbedömning. Brist på organiserade 
fritidsaktiviteter är en känd riskfaktor för utvecklande av normbrytande beteende i 
ungdomsgrupper med risk för socialt utanförskap. Den nuvarande mötesplatsen 
skapades mot bakgrund av det som beskrivs ovan och de behov av organiserade 
mötesplatser som då fanns. Det finns inget idag som tyder på att behovet har förändrats 
utan snarare att svårigheterna har ökat kring såväl det psykosociala måendet som kring 
droganvändning i området.  
 
Mötesplats Tureborg har genom sin verksamhet kunnat stärka vuxna i området att stötta 
och möta barn- och ungdomar på ett klokt vis. Organiserade mötesplatser för vuxna där 
man har möjlighet träffa representanter från kommunen och ambassadörer för bl.a. 
demokratiska värderingar är angeläget eftersom det saknas naturliga mötesplatser så 
som föreningslokaler, öppna förskolor eller liknande. I den sociala insatsgruppen lyftes 
Tureborg som ett område med stora behov av förebyggande insatser. Ett stort problem 
ansågs vara bristen på insyn då det inte finns någonstans att möta ungdomarna som 
bor/vistas i området. En välorganiserad mötesplats för ungdomar/barn är en viktig del 
för lokalsamhället. Att ha en plats att mötas på för att få ett socialt och kulturellt utbyte 
är angeläget ur ett integrationsperspektiv men också för att ge möjlighet att vidga vyer 
och möta/utveckla olika intressen och möjligheter som främjar sunda livsstilsval och för 
att bryta utanförskap.  Mötesplatsens läge mitt i området har gjort att det funnits ett 
flöde av vuxna i området vilket skapar ett lugnare samhälle. Därigenom minskar det 
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risken för att konflikter, händelser och andra typer av situationer uppstår men när de gör 
det finns större möjligheter att vuxna kan hjälpa barn och ungdomar att hantera det. Det 
här är situationer som redan nu hanteras inom ramen för skolans kompensatoriska 
uppdrag men grundskolan ser en stor risk att de ökar. Från grundskolans sida har vi en 
stor oro kring att de förebyggande och främjande insatserna får stryka på foten i rådande 
läge. 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Peter Madsen  
Förvaltningschef Verksamhetschef grundskola  

Expediera till 
Kommunstyrelsen  



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 27 februari, kl. 13 :20 

Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Roger Ekeroos (M) 

Hampus Marcusson (S) 
Catarina Brorsson (S) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sonny Persson (S) 
Stadshuset 2020-02-27 

2~ .. .6.~.t~f~~·~····· 
PemillaGu~ 

·~··········~··················· 
Camjl a VP.tSOn-~ 

Paragrafer §§ 22-23 
Omedelbar justering 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-02-27 
2020-03-20 

Th(4 ... ~.~~P~~····· 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
K valitetsstrateg Anna Hurtig 
Planeringsstrateg Anna Kem 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 
Personalrepresentant Eva Carlsson 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Omedelbar justering 

§ 23 Dnr BUN 2019/01256 

Kommunstyrelsens remiss Avveckling av mötesplats Tureborg 
Sammanfattning 
Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att få till stånd fysiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet "Program för 
integration och motverkande av utanförskap 2007-2011 ". Samtliga nämnder, samt 
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men från och med den 1 maj 2016 ligger 
det samordnande ansvaret på Kommunstyrelsen. 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 
2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 
finansierar SN och B UN, som de stora nämnderna, 3 5 % vardera för båda 
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen önskar 
kommunstyrelsen avveckla mötesplatserna snarast möjligt, då det inte längre finns 
möjligheter att nyttja det fysiska samverkansforumet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att remittera ärendet Avveckling av mötesplats 
Tureborg till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden 
och Uddevallahem där aktörerna ombeds belysa hur en avveckling påverkar deras egen 
verksamhet. 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg och 
att det arbetet skall starta upp senast april 2020. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-06-19 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-01-25 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-08-18 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2010-06-16 § 196 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2012-04-25 § 123 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2011-08-31 
§ 237 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avveckling av Mötesplats Tureborg 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § § 54 Risk 
och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 Avveckling av mötesplats 
Tureborg, beslut om remiss. 

Justerandes s~ur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 23 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på remissen lämna barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
beskriver hur en avveckling av Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet 
samt 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Protokollsanteckningar 
Niklas Moe (M) lämnar följande protokollsanteckning från samverkansmajoriteten; M, 
C, L, KD, MP och UP: 

"Att barn och utbildningsförvaltningen samt ordförande får i uppdrag att gemensamt 
med övriga nämnder hitta ett bra verksamhetsalternativ istället för mötesplats Tureborg 
gällande fritid för barn och unga på Ture borg." 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar för Vänsterpartiet följande protokollsanteckning: 

"Remissvaret från grundskolan är bra, men täcker inte in alla aspekter för området 
Tureborg. 
Risk- och konsekvensbedömningen beskriver hur Tureborg kommer att sakna vuxna 
som rör sig naturligt i området och personal som ser över näridrottsplatsen. Det bor 
många barn och unga i området och risken finns att yngre dras till äldre ungdomsgäng. 
Det blir svårare att nå de boende utan lokal. Vänsterpartiet förordar alternativ 2 som 
beskrivs under åtgärder: 
Utveckling och/eller ändring av inriktning av verksamheten. Att en genomförandeplan 
tas fram. Politiska beslut i nämnder och Kommunfullmäktige kring fortsatt ansvarig 
nämnd, samt att finansiering lyfts i kommande plan- och budgetdialog. 

Vi tror inte på att denna besparing blir en besparing för kommunen, tvärtom kommer 
det på sikt att generera kostnader som överstiger denna mindre summa. Tidiga insatser 
på barn och unga ger vinst längre fram i form av bl.a godkända betyg och framtida 
arbete. 

Kerstin Joelsson-Wallsby (v) ers i BUN, ledamot i KF." 

Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande protokollsanteckning: 

"Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 
det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket klart 
är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en fritidsgård. 

Just~es signat#" Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 23 

Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för verksamhetsåret 
2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Ture borg." 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

r:p eALZJJ_ 6 Vo ~L 6s 11'-, 

Camilla Olsson (C) 

~eor~ 

Sonny Persson (S) 

~~ 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-11-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr KS 2019/00817  

Avveckling av mötesplats Tureborg, beslut om remiss 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 

mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 

kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 

integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 

stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av 

en utsedd nämnd. Under åren 2009–2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden 

och sedan 1 maj 2016 ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för 

lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (år 2019 

är denna summa för båda mötesplatserna knappt 2 mkr).  

  

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 

finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 

mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen fram till dess 

att mötesplatserna är avvecklade, så föreslår nu kommunledningskontoret att inleda 

arbetet med avveckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-28). 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. 

Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april 2020. 

  

Ärendet föreslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer: 

 Barn och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Kultur och fritidsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Uddevallahem 

Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det 

inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum.   

  

Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9 

oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13 

november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta 

ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av 

mötesanteckningar och protokollsutdrag.  

 

Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD), Kenneth Engelbrektsson (S), Stefan 

Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Annelie Högberg (S) och Monica Bang 

Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 

     



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-11-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 311 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019-11-13 § 54 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg 2019-11-06 

Protokoll Övernavet 2008-01-25 

Protokoll Övernavet 2008-08-18 

Protokoll Övernavet 2008-06-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28. 

 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 

det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket 

klart är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en 

fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för 

verksamhetsåret 2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg. 

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-11-18 

Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-11-29 

Barn och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Uddevallahem  
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Kommunledningskontoret 
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2020-03-04 Dnr KS 2019/00807 

  

 

Handläggare 

Controller Helena Olsson 

Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2020 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2020 behöver justeras för kapitalkostnader som inte 

ryms inom tilldelat kommunbidrag. Justering görs för att nämnderna ska ha en 

överensstämmelse mellan faktiska kostnader och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-04.      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med 5 590 tkr för ökade 

kapitalkostnader för Söndagsvägens förskola och moduler, 

 

att samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag ökar med 730 tkr för ökade 

kapitalkostnader enligt tabell, 
 

att finansiering sker genom kapitalkostnadsreserven.   

 

Ärendebeskrivning 

 

Utökad ersättning kapitalkostnader 
I flerårsplanen 2020-2022 finns en central reserv för kapitalkostnader på 30,9 mkr för 

kapitalkostnader som inte ryms i nämndernas tilldelade kommunbidrag. Dessa medel 

fördelas till nämnderna när investeringen är färdigställd. 
 

Barn- och utbildning har inkommit med en begäran om kommunbidrag för ökade 

driftkostnader enligt nedan. 
 

Projektnamn Datum 
färdigst 

Budgeterad 
investering 

Utfall 
Investering 

Budgeterad 
kapitalkostn 

Utfall 2020 
kapitalkostn 

Utfall helår 
Driftkostn 

Förskola Söndagsvägen Dec 2019 45,0  3,5 1,973 2,587 

Modul 
Ramneröd/Norrskolan 

Okt 2019 Del av 20,0   - 2,214 

Modul Stråket Maj 2019 Del av 20,0  Del av 3,0 0,462 0,677 

Modul Linneaskolan Dec 2019 Del av 20,0  Del av 3,0 0,837 2,711 

Summa  65,0  6,5 3,272 8,189 
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För moduler och övriga lokallösningar finns en investeringsbudget om 20,0 mkr för 

2020, med en beräknad kapitalkostnad om 3,0 mkr. Av ovanstående 5,6 mkr i ökade 

kostnader för moduler avser 4,3 mkr driftskostnader och 1,3 mkr kapitalkostnader. 

Nämnden föreslås kompenseras med de medel som finns avsatta i kapitalkostnads-

reserven avs. moduler, dvs. 3,0 mkr. Därutöver kompenseras nämnden för 

driftkostnader för Söndagsvägens förskola. 

 

Samhällsbyggnad har inkommit med en begäran om kommunbidrag för ökade 

kapitalkostnader enligt nedan. 
 

 

Nämnden föreslås kompenseras enligt begäran. 

 

De totala justeringarna framgår av nedanstående tabell:  
 

Kommunbidragsjusteringar 2020, belopp i tkr

Nämnd

Ingående 

kommunbidrag

Effektiviserings-

fond

Kapital-

kostnader

Utgående 

kommunbidrag

Kommunfullmäktige 11 047 11 047

Kommunstyrelsen 242 535 3 000 245 535

Barn och utbildningsnämnden 1 480 241 9 200 5 590 1 495 031

Socialnämnden 1 434 992 6 112 1 441 104

Samhällsbyggnadsnämnden 104 426 1 950 730 107 106

Kultur och fritidsnämnden 143 807 1 400 145 207

Valnämnden 100 100

Summa nämnder/styrelse 3 417 148 21 662 6 320 3 445 130

Effektiviseringsfond 45 000 -21 662 23 338

Kapitalkostnadsreserv 30 860 -6 320 24 540

Tidigare beslut  
 

 

 

 

 

Peter Larsson Helena Olsson 

Kommundirektör Controller 

 
Skickas till 

Projektnamn Datum 
färdigst 

Budgeterad 
investering 

Utfall 
Investering 

Budgeterad 
kapitalkostn 

Utfall 2020 
kapitalkostn 

Utfall helår 
Kapitalkostn 

Kv Sundberg ombyggn 191220 5,0 6,9 0,1 0,263 0,263 

Mindre investeringar för 
genomf av handlingspl 

191001-
191119 

6,6 7,0 Del av 0,5 0,283 0,283 

Delar av Planerat 
Underhåll gator o vägar 

191015-
191202 

5,4 5,0 Del av 0,6 0,186 0,186 

Summa  17,0 18,9 Del av 1,2 0,73 0,73 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Bokslut för donationsfonder 2019 

Sammanfattning 

Kommunledningskontorets förslag till beslut för Uddevalla kommuns donationsfonder 

år 2018.  

Donationsfondernas tillgångar per 2019-12-31 uppgick till 309 161 kr (fg år: 396 167 

kr). Minskningen av fondernas tillgångar består i att 81 080 kr har delats ut och att 

fondernas administrativa kostnader uppgår till 5 926 kr. 

Donationsfondernas årsbokslut är upprättade i enlighet med stiftelselagen och utdelning 

ur fonderna har skett i enlighet med gällande stadgar och redovisningsmetodik. Inga 

avsättningar till fondkapitalet har skett under året. 

 

Under året har samtliga tillgångar i stiftelsen Samfond nr 4 delats ut i sin helhet till 

ändamål som överensstämmelser med gällande stadgar. I de fonder där samtliga 

tillgångar har delats ut ska anmälan om upplösning av respektive fond göras till 

Länsstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-04. 

Donationsfonder 2019 Sammanställning KS 

Donationsfonder 2019 Revisionsberättelser KS      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa bokslut per 2018-12-31 för donationsfonderna enligt föreliggande förslag 

 

att anmäla om upplösning av Samfond nr 4 till Länsstyrelsen 

   

 

 

 

 

Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 

 



UDDEVALLA KOMMUN

Donationsstiftelser

Sammanställning av tillgångar per 2019-12-31

Objekt Stiftelsens namn

Kassa-

behållning       

191231

Summa tillgångar

Not 1

Bokf värde/årsbesked: 309161,13 309 161,13

12904 Samfond nr 4 0,00 0,00

12917 Särfond nr 7 108 433,10 108 433,10

12928 Emil Sahlgrens Minne 200 728,03 200 728,03

SUMMA: 309 161,13 309 161,13

Donationsfonder 2019 sammanställning KS 2019



Revisionsberättelse

Stiftelsen Samfond nr 4

Undertecknad har reviderat ovanstående fond

Revisionen syftartillatt kontrollera att utdelning harskett enligtfondens stadgar, att underlagfinns
för de ut- och inbetalningar som skett - samt att förmögenheten är förvaltad på ett godtagbart sätt.

Jag har vid granskning inte funnit anmärkning mot den förvaltning som skett under 20L9.

Uddevalla 2020-02-07

I
L/v-

Tomas Amlöv

Revisor

1a



Revisionsberättelse

Stiftelsen Särfond 7

Undertecknad har reviderat ovanstående fond

Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag finns
för de ut- och inbetalningar som skett - samt att förmögenheten är förvaltad på ett godtagbart sätt,

Jag har vid granskning inte funnit anmärkning mot den förvaltning som skett under 2019,

Uddevalla 2020-02-07

Tomas Amlöv

Revisor

L.r-



Revisionsberättelse

Stiftelsen Emil Sahlgrens Minne

Undertecknad har reviderat ovanstående fond

Revisionen syftar till att kontrollera att utdelning har skett enligt fondens stadgar, att underlag finns
för de ut- och inbetalningar som skett - samt att förmögenheten är förvaltad på ett godtagbart sätt.

Jag har vid granskning inte funnit anmärkning mot den förvaltning som skett under 2019.

Uddevalla 2020-02-07

Tomas Amlöv

Revisor



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2020/00146  

Revidering av samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun tecknade 2012 ett samverkansavtal 

rörande stadstrafiken i Uddevalla där samverkan mellan kommunen och regionala 

kollektivtrafikmyndigheten formaliserades. Det övergripande målet i samverkansavtalet 

är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i 

förhållande till bilen. Det enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade 

trafikförsörjningsprogrammet och andra av regionen och kommunen upprättade 

strategiska dokument anger inriktning för detta arbete. 

  
Då någon revidering av samverkansavtalet inte skett sedan 2012 behövs mot bakgrund 

av nya måldokument en generell översyn av avtalets skrivningar och aktualitet 

genomföras. Stadstrafikforum i Uddevalla beslutade därför i 2019-06-18 att ge 

tjänstemannaorganisationen i uppdrag att samordnat med övriga stadstrafikforum i 

regionen göra en översyn av samverkansavtalet och föreslå revideringar till kommande 

möte.  Stadstrafikforum i Uddevalla kommun godkände ett förslag till reviderat 

samverkansavtal 2019-11-07. 

 

Kommunens representanter i stadstrafikforum utgörs av kommunens två ledamöter i det 

delregionala kollektivtrafikrådet (förbundsdirektionen Fyrbodal). Kommunen får enligt 

samverkansavtalet utse ytterligare två representanter vilket med fördel kan ske i kretsen 

av samhällsplaneringsutskottets ledamöter. Utskottet har som uppgift att stödja 

kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion genom att bereda frågor inom såväl 

miljö- och klimatområdet som den långsiktiga samhällsplaneringen vilken bl.a. omfattar 

samhällsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla, 2019-12-10 

Kollektivtrafiknämnden protokollsutdrag 2020-01-20. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24 

Yrkanden 

Mikael Staxäng (M) nominerar Jarmo Uutisalo (MP) till kommunen representant i 

stadstrafikforum samt yrkar i övrigt bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Företrädare för oppositionspartierna meddelar att de ämnar återkomma med nominering 

av den andra representanten på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Mikael Staxängs (M) 

nominering och finner utskottet bifalla det. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 20 

 

att godkänna samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 2019-12-19, samt  

 
att i enligt föreliggande samverkansavtal, utöver kommunens ledamöter i det 

delregionala kollektivtrafikrådet, utse Jarmo Uusitalo (MP) och N.N. som kommunens 

representanter i stadstrafikforum. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-03-05 

Jarmo Uusitalo, Cecilia Sandberg 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-05 intygar 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Reviderat samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun tecknade 2012 ett samverkansavtal 

rörande stadstrafiken i Uddevalla där samverkan mellan kommunen och regionala 

kollektivtrafikmyndigheten formaliserades. Det övergripande målet i samverkansavtalet 

är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i 

förhållande till bilen. Det enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade 

trafikförsörjningsprogrammet och andra av regionen och kommunen upprättade 

strategiska dokument anger inriktning för detta arbete. 

  
Då någon revidering av samverkansavtalet inte skett sedan 2012 behövs mot bakgrund 

av nya måldokument en generell översyn av avtalets skrivningar och aktualitet 

genomföras. Stadstrafikforum i Uddevalla beslutade därför i 2019-06-18 att ge 

tjänstemannaorganisationen i uppdrag att samordnat med övriga stadstrafikforum i 

regionen göra en översyn av samverkansavtalet och föreslå revideringar till kommande 

möte.  Stadstrafikforum i Uddevalla kommun godkände ett förslag till reviderat 

samverkansavtal 2019-11-07. 

 

Kommunens representanter i stadstrafikforum utgörs av kommunens två ledamöter i det 

delregionala kollektivtrafikrådet (förbundsdirektionen Fyrbodal). Kommunen får enligt 

samverkansavtalet utse ytterligare två representanter vilket med fördel kan ske i kretsen 

av samhällsplaneringsutskottets ledamöter. Utskottet har som uppgift att stödja 

kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion genom att bereda frågor inom såväl 

miljö- och klimatområdet som den långsiktiga samhällsplaneringen vilken bl.a. omfattar 

samhällsbyggande, kollektivtrafik och infrastruktur.      

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla, 2019-12-10 

Kollektivtrafiknämnden protokollsutdrag 2020-01-20. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24.    

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen  

 

att godkänna samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 2019-12-19, samt  

 

att i enligt föreliggande samverkansavtal, utöver kommunens ledamöter i det 

delregionala kollektivtrafikrådet, utse NN och NN som kommunens representanter i 

stadstrafikforum.     
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Ärendebeskrivning 

Västra Götalandsregionen är sedan 2012 kollektivtrafikmyndighet med ansvar för länets 

kollektivtrafik. I avtalet om ansvar för den regionala kollektivtrafiken bestämdes att 

fördjupade samråd ska ske mellan regionen och kommuner med stadstrafik, dvs. 

Göteborg, Mölndal och Partille (GMP), Borås, Skövde, Trollhättan och Vänersborg 

(Tvåstad) samt Uddevalla. Kollektivtrafikens utveckling i de större städerna är i hög 

grad beroende av att infrastrukturåtgärder och samhällsbyggnad går hand i hand med 

frågor om hållbara transporter. I var och en av dessa regionens noder har det därför 

sedan 2012 funnits separata samverkansavtal för stadstrafiken mellan Västra 

Götalandsregionen och berörda kommuner, där parternas samverkan formaliseras. Det 

övergripande målet för samverkansavtalen är att tillsammans verka för ett ökat 

kollektivt resande och en ökad marknadsandel i förhållande till bilen. Det enligt Lag om 

kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade trafikförsörjningsprogrammet och andra av 

regionen och kommunen upprättade strategiska dokument anger inriktning för arbetet.  

 

Samverkansavtalet reglerar bl.a. parternas åtaganden, vilka som skall vara 

representanter samt hur samrådet skall ske mellan politiker och tjänstemän.  Överens-

kommelsen har gällt tillsvidare, kan sägas upp med ett års uppsägningstid eller revideras 

vid behov. Då någon revidering av samverkansavtalet inte skett sedan 2012 behövs mot 

bakgrund av nya måldokument en generell översyn av avtalets skrivningar och 

aktualitet genomföras. Stadstrafikforum i Uddevalla beslutade därför i 2019-06-18 att 

ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att samordnat med övriga stadstrafikforum i 

regionen göra en översyn av samverkansavtalet och föreslå revideringar till kommande 

möte.  Stadstrafikforum i Uddevalla kommun godkände ett förslag till reviderat 

samverkansavtal 2019-11-07.   

 

Det nu föreliggande reviderade samverkansavtalet har uppdaterats enligt följande: 

 

- En bakgrundsbeskrivning har lagts till vilken även förtydligar att samverkansavtalet 

är frivilligt och kan anses vara en överenskommelse mer än ett avtal 

- Västtrafik AB har lagts till som ny part 

- Parternas åtaganden har formulerats utifrån en gemensam skrivning 

- Uppdragets omfattning har lagts till med förtydligande om att avtalet i sig inte 

innebär några ekonomiska åtaganden och att frågor av detaljerad karaktär hanteras 

mellan kommun och Västtrafik inom ordinarie process för trafikplan 

- Respektive part utser sina representanter och regionen är sammankallande 

- Parterna kan under mandatperioden ändra sin representation 

- Kommunen representeras av kommunens (två) ledamöter i det delregionala 

kollektivtrafikrådet samt ytterligare två politiker som kommunen utser 

- Ett förtydligande om att ytterligare former för samverkan mellan kommunen och 

Västtrafik kan etableras har tillkommit 

- Generellt läggs ett större fokus på hållbara transporter  
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Kommunens representation 

Kommunens ledamöter i det delregionala kollektivtrafikrådet (förbundsdirektionen 

Fyrbodal) utgörs av kommunstyrelsens ordförande samt dess andre vice ordförande. 

Kommunen får enligt samverkansavtalet utse ytterligare två representanter. 

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott har som uppgift att vara ett stöd för 

utveckling och samordning av kommunstyrelsens lednings- och styrfunktion genom att 

bereda frågor inom såväl miljö- och klimatområdet som den långsiktiga 

samhällsplaneringen vilken bl.a. omfattar samhällsbyggande, kollektivtrafik och 

infrastruktur. Kommunens ytterligare två representanter i stadstrafikforum kan därför 

med fördel utses i kretsen av samhällsplaneringsutskottets ledamöter.  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen  

 
 



  

 

 

Protokoll från kollektivtrafiknämnden, 2020-02-06 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

16 (26) 

§ 8 

Samverkansavtal för stadstrafiken i Uddevalla 

Diarienummer KTN 2019-00154 

Beslut 

1. Kollektivtrafiknämnden godkänner samverkansavtal för stadstrafiken i 

Uddevalla kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen genom Kollektivtrafiknämnden samt Uddevalla 

kommun tecknat ett samverkansavtal år 2012 där samverkan mellan kommunen 

och regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserades.  

Det övergripande målet i samverkansavtalet är att tillsammans verka för ett ökat 

kollektivt resande och en ökad marknadsandel i förhållande till bilen. Det enligt 

Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) upprättade trafikförsörjningsprogrammet 

och andra av regionen och kommunen upprättade strategiska dokument anger 

inriktning för arbetet. 

Stadstrafikforum beslutade i juni 2019 att avtalet skulle ses över eftersom inga 

revideringar hade genomförts sedan avtalet togs fram. Trafikförsörjnings-

programmet, som revideras för närvarande, påverkar samverkansavtalets 

skrivningar och när kollektivtrafikplanen antas i slutet av 2020 finns styrningen 

framåt. Stadstrafikforum har även utökats med en representant från Västtrafiks 

styrelse. Dessutom har en generell översyn av samverkansavtalets skrivningar 

genomförts. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-24 

Skickas till 

För kännedom:  

 Uddevalla kommun: trollhattans.stad@trollhattan.se 

 Västtrafiks styrelse: vasttrafik@vasttrafik.se 

 Sven Andersson, Uddevalla kommun: sven.andersson@uddevalla.se 

 Felix Stööp Lindgren Västtrafik: felix.StoopLindgren@vasttrafik.se 

 

mailto:trollhattans.stad@trollhattan.se
mailto:vasttrafik@vasttrafik.se
mailto:sven.andersson@uddevalla.se
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2019-12-19 

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADSTRAFIKEN I UDDEVALLA  
Ersätter tidigare samverkansavtal tecknat i december 2012. 

 

1. Bakgrund 

Samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och Västtrafik regleras i 

dokumentet Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland, 2017-12-13. 

I detta dokument föreslås att samverkansavtal upprättas mellan Västra 

Götalandsregionen och berörda kommuner. Samverkansavtalen, som är frivilligt för 

parterna att ingå och är en överenskommelse, syftar till att tydliggöra respektive parts 

ansvar för kollektivtrafikens utveckling i respektive stadstrafikområde samt att 

säkerställa att samverkan sker.   

 

Detta samverkansavtal har huvudsakligen samma struktur och innehåll som tidigare 

samverkansavtal. Västtrafik AB har tillkommit som ordinarie medlem. Justeringar 

och förtydliganden har också genomförts. 

 

2. Avtalsparter 

Med parterna avses Västra Götalandsregionen genom dess kollektivtrafiknämnd, 

nedan kallat regionen, samt Uddevalla kommun och Västtrafik AB.  

 
3. Syfte och mål med samverkan 

Syftet med detta samverkansavtal är att formalisera samverkan mellan parterna. Det 

handlar om att säkerställa att samhällsplanering, infrastrukturplanering och 

kollektivtrafikens utveckling går hand i hand. 

 

Målet är att tillsammans verka för ett ökat hållbart resande och en ökad 

marknadsandel för kollektivtrafiken i förhållande till bilen.  

 

Inriktningen för arbetet anges i Trafikförsörjningsprogrammet som ska upprättas 

enligt Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och andra strategiska dokument som 

kommunen och regionen upprättat, exempelvis Kollektivtrafikplan för Uddevalla. 

 

4. Åtagande och genomförande 

Forumets uppgift är att initiera, samråda och gemensamt bereda frågor samt ta fram 

rekommendationer till parternas beslutande organ. Beslut fattas av respektive parts 

organisation. 

 

Parterna åtar sig att gemensamt utifrån sina respektive roller verka för 

 

• en utveckling av stadens kollektivtrafik som stödjer en hållbar 

samhällsutveckling. 

• en utbyggnad av transportinfrastrukturen som stödjer kollektivtrafikens 

utveckling. 



• en samhällsplanering där stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling 

stödjer varandra.   

 

För att gemensamt kunna genomföra ovanstående åtaganden ska parterna i 

stadstrafikforum 

 

• föreslå och bereda gemensamma utvecklingsprojekt inom stadstrafiken och 

frågor gällande utveckling av hållbart resande. 

• följa upp fastställda måldokument för stadstrafikens utveckling. 

• gemensamt verka för en breddad finansiering i genomförande av 

utvecklingsprojekt.  

Överenskommelsen innebär i sig inga ekonomiska åtaganden att finansiera 

kollektivtrafik eller infrastrukturinvesteringar.  

 

Detaljfrågor ska hanteras mellan kommun och Västtrafik inom ordinarie process för 

trafikplan. 

 

5. Organisation för samråd mellan förtroendevalda 

Stadstrafikforum utgörs av politiska representanter som utses av respektive part. 

Representanterna utses för aktuell mandatperiod och parterna har rätt att under 

mandatperioden ändra representationen i forumet. Regionen är sammankallande och 

har ordförandeskapet i stadstrafikforum. Kommunen representeras av kommunens 

(två) ledamöter i delregionala kollektivtrafikrådet samt ytterligare två politiker som 

kommunen utser. Regionen representeras av kollektivtrafiknämndens två ledamöter i 

det delregionala kollektivtrafikrådet. Västtrafik representeras av en utsedd representant 

från Västtrafiks styrelse. 

 

Parterna ska träffas minst en gång per halvår. Vid dessa möten sker löpande 

avstämning kring frågor för att kontinuerligt utveckla stadstrafiken i samklang med 

samhällsplaneringen. Ytterligare möten utöver halvårsmötena kan initieras av endera 

parten. Uppföljning och utvärdering av samarbetsformerna ska ske kontinuerligt och 

regelbundet. Vid mötena deltar även tjänstemannaberedningen samt eventuellt övriga, 

av parterna utsedda, adjungerande parter. Möten i stadstrafikforum kan med fördel 

samförläggas till gemensam dag som stadstrafikforum för Trollhättan och Vänersborg. 

 

Avstämning med det delregionala kollektivtrafikrådet ska ske i frågor som även berör 

andra av delregionens kommuner.  

 

6. Organisation för samråd mellan tjänstemän 

Parterna utser representanter till en tjänstemannaberedning som träffas regelbundet 

och bereder ärenden inför stadstrafikforum.  

 

Tjänstemannaberedningen ska stämma av upprättade utvecklingsprojekt och andra 

strategiska dokument. Vidare kan avstämning ske av trafikering, infrastruktur, 



samhällsplanering, resandeutveckling, information och marknadsföring av 

stadstrafiken på en strukturell och strategisk nivå. 

 

I frågor som berör angränsande kommuners trafik till och från stadstrafikområdet samt 

strategisk samhällsplanering kan representanter för dessa kommuner bjudas in. 

Samverkan ska också ske med kommunalförbundets tjänstemannaberedning i frågor 

som även berör andra kommuner.  

 

Inom ramen för trafikupphandlingar på en operativ nivå kan även samverkansforum 

upprättas, också kallat trepartssamverkan, mellan kommun, Västtrafik och upphandlad 

trafikentreprenör.  

 

7. Samverkansavtalets giltighet 

Samverkansavtalet gäller tills vidare med ett års uppsägningstid. Parterna kan revidera 

avtalet vid behov och efter överenskommelse.  

 

   ------------------------------------------------------- 

 

Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

 

 

Ort       Ort 

Datum       Datum 

För Västra Götalandsregionen   För Uddevalla kommun 

Kollektivtrafiknämndens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande:

    

    

 

 

…………………………………..   ………………………………….. 

Ulrika Frick     Christer Hasslebäck 

 

 

 

Ort 

Datum 

För Västtrafik 

Västtrafiks styrelseordförande 

 

 

 

 

………………………………. 

Peter Hermansson  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
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2020-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2020/00165  

Fråga från Fyrbodals kommunalförbund om regional plan samt 
precisering av brister avseende statligt regionala vägar 

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen i Fyrbodal beslutade 2016-12-16 om inspel av brister i det statliga 

regionala vägnätet till Västra Götalandsregionen såsom upprättare av plan för regional 

transportinfrastruktur. Kommunalförbundet Fyrbodal har med sikte på kommande 

planrevidering nu bett kommunerna att se över de existerande bristerna för det statliga 

regionala vägnätet och uppdatera eller precisera de i listan upptagna objekten. 

Förbundet vill kontrollera objektens aktualitet samt i några fall öka tydligheten med vad 

som avses. Inga nya brister ska i detta läge lämnas in till förbundet.  

 

Av förteckningens brister berör brist nr 1 och brist nr 6 Uddevalla kommun. Brist nr 1, 

dvs väg 161 Uddevalla-Lysekil, har av Västra Götalandsregionen redan prioriterats för 

genomförande (etapp 1) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2). En åtgärdsvalsstudie pågår f.n. 

för hela sträckan Rotvik – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen kommer när 

utredningen färdigställts att fatta beslut om det fortsatta arbetet med väg 161. 

 

Brist nr 6, dvs väg 44/161 Lysekil-Götene, utgör ett stråk och inte något specifikt 

vägavsnitt. Objektet är otydligt och behöver preciseras för att Västra Götalandsregionen 

ska kunna prioritera ett objekt som namngivet i regional plan. Kommunalförbundet 

Fyrbodal bör för att så skall kunna ske därför precisera objekt nr 6 i bristlistan till 

exempelvis ”Förbifart Uddevalla/väg 678”. Åtgärden bör vara någon av de av 

Trafikverket föreslagna, dvs utbyggnad av sträckan Lerbo-Råsseröd till 2+1 eller 2+2 

väg. 

 

Strateg Sven Andersson föredrar ärendet under sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Fyrbodal, Inspel av brister i transportinfrastrukturen. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24 

Yrkanden 

Elving Andersson (C): Bifall till förslaget i handlingarna samt följande tillägg: 

 

Att i brist nr 6, sträckan Lerbo-Råsseröd, ska förordas vara 2+2 väg eftersom 2+2 

möjliggör avlastning för Uddevallabron, som ofta är avstängd relaterat till väder, samt 

att planerad bergtäktsverksamhet förväntas att ytterligare komma att belasta 

trafiksäkerheten på sträckan. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Elving Anderssons (C) 

tilläggsyrkande och finner utskottet bifalla det. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 21 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att som förtydligande av brist nr 6 översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

till kommunalförbundet Fyrbodal samt 

 

att i brist nr 6, sträckan Lerbo-Råsseröd, ska förordas vara 2+2 väg eftersom 2+2 

möjliggör avlastning för Uddevallabron, som ofta är avstängd relaterat till väder, samt 

att planerad bergtäktsverksamhet förväntas att ytterligare komma att belasta 

trafiksäkerheten på sträckan. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-03-05 

Jarmo Uusitalo, Cecilia Sandberg 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-05 intygar 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Precisering av brister i avseende statligt regionala vägar inom 

Fyrbodal 

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen i Fyrbodal beslutade 2016-12-16 om inspel av brister i det statliga 

regionala vägnätet till Västra Götalandsregionen såsom upprättare av plan för regional 

transportinfrastruktur. Kommunalförbundet Fyrbodal har med sikte på kommande 

planrevidering nu bett kommunerna att se över de existerande bristerna för det statliga 

regionala vägnätet och uppdatera eller precisera de i listan upptagna objekten. 

Förbundet vill kontrollera objektens aktualitet samt i några fall öka tydligheten med vad 

som avses. Inga nya brister ska i detta läge lämnas in till förbundet.  

 

Av förteckningens brister berör brist nr 1 och brist nr 6 Uddevalla kommun. Brist nr 1, 

dvs väg 161 Uddevalla-Lysekil, har av Västra Götalandsregionen redan prioriterats för 

genomförande (etapp 1) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2). En åtgärdsvalsstudie pågår f.n. 

för hela sträckan Rotvik – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen kommer när 

utredningen färdigställts att fatta beslut om det fortsatta arbetet med väg 161. 

 

Brist nr 6, dvs väg 44/161 Lysekil-Götene, utgör ett stråk och inte något specifikt 

vägavsnitt. Objektet är otydligt och behöver preciseras för att Västra Götalandsregionen 

ska kunna prioritera ett objekt som namngivet i regional plan. Kommunalförbundet 

Fyrbodal bör för att så skall kunna ske därför precisera objekt nr 6 i bristlistan till 

exempelvis ”Förbifart Uddevalla/väg 678”. Åtgärden bör vara någon av de av 

Trafikverket föreslagna, dvs utbyggnad av sträckan Lerbo-Råsseröd till 2+1 eller 2+2 

väg.     

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Fyrbodal, Inspel av brister i transportinfrastrukturen. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24.    

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen  

 

att som förtydligande av brist nr 6 översända kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

till kommunalförbundet Fyrbodal.    
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Ärendebeskrivning 

Västra Götalandsregionen har av staten fått ansvaret för utveckling av det statliga 

regionala vägnätet inom länet. Användningen av de statliga medel som anvisas för 

denna utveckling av transportinfrastrukturen fastställs i den regionala planen för 

transportinfrastrukturen, vilken enligt gängse rutin revideras vart fjärde år. Inför varje 

revidering av planen ges de fyra kommunalförbunden möjlighet att prioritera brister i 

transportinfrastrukturen inom sin delregion. Bland kommunalförbundens anmälda 

brister kan sedan de mest angelägna bristerna inom givna ekonomiska ramar prioriteras 

för genomförande under den aktuella planperiodens tidigare del. Kvar blir objekt i den 

s.k. bristlistan vilka kan komma att prioriteras för förberedande utredning 

(åtgärdsvalsstudier) och genomförande under planperiodens senare del eller under 

kommande planperioder. 

  

Förbundsdirektionen i Fyrbodal beslutade 2016-12-16 om inspel av brister i det statliga 

regionala vägnätet. Utgångspunkten för prioriteringen var principen ”lagt kort ligger” 

vilket innebär att listan med brister i stort sett varit oförändrad sedan den första gången 

togs fram inför planeringsperioden 2010. Kommunalförbundet Fyrbodal har med sikte 

på kommande planrevidering nu bett kommunerna att se över de existerande bristerna 

för det statliga regionala vägnätet och uppdatera eller precisera de i listan upptagna 

objekten. Förbundet vill kontrollera objektens aktualitet samt i några fall öka 

tydligheten med vad som avses. Inga nya brister ska i detta läge lämnas in till förbundet.  

 

Följande brister i det statliga regionala vägnätet är för närvarande upptagna i Fyrbodals 

lista:  

 

1 Väg 161 Uddevalla-Lysekil. Resterande delar på hela sträckan. 

2 Väg 172 Stora Bön-Skällsäter 

3 Väg 171 Gläborg-Kungshamn 

4 Väg 173 Färgelanda-Frändefors. Allmän standardhöjning. 

5 Väg 164 Åmål-Strömstad. Etapp 2. 

6 Väg 44/161 Lysekil-Götene. Allmän standardökning. 

7 Väg 2115 Dals Ed, Hökedalen. Ny förbifart. 

8 Väg 914 Kville-Tanumshede 

9 Väg 924 Ellenö-Munkedal. Allmän standardhöjning. 

10 Väg 2206 Bengtsfors-Halden 

11 Väg 172 Bengtsfors-Årjäng 

12 Förbifart Grebbestad 

13 Kopplingen mellan Orust och E6 

 

Av förteckningens brister berör brist nr 1 och brist nr 6 Uddevalla kommun.  
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Väg 161 

Brist nr 1, dvs väg 161 Uddevalla-Lysekil (resterande delar på hela sträckan), har såsom 

Fyrbodals högst prioriterade brist av Västra Götalandsregionen redan prioriterats för 

genomförande (etapp 1) och åtgärdsvalsstudie (etapp 2). Etapp 1 utgör ett namngivet 

objekt i gällande plan och skulle redan påbörjats, men har försenats p.g.a. regeringens 

upphävande av vägplanen för denna etapp. En åtgärdsvalsstudie pågår f.n. för hela 

sträckan Rotviksbro – Skår (färjeläget). Västra Götalandsregionen kommer när 

utredningen färdigställts att fatta beslut om det fortsatta arbetet med väg 161. 

  

Väg 44/väg 161  

Brist nr 6, dvs väg 44/161 Lysekil-Götene (allmän standardökning), utgör en del av ett 

stråk och inte något specifikt vägavsnitt. Objektet är därför otydligt och behöver 

preciseras för att Västra Götalandsregionen ska kunna prioritera ett objekt som 

namngivet i regional plan.  

 

Den omnämnda sträckan Lysekil-Götene ingår i det av regionen utpekade stråk 5 mellan 

Lysekil och Karlsborg, vilket syftar till att säkerställa förbindelserna i regionens väst-

östliga sträckning. Skaraborgs kommunalförbund har liksom Fyrbodal påtalat stråkets 

betydelse och vikten av åtgärder som höjer stråkets standard, men detta förbund har för 

sin del lämnat beskrivningar över specifika åtgärder på olika vägavsnitt som behöver 

åtgärdas inom det egna kommunalförbundets gränser.  

 

Fyrbodals kommunalförbund bör därför bli tydligare med vad som avses med objektet 

på plats 6 i listan över brister i vägnätet. Stråkförbättrande åtgärder av mindre karaktär 

har en egen pott i planen och skall därför inte upptas i listan över brister. Härtill 

kommer att väg 161 Lysekil-Uddevalla också utgör en del av stråk 5. Väg 161 finns 

dock redan med som namngivet objekt och en åtgärdsvalsstudie pågår som underlag för 

beslut om åtgärder på hela sträckan Rotviksbro-Skår (färjeläget).  

 

Nästa del av stråk 5 är sträckan genom, alternativt runt, Uddevalla. Genom staden löper 

dagens väg 44 på delvis icke mötesseparerad väg med hög trafikbelastning, bl.a. på 

grund av handelsplatsen Torp väster om Uddevalla. Alternativ förbifart Uddevalla är E6 

över Uddevallabron och väg 678 mellan Lerbo och Råsseröd där motorvägen mot 

Trollhättan/Vänersborg tar vid. Väg 678 utgör idag 7 km ”felande länk” i 

motorvägsnätet mellan Uddevalla – Trollhättan. Vägen används i hög grad för 

näringslivets transporter och utgör en länk mellan E45 och E6. Väg 678 utgörs av delvis 

enkelfilig icke mötesseparerad vägbana och olycksstatistiken är nedslående. Ett stort 

antal olyckor varav flera med dödlig utgång har inträffat. Trafikverket har därför redan 

genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 678 och föreslår mötesseparering med 2+1 eller 

2+2 väg. Bägge åtgärderna är klart samhällsekonomiskt lönsamma och rekommenderas 

av Trafikverket för genomförande. Objektet behöver dock en prioritering från Västra 

Götalandsregionen i den regionala planen. Kommunalförbundet Fyrbodal bör för att så 

skall kunna ske därför precisera objekt nr 6 i bristlistan till exempelvis ”Förbifart 
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Uddevalla/väg 678”. Åtgärden bör vara någon av de av Trafikverket föreslagna, dvs 

utbyggnad av sträckan Lerbo-Råsseröd till 2+1 eller  2+2 väg.  

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Skickas till 

Kommunalförbundet Fyrbodal 

 
 







 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2020/00115  

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12  

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Forshälla-Röd 2:12 har inkommit med begäran om planbesked. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger Skolverksamhet. Sökanden vill 

uppföra ny skola med kapacitet om ca: 600 elever F-6 inom ett 30 000 kvadratmeter 

stort område på Forshälla-Röd 2:12. 

Plan och exploateringsenheten i Uddevalla kommun har under hösten 2019 upprättat en 

förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. På sidorna 15–19 i 

förstudien behandlas det aktuella området.  

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-23 att begära planbesked för 

Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola. Markområdet består av till huvuddelen skogbeklätt berg 

och är delvis relativt kuperad. Skolan är tänkt att byggas enligt konceptet ”Skolan mitt i 

byn” som innebär att lokalerna ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen 

i närområdet. Ambitionen är en multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av 

andra verksamheter även utanför skoltid.  

Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Forshälla-Röd 2:12 upprättas.     

     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12, Bilaga 1  

Förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. 
Förprövningsrapport Forshälla-Röd 2:12, Bilaga 3 

     

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Forshälla-Röd 2:12 upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och          

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 

 

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   

 
 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 22 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-03-05 

Jarmo Uusitalo, Cecilia Sandberg 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-05 intygar 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12  

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Forshälla-Röd 2:12 har inkommit med begäran om planbesked, 

se bilaga 1. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger Skolverksamhet. Sökanden vill 

uppföra ny skola med kapacitet om ca: 600 elever F-6 inom ett 30 000 kvadratmeter 

stort område på Forshälla-Röd 2:12. 

Plan och exploateringsenheten i Uddevalla kommun har under hösten 2019 upprättat en 

förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. På sidorna 15–19 i 

förstudien behandlas det aktuella området.  

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-23, Dnr BUN 2020/00101 att begära 

planbesked för Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola, se bilaga 1. 

Markområdet består av till huvuddelen skogbeklätt berg och är delvis relativt kuperad. 

Skolan är tänkt att byggas enligt konceptet ”Skolan mitt i byn” som innebär att 

lokalerna ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet. 

Ambitionen är en multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av andra 

verksamheter även utanför skoltid.  

Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Forshälla-Röd 2:12 upprättas.     

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Forshälla-Röd 2:12, Bilaga 1  

Förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. 

Förprövningsrapport Forshälla-Röd 2:12, Bilaga 3 

      

 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2020-02-17 Dnr KS 2020/00115 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Forshälla-Röd 2:12 upprättas. 

att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   

 

   

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Forshälla-Röd 2:12 har inkommit med begäran om planbesked, 

se bilaga 1. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger Skolverksamhet. Sökanden vill 

uppföra ny skola med kapacitet om ca: 600 elever F-6 inom ett 30 000 kvadratmeter 

stort område på Forshälla-Röd 2:12. 

Plan och exploateringsenheten i Uddevalla kommun har under hösten 2019 upprättat en 

förstudie: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, se bilaga 2. På sidorna 15–19 i 

förstudien behandlas det aktuella området.  

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-01-23, Dnr BUN 2020/00101 att begära 

planbesked för Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola, se bilaga 1. 

Markområdet består av till huvuddelen skogbeklätt berg och är delvis relativt kuperad. 

Vatten- och avloppsledningar i området har god kapacitet för ny skola då 

överföringsledningen in mot Uddevalla ligger cirka 200 meter söder om det tänkta 

planområdet. 

Inom det aktuella området återfinns en fornlämning benämnd som ”färdväg”. Det finns 

endast lite information om fornlämningen men i riksantikvarieämbetets anteckningar 

står angivet att det rör sig om en hålväg som är 30 meter lång, 2–3 meter bred och 0,7 

meter djup. 

Skolan är tänkt att byggas enligt konceptet ”Skolan mitt i byn” som innebär att 

lokalerna ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet. 

Ambitionen är en multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av andra 

verksamheter även utanför skoltid. 

Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Forshälla-Röd 2:12 upprättas.     

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2020-02-17 Dnr KS 2020/00115 

  

 

 

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

Se Förprövningsrapport Forshälla-Röd 2:12, bilaga 3 

 

Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 

förfarande. Handläggningstiden bedöms omfatta  

30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3 år under 

förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 

beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 

framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 

uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 

tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 

positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 

För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 

kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 

detaljplanearbetet startar. 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Tillväxtavdelningen  

Expediera till 

Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 

 



 

 
 

  Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2020-02-17 Dnr KS 2020/00115 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande  

 
Begäran avser:  Upprättande av detaljplan för skolverksamhet 

 

Sökande: Barn och Ungdomsförvaltningen  

Adress:  

Datum: 2020-02-06 

Fastighet: Forshälla - Röd 2:12    

 

Syfte och innehåll 

Upprätta ny detaljplan på fastigheten Forshälla-Röd 2:12 för skola F-6 i enlighet med 

förstudien: Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, upprättad 209-11-22 av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) 

Måldokument: (Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort) Kommande Översiktsplan 

2021. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

I den kommande översiktsplanen kommer området att pekas ut som utredningsområde 

för ny bebyggelse.  

Lokalisering av skola är förenligt med förslaget till översiktsplan 2021. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt) 

 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   

fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 

särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 

kring boendet 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 

av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 

tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 

utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 

stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 

saker för att göra skillnad.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 

beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 

att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 

Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 

och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 

kulturområden samt den biologiska mångfalden.  

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det föreslagna projektet förehåller sig delvis negativt utifrån att jungfrulig naturmark 

tas i anspråk. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 

Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inga synpunkter 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Dagvatten har utretts översiktligt i verktyget SCALGO Live. Berörd fastighet sluttar 

från norr till söder och påverkas inte av dagvatten från kringliggande fastigheter i större 

uträckning. Ca 30–35% av fastighetsytan väntas hårdgöras vilket minskar möjligheterna 

till infiltration. Ytterligare dagvattenfördröjningsmagasin väntas behövas anläggas inom 

planområdet samt ledningar som för dagvatten till bäck söder om området. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Översvämning har utretts översiktligt i verktyget SCALGO Live. Området är högt 

beläget och väntas inte påverkas av ökade havsnivåer lokalt. Projekteringen förutsätter 

god lokal höjdsättning för att minimera lokala översvämningspunkter från dagvatten 

och skyfall.  

 

Trafikverkets väg som är del av tillfartssystemet ligger på vissa punkter lågt längst med 

Fräknestranden, detta är något som påverkar planarbetet i ringa grad. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Bra utbildning för barnen-Attraktiv kommun-Bra att verka i-Bra att starta och driva 

företag i- Bidrar till kompetensförsörjning i näringslivet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Möjliggör uppförande av nya grundskolelokaler (inkl. Idrottshall) utifrån behovsanalys 

grundskoleplatser i upptagningsområdena Ammenäs/Forshälla 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: ++ 
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5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 

Kultur och fritids nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  

Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 

(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 

bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 

nya investeringar”).   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Den nya skolans lokalisering gör att den kan fylla en värdefull funktion som mötesplats. 

Särskilt utifrån förstudiens skrivning om en multianvändning av skolan och att den kan 

samnyttjas av andra verksamheter även utanför skoltid. Ärendet stärks av möjligheten 

för exempelvis kulturskola, föreningar med mera att nyttja lokalerna, vilket med relativt 

enkla åtgärder kan uppnås. För att möjliggöra detta samarbetar kultur och fritid gärna 

med samhällsbyggnad och barn och utbildning i fortsatt projektering.  

  

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 

Cykelplan (KF 2014) 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Viktigt att skolbusshållplatsen (busstorget) utmed Lidvägen förläggs på “skolsidan” och 

att tillräckliga ytor tas i anspråk så att alla skolbussar som trafikerar skolan får plats 

samtidigt.  

Den kommande gång- och cykelväg utmed väg 679 och skolområdet behövs kopplas 

samman genom en gång- och cykelväg utmed Skärets bryggväg. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Elnätet måste byggas ut för att klara av exploatering av skola, väntas ta 2 år från beslut 

fattas och färdigställande. Kostnad väntas ligga på omkring ett par miljoner. 

Värmeuppvärmningsmetod bestäms lokalt beroende på utformning. Området ligger i 

verksamhetsområde för vatten och avlopp med kapacitet.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

7. Kollektivtrafik 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 

kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 

och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 

skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Området är tätortsnära men av landsbygdskaraktär. Kollektivtrafikens utbud är anpassat 

därefter och har inte samma prioritet som inom tätorter och i större stråk mellan 

huvudorter. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Söktrycket till landsbygdsskolorna är idag stort. Det är av ständig vikt att kommunen 

ser över sin lokalförsörjning för att tillgodose vårdnadshavares önskemål om skola. 

Elevantalet på skolorna ska följas upp noggrant för eventuellt behov av ytterligare 

lokaler i skolorna på landsbygden. Kommunen strävar efter att antalet kreativa, 

självständiga och handlingskraftiga ungdomar ska öka. Detta arbete gäller givetvis även 

för landsbygden, där unga/nya företagare kan utvecklas som arbetsgivare och vågar 

växa.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga 

strategier med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Talar man om stadsförnyelse och boende och utveckling så strategin är intimt kopplade 

till denna plan.  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Bra och moderna skolor, med välgenomtänkt infrastruktur bidrar. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  

Nationella mål för friluftsliv 

Fördjupad översiktsplan 

Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 
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  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  

  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 

Redovisning av grunddragen i detta kriterium 

Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 

tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 

Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 

för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 

tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 

offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 

möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 

utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är denna typ av infrastruktur av väsentlighet. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det tänka planområdet har god tillgång till naturmiljöer, exempelvis i Skafteröd och 

Änghagen. Dock utgör trafikbuller en väsentligt negativ påverkan på de rekreativa 

värdena i naturområdet.  

Eftersom trafikbullret kommer västerifrån så är bör man i ett eventuellt planarbete pröva 

om plats för lek, som är utritad på situationskartan, istället kan placeras öster om den 

utritade bostadsbebyggelsen. Detta medför även att leken ansluter till skogsmiljön i öst 

snarare än väg och järnväg i väst.    

Möjligheten att ta sig in till mötesplatser i centrala Ljungskile via ett tryggt GC-stråk 

kan utredas vidare. Exempelvis möjligheten att anlägga  GC-väg vid Nytorpsvägen och 

sedan knyta an till befintlig GC-väg vid korsningen väg 167/Lyckornavägen.  

Ärendet stärks av närhet till kollektivtrafik och Ljungskile centrum.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Viktigt att föräldrars av- och påstigningsytor särskiljs från skolbusshållplatsen 

(busstorget) för att undvika “blandtrafik”. Skolbusshållplatsen bör förläggas på 

skolsidan för att undvika att bussåkande skolbarn behöver korsa Lidvägen.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Planområdet är i bitvis kuperad terräng med varierad storlek på stenblock. En 

bergsteknisk undersökning väntas utföras i området, särskilt då denna miljö påverkar 

lekande barn samt är i nära anslutning till tilltänkt skola. Skredsäkringar bedöms som 

troliga.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument:  

         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  

         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  

         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   

         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 

nybyggnationer   

         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   

         Miljöbalken 9 kap 3 §   

         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  

         Miljöbalken 10 kap 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Buller: 

Enligt den bullerkartering som gjordes 2007 är tomten bullerstörd från E6. Det kommer 

att krävas en bullerutredning av hur trafiken på E6 och även närmare vägar påverkar 

bullret på den tänkta skolgården. 
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Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -  

Av stor vikt i detaljplanearbetet. 

 

Förorenad mark: 

Område A (Forshälla-Röd 2:12): Inga kända föroreningar, men en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning bör göras inför nybyggnationen av skolan, 

föroreningsfrågan behöver vara utredd senast innan startbesked för 

markarbeten/nybyggnation lämnas. 

Område B (Forshälla-Strand 5:1) : Inga kända föroreningar på Forshälla-Strand 5:1, 

men drivmedelverksamhet har bedrivits på de närliggande fastigheterna Råssbyn 1:25 

och Råssbyn 1:48. Schaktsaneringar har utförts på dessa fastigheter, men det var länge 

sedan saneringarna gjordes. Spridning av föroreningar till Forshälla-Strand 5:1 kan inte 

uteslutas. En översiktlig miljöteknisk markundersökning bör göras inför 

nybyggnationen av skolan/förskolan, föroreningsfrågan behöver vara utredd senast 

innan startbesked för markarbeten/nybyggnation lämnas. 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: (0)  

Av vikt i detaljplan. 

 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det tänkta planområdet ingår inte i Kulturmiljövårdsprogrammet. Förstudien anger att 

fornlämning finns och att den ska utredas vidare i ett eventuellt planarbete. Utredningen 

bör inkludera möjligheterna att fortsätta använda hålvägen, gärna som en pedagogisk 

resurs. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Exploateringen har en betydande påverkan på bebyggelsemiljön i området. Planområdet 

gränsar närmast till nyare villabebyggelse, men Ammenäs-Skäret har tidigare präglats 

av stora delar fritidsbebyggelse.  

 

En förvandling och förtätning av Ammenäs-Skäret har skett under flera årtionden och 

det har mer blivit likt en permanent stadsdel vilket cementeras när den även 

kompletteras av kommunal service i form av en skola.  

 

Volymen och placeringen av skolan påverkar anses dock i mindre grad påverka 

kulturmiljön på ett negativt sätt. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Inför kommande plan: Gång och Cykelbanor kan där det är möjligt alltid 

kompletteras med ridvägsskyltar. Detta främjar utnyttjandegraden och minskar 

olycksrisker. Om alla tre skyltarna finns samsas man. 

 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 



Begäran om planbesked 
Datum 2020-01-13 

1 (1) 

(i) Sökanden/fastighet 
Fostighetsbeteckning - adress Kontaktperson 

Forshälla-Röd 2: 12 Tony Andersson 
Sökande (fokturomottogore) Person/orgonisotionsnummer 

Tony Andersson 
Adress E-post 

Varvsvägen 1 tony.andersson@uddevalla.se 
Postadress Fastighetsägare om annan än sökande 

451 81 Uddevalla 
Mobiltelefon I Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon I Telefon (även riktnummer) 
0522697007 0522697007 

ärden avser □ Handel □Kontor □ Industri/loger 
G) Kortfattad beskrivning av åtgärden 
Huvudsakligt syfte/ändamål med planförsloget 
Upprätta ny detaljplan på fastigheten Forshälla-Röd 2: 12 för skola F-6 i enlighet med upprättad förstudie, se 
bifogad bilaga 
Förstudie, Ny skola och förskola i Ammenäsområdet, upprättad datum 2019-11-22 

Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning 

4 Bifo ade handlin ar D Situationsplan □ Planritning/-skisser □Illustrationer □Projektbeskrivning 

□ Fosadritning/-skisser □ Fullmakt från fastighetsägare □utredningar 

/sökande/intressent 

/ 

' - 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr BUN 2020/00101  

Begäran om planbesked Forshälla-Röd 2:12 för F-6 skola  

Sammanfattning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 

gällande Forshälla-Röd 2:12 i syfte att få fram alternativ lokallösning ny skola i 

Ammenäsområdet. Planbeskedet syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 

skola med kapacitet om ca 600 elever F-6 inom området Forshälla-Röd 2:12. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22  

Förstudie Ny skola och förskola i Ammenäsområdet. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att begära planbesked Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2020-01-28 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-28 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2020-01-29 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked Forshälla-Röd 2:12 för F-6 skola  

Sammanfattning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 

gällande Forshälla-Röd 2:12 i syfte att få fram alternativ lokallösning ny skola i 

Ammenäsområdet. Planbeskedet syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 

skola med kapacitet om ca 600 elever F-6 inom området Forshälla-Röd 2:12.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22  

Förstudie Ny skola och förskola i Ammenäsområdet.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att begära planbesked Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola 

 

   

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 

gällande Forshälla-Röd 2:12 i syfte att få fram alternativ lokallösning ny skola i 

Ammenäsområdet. Planbeskedet syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 

skola med kapacitet om ca 600 elever F-6 inom området Forshälla-Röd 2:12. 

 

Befolkningen i Uddevalla kommun ökar och väntas fortsätta öka åren framöver. Den 

långsiktiga elevprognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern beräknas öka med 

ca 580 elever till 2028. Området Ammenäs/Forshälla/Ljungskile är under särskilt stark 

befolkningstillväxt. Kommunen har genom utbyggnad av vatten och avlopp längs med 

kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile samt exploatering i Sundsstrand skapat 

förutsättningar för fler att bo i detta område. Det har lett till att kommunal service såsom 

skolplatser och förskoleplatser behöver byggas ut i området.   

  

Idag hänvisas elever som bor i område Ammenäs-Ulvesund-Forshälla till 

Forshällaskolan. Skolan undervisar idag ca 310 elever med en beräknad kapacitet om 

300 elever och är därmed mycket trångbodd och det pågår varje år arbete med att 

optimera lokalerna.   
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Inför 2020 visar prognosen att ett klassrum saknas vilket ökar till två klassrum 2021. 

Redan 2026 bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att sju ytterligare klassrum 

behövs för att kunna rymma den elevökning som väntas.   

  

Det saknas i dagsläget flera grupprum och alla elever ryms inte i matsalen. 

Gymnastiksalen är inte delbar och har endast två omklädningsrum. Då timplanen i 

ämnet idrott och hälsa har utökats och med tillkommande klasser räcker dagens 

gymnastiksal inte till. Eleverna i årskurs 6 åker buss till Linneaskolan i Ljungskile för 

hemkunskap och språkundervisning. 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 
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Förstudie 

Ny skola och förskola i Ammenäsområdet 

 
   
   

   

   

  Plan och exploateringsavdelningen 

Handläggare: 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 

Planarkitekt Hugo Bennhage 

Datum: 2019-11-22 
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1. Bakgrund 

Befolkningen i Uddevalla kommun ökar och väntas fortsätta öka åren framöver. Den långsiktiga 

elevprognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern beräknas öka med ca 580 elever till 2028. 

Området söder om Byfjorden är under särskilt stark befolkningstillväxt. Kommunen har genom 

utbyggnad av vatten och avlopp längs med kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile samt 

exploatering i Sundsstrand skapat förutsättningar för fler att bo i detta område. Det har lett till att 

kommunal service såsom skolplatser och förskoleplatser behöver byggas ut i området.  

 

Idag hänvisas elever som bor i område Ammenäs - Ulvesund - Forshälla till Forshällaskolan. 

Skolan undervisar idag ca 310 elever med en beräknad kapacitet om 300 elever och är därmed 

mycket trångbodd och det pågår varje år arbete med att optimera lokalerna.  

 

Inför 2020 visar prognosen att ett klassrum saknas vilket ökar till två klassrum 2021. Redan 2026 

bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att sju ytterligare klassrum behövs för att kunna rymma 

den elevökning som väntas.  

 

Det saknas i dagsläget flera grupprum och alla elever ryms inte i matsalen. Gymnastiksalen är inte 

delbar och har endast två omklädningsrum. Då timplanen i ämnet idrott och hälsa har utökats och 

med tillkommande klasser räcker dagens gymnastiksal inte till. Eleverna i årskurs 6 åker buss till 

Linneaskolan i Ljungskile för hemkunskap och språkundervisning. 

 

Gällande kommunala förskoleplatser är två tillfälliga avdelningar uppförda i Sundsstrand och sex 

nya avdelningar invigs under första halvåret 2020. I Forshälla finns i dagsläget tre avdelningar 

vilket minskas till två avdelningar när Sundsstrand invigs. Till förfogande finns också två fristående 

förskolor, Lustträdgården som ligger vid Resteröd strax söder om Råssbyn och rymmer fyra 

avdelningar och Prästgården som är belägen söder om Forshällaskolan och rymmer två avdelningar.  

 

Enligt Uddevalla kommuns befolkningsprognos för år 2023 beräknas ca 325 barn vara boende i 

upptagningsområdet. Det innebär att det behöver tillskapas 2 - 6 nya avdelningar inom drygt tre år 

för att tillgodose antalet förskoleplatser. 

 

Med anledning av den kapacitetsbrist som råder för både förskola och skola har barn- och 

utbildningsnämnden beställt förstudie som ska utreda möjligheterna för ny förskola och ny skola 

med lokalisering i Ammenäsområdet. 

2. Beställarens syfte och mål 

Förstudien syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny skola med kapacitet om ca 600 

elever samt förskola om 8 avdelningar i området kring Ammenäs. Det krävs en utökning av 

skolplatser för att kunna bereda grundskoleplatser till alla elever som hör till skolans 

upptagningsområde. 
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3. Förstudiens omfattning och avgränsning 

I beställningen från barn- och utbildningsnämnden framgår att förstudien ska utreda ny skola för  

F - 6 i område Forshälla - Ammenäs. Förstudien kommer därmed utreda kommunalägd mark som är 

lämplig för ändamålet inom område som framgår av kartan nedan. 

 

 
Kommunalägd mark inom blåmarkerat område utreds för lokalisering av ny skola och förskola. 

Området kallas i förstudien för utredningsområde. 

 

Förstudien ska utreda och redovisa följande: 

• Förslag på skolans och förskolans placering 

• Grov disponering av markytan 

• Trafik och infrastruktur 

• Vatten och avloppslösningar 

• Energilösningar 
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• Ledningsinventering 

• Behov av ny eller ändrad detaljplan 

• Tidplan 

• Budget 

• Trafikutredning 

4. Tillvägagångssätt/metod 

Förstudien bygger på att de kompetenser som involveras i ett eventuellt framtida planarbete och 

byggnation kommer till tals i förstudien. Kompetenser och personer som involverats i arbetet med 

förstudien är följande: 

 

• Beställare, barn och utbildningsförvaltningen, Tony Andersson 

• Byggprojektledare, Charles Hörnstein och Christian Ruist 

• Trafikingenjör, Joakim Bergman 

• Planarkitekt, Hugo Bennhage 

• Fastighetsförvaltare, Christina Jingvall 

• Mark- och exploateringsingenjör, Adam Gistedt 

• Västvatten 

• Uddevalla Energi 

• Trafikverket 

5. Resultat 

 Upptagningsområde  

Forshällaskolans upptagningsområde av har varit starkt präglad av tillkommande exploatering de 

senaste tio åren där övervägande del av exploateringen skett i havsnära lägen väster om E6. Idag 

bor 65% av alla barn 1 - 12 år i område Sundsstrand, Ammenäs, Skäret och Råssbyn medan 35% 

bor i området kring Forshälla.  

I Sundsstrand har det skett både privat och kommunal exploatering och området har tillförts mer än 

300 byggrätter för bostäder där alla ännu inte är färdigställda.  

Utöver detta har området Fräknestranden från Ulvesund och norröver mot Råssbyn byggts ut med 

kommunalt vatten och avlopp (VA). Det har lett till att fritidshus konverteras till åretruntbostäder 

och i dagsläget pågår 13 planarbeten väster om E6 från Ulvesund längs med hela Fräknestranden 

och upp mot Ammenäs. 

 

År 2023 beräknas ca 460 elever i ålder 6 - 12 vara boendes i upptagningsområdet för dagens 

Forshälla skola vilken idag rymmer ca 300 elever. Nästan 50% av dessa bor väster om E6 från 

Råssbyn och norröver mot Sundsstrand varav 40% bor i områdena Sundsstrand och Ammenäs. 

Drygt 20% bor söder om Råssbyn längs Fräknestranden och söderut mot Ulvesund och ca 30% i ett 

stort upptagningsområde öster om E6. 
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Befolkningsprognos år 2023, elever 6 - 12 år  

 

För barn i förskoleålder 1 - 5 år visar befolkningsprognosen att det kommer finnas ca 325 barn inom 

upptagningsområdet år 2023. Fördelningen inom upptagningsområdet är snarlik som fördelningen 

av 6 - 12 åringar men där boendestrukturen inom blått och rött område på nedanstående karta 

förstärks något ytterligare.  

 

I dagsläget finns två tillfälliga förskoleavdelningar i Sundsstrand och sex avdelningar invigs till 

våren 2020, i Forshälla finns tre avdelningar vilket minskas till två avdelningar under 2020 när 

Sundsstrand invigs. Till förfogande finns också två fristående förskolor, Lustträdgårdens förskola 

rymmer fyra avdelningar och Prästgårdens förskola rymmer två avdelningar.  

 

Slår befolkningsprognosen in att det 2023 är ca 325 barn boendes i upptagningsområdet behöver det 

sammanlagt finnas minst 18 avdelningar för att tillgodose behovet av förskola.  

 

Upptagningsområdet är relativt homogent sett till befolkningen som bor i det. Det är mycket 

havsnära lägen med villabebyggelse som ofta kräver att de boende kan förfoga över minst en men 

ofta två bilar. Det innebär att en skola i upptagningsområdet riskerar att bli segregerad sett till att en 

majoritet av eleverna kommer från liknande socioekonomiska förhållanden.  
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Befolkningsprognos år 2023, barn 1 - 5 år 

 Trafik och infrastruktur 

Utredningsområdet (visas under ”3. Förstudiens omfattning och avgränsning”) nås från E6 via 

Lerbomotet. I utredningsområdet finns två länsvägar vilka förvaltas av Trafikverket. Väg 679 leder 

från Lerbomotet och norrut mot Ammenäs och Sundsstrand för att sedan anknyta till väg 678 

mellan Lerbo och Bratteröd. Den andra vägen är väg 675 som ansluter till väg 679 vid Råssbyn och 

leder sedan söderut mot Ulvesund.  
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Från Trafikverket.se, beräknad årsdygnstrafik inom utredningsområdet. För E6 visas 

årsdygnstrafik per riktväg. 

 

Väg 675 har en beräknad total ÅDT (årsdygnstrafik) om 1061 fordon och väg 679 har en beräknad 

ÅDT om 505 fordon, båda vägarna har en hastighetsgräns om 70 km/h. 

 

Då Trafikverket förvaltar vägarna inom utredningsområdet har förstudien träffat ansvarig 

samhällsplanerare från Trafikverket för att få deras syn på uppförande av ny skola i anslutning till 

väg 679 eller 675. Trafikverket meddelar att skolornas ökade belastning på vägen ej är av betydelse 

då årsdygnstrafiken är så pass låg och att åtgärder utanför skolområden därför inte är nödvändiga. 

Trafikverket bedömer att det antagligen kommer krävas anläggande av vänstersvängfält på berörd 

länsväg liknande vänstersvängfältet till Sundsstrand.  
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Vänstersvängfält mot Sundsstrand 

 

Vidare meddelar Trafikverket att inom 12 meter från vägområdet råder byggfri zon och att i 

möjligaste mån bör kommunen eftersträva att använda befintliga väganslutningar då man verkar för 

att minimera antalet nya anslutningar till någon av länsvägarna. 

 

Det pågår ett arbete med vägplan för att möjliggöra byggnation av gång- och cykelväg längs med 

väg 679, delen Ammenäsvägen - Sundsstrand. Planen släpptes till samråd under slutet juni 2019 där 

Trafikverket i samarbete med Uddevalla kommun avser bygga en cirka 2700 meter lång gång- och 

cykelväg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Byggnation är planerad till tidigast 

2021. 

Om skolan placeras i anslutning till den nya gång- och cykelvägen skulle den få ytterligare 

synergieffekter och möjliggöra annat trafikslag än bil och skolbuss. 
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Ur Trafikverkets samrådsunderlag. Gång- och cykelvägens sträckning markeras med röd bred linje. 

 

Buller från väg 679 samt 675 gör att med dagens riktvärden för ekvivalent ljudnivå för skolgård 

uppnås vid 30 meter från vägmitt. Buller från E6 har endast marginell påverkan i båda alternativa 

lokaliseringar vilka beskrivs under rubriken 5.4 Lokalisering. Förutsättningar för att uppfylla en god 

miljö avseende buller anses därför goda.   
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Bullernivåer från E6 

 Ytor 

Förstudien har vid uppskattning av de byggnadsytor och friytor som krävs att förhålla sig till barn- 

och utbildningsnämndens antagna riktlinjer för friytor och byggnader. I riktlinjerna anges att friytan 

för barn i förskola bör uppgå till 30 kvm per barn och att byggnadens bruttoarea (BTA) i 

detaljplanearbetet kan uppskattas till 15 kvm BTA per barn. 

 

För grundskola framgår att ambitionen är en friyta om 15 kvm per elev och att 

grundskolebyggnadens bruttoarea (BTA) i detaljplanearbetet kan uppskattas till ca 16 kvm per elev. 

För att beräkna yta för parkeringar har förstudien förhållit sig till Trivectors framtagna rapport 

”Riktlinjer för parkering med parkeringstal, Uddevalla kommun”.  Rapporten är vid denna 

förstudies arbete ej antagen i politisk nämnd men bedöms vara det bästa underlag förstudien kan 

förhålla sig till.  

I rapporten framgår att parkering för förskola ska dimensioneras med 1 plats per 10 barn. Därtill 

tillkommer 0,52 - 0,72 bilparkeringsplatser per anställd. 

För grundskola anges parkeringstalen för bil på en bilförarandel på 52–72 procent till skolan för 

anställda och 1 besöksplats per 20 elever. 
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 Markyta som krävs för förskola 

Förstudien utreder förskola om 8 avdelningar där varje avdelning dimensioneras för 20 barn. Det 

medför att förskolan dimensioneras för att rymma totalt 160 barn vilka enligt barn- och 

utbildningsnämndens riktlinjer ska ha en friyta om 30 kvm per barn. Förskolegården behöver 

därmed dimensioneras till minst 4800 kvm.  

 

Byggnaden ska i planskedet dimensioneras efter 15 kvm BTA per barn vilket innebär att den nya 

förskolan planeras till 2400 kvm BTA. Detta är betydligt större än vad dagens förskolor 

dimensioneras för vilket är närmare 10 kvm BTA per barn.  

 

För bilparkering krävs minst 16 platser för föräldrar som hämtar och lämnar sina barn (1 plats per 

10 barn) och 22 platser för personal (beräknad med 0,72 plats per anställd och 30 anställda). 

Förskolan kommer därmed kräva en yta om minst 950 kvm för bilparkeringsplatser (25 

kvm/parkeringsplats och 38 platser). 

 

När dessa ytor summeras framgår att den nya förskoletomten måste uppnå en yta om minst ca 8400 

kvm för att kunna bebyggas med förskola för 160 förskolebarn. 

 Markyta som krävs för grundskola 

Förstudien utreder byggnation av grundskola med kapacitet för 600 elever. Enligt barn- och 

utbildningsnämndens riktlinjer ska friytan dimensioneras efter 15 kvm per elev. Skolgården behöver 

därmed uppnå en yta om minst 9000 kvm. 

 

Byggnaden ska enligt riktlinjerna dimensioneras till 16 kvm BTA per elev. Skolan kräver därmed 

en bruttoarea om minst 9600 kvm. Skolan föreslås att uppföras i tre våningsplan vilket ger en 

beräknad byggnadsarea om 5000 kvm. Tillkommer gör idrottshall som beräknas till 1500 kvm i 

BTA. 

 

För bilparkering krävs minst 30 platser avsedda för föräldrar vid hämtning och lämning (1 plats per 

20 elever) och 58 platser för anställda (beräknad med 0,72 plats per anställd och 80 anställda). 

Skolan kommer därmed kräva en yta om ca 2500 kvm för parkering (25 kvm/parkeringsplats och 90 

platser). 

 

När dessa ytor summeras framgår att den nya skoltomten kräver en yta om ca 18 500 kvm för att 

kunna bebyggas med skola för 600 elever. 

 Lokalisering 

Förstudien utreder kommunalägd mark inom utredningsområdet (se ”3. Förstudiens omfattning och 

avgränsning”) vilken är lämplig ur skola sett till läge, storlek, och beskaffenhet. I kartan nedan 

redovisas kommunens mark med gult.  

Av den kommunalägda marken kommer förstudien i fortsättningen redovisa lokalisering benämnd 

A och B på nedanstående karta. Platserna ligger båda strategiskt väl i utredningsområdet och har 

den storlek som krävs för en skola och/eller förskola. 
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Gulmarkerade områden ägs av Uddevalla kommun. Lokaliseringarna benämnda A och B är de 

lokaliseringar på skola och förskola förstudien utreder. 
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 Område A – Skäret 

Område A är beläget vid infarten till Skäret och markområdet som redovisas för nedan omfattar ca 

30 000 kvm av fastigheten Forshälla-Röd 2:12. Området är beläget knappt två kilometer väster om 

Sundsstrand där det under år 2020 kommer finnas en förskola om sex avdelningar samt två 

tillfälliga avdelningar. I och med närheten till Sundsstrand är Ammenäs inte lämpligt för ytterligare 

en stor förskola då den geografiska spridningen för dessa bör vara större, däremot skulle en skola 

om 600 elever kunna vara lämplig inom området.  

 

 
Översiktsbild med hållpunkter, läge Skäret 

 

Markområdet består av till huvuddelen skogbeklätt berg och är delvis relativt kuperad. Östra delen 

av området består av en grusad yta om drygt 1000 kvm som tidigare utarrenderats som upplagsplats 

i Västvattens arbete med anläggande av överföringsledning. Marken omfattas inte av några 

särskilda naturskydd. 
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Föreslaget skolområde markerat med rött. 

  Planläget 

Markområdet omfattas ej av detaljplan och pekas heller inte ut som något särskilt område i 

kommunens översiktsplan.  

Ska marken bebyggas med skola kommer detaljplaneplanarbete att krävas vilket av kommunens 

planavdelning beräknas ta cirka två år. 

  VA-anslutning 

För att säkra vattentillgången i Ljungskile samt för att rena avloppsvattnet mer kostnadseffektivt har 

VA-ledningar byggts mellan Ljungskile och Uddevalla. Det fanns också ett starkt behov av 

vattenförsörjning och avloppssanering för privata fastigheter utmed kuststräckan mellan Ammenäs 

och Ulvesund. Arbetet påbörjades av Västvatten under 2017 och med anledning av detta är  

VA-nätet väl utbyggt i området. Båda vatten- och avloppsledningar i området har god kapacitet för 

ny skola då överföringsledningen in mot Uddevalla ligger cirka 200 meter söder om markområdet. 

 El, fiber, fjärrvärme 

Då området kring Ammenäs expanderat kraftigt de senaste åren är elnätet redan i dagsläget hårt 

belastat. För att Uddevalla Energi ska kunna tillhandahålla den elkapacitet som krävs behöver deras 

mottagningsstation i Forshälla att förstärkas. Kostnaden för elanslutning bedöms till ca 2,5 miljoner 

kronor med en leveranstid på cirka två år. 

Fibernät finns utbyggt i området och har kapacitet att ansluta skolan. 
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Fjärrvärme finns inte inom närområdet och annat uppvärmningsalternativ behöver därmed utredas. 

 Befintliga ledningar inom fastigheten 

Förstudien har varit i kontakt med de ledningshavare som finns inom området för att undersöka om 

en framtida exploatering medför flytt av befintliga ledningar. Västvatten äger VA-ledningar vilka 

redogörs under punkt 5.5.2, Skanova har fiberkabel och Uddevalla Energi äger fiber- och 

matarledning inom området. Ingen av ledningarna bedöms behöva flyttas i och med framtida 

exploatering. 

 Arrenden 

Markområdet upplåts med jakträtt. Jakträtten löper på ett år i taget och behöver sägas upp senast sex 

månader innan avtalstidens utgång. 

 Fornlämning 

Inom området som är aktuellt för skola återfinns en fornlämning benämnd som ”färdväg”. Det finns 

endast lite information om fornlämningen men i riksantikvarieämbetets anteckningar står angivet att 

det rör sig om en hålväg som är 30 meter lång, 2–3 meter bred och 0,7 meter djup. Fornlämningen 

utreds vidare i ett eventuellt planarbete. 

 

 
Utdrag ur Fornsök, Riksantikvarieämbetet 
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 Förslag på disposition  

Skolan som illustreras nedan dimensioneras för 600 elever i årskurs F-6. Skolan föreslås uppföras i 

tre våningar med fristående idrottshall. Byggnaderna placeras i förslaget den östra delen av 

fastigheten och fungerar på så sätt som bullerskydd mot E6 för skolgården som i huvudsak omfattar 

den västra delen av fastigheten.  

 

I förslaget nyttjas ca 3 hektar för skolyta, 0,9 hektar för naturmark och ca 0,3 hektar skulle 

eventuellt vara lämpliga att planlägga för bostäder. Friytan som uppnås är på totalt 15 000 kvm 

vilket är 25 kvm per elev. Skolan omfattar 9600 kvm med en idrottshall om 1500 kvm vilket ger en 

total yta om 11 100 kvm BTA. Inom skolområdet samt öster om skärets Bryggväg har 2500 kvm 

avsatts för parkering vilket ska kunna ge ca 90 parkeringsplatser. 

 

 
Förslag på disposition av skola i Skäret 
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Inspiration till förslaget har hämtats från Borlänge kommun som bygger ny skola för 600 elever i 

samarbete med Hemsö. Skolan byggs enligt konceptet ”Skolan mitt i byn” som innebär att lokalerna 

ska vara en mötesplats för alla åldrar och olika intressen i närområdet. Ambitionen är en 

multianvändning av skolan och att den samutnyttjas av andra verksamheter även utanför skoltid. 

 

 
Illustration Paradisskolan i Borlänge. Bild från comarc.se/paradisskolan 

 Sammanfattning läge A, Skäret 

Genomgången av läge A, Skäret ovan visar att fastigheten ytmässigt har den yta som krävs för en 

skola om 600 elever.  

Skolan ligger väl sett till att huvuddelen av nuvarande Forshällaskolans upptagningsområde bor i 

närområdet och den planerade gång- och cykelvägen skulle få ytterligare synergieffekter i och med 

skolan. Befintlig utfart via Skärets Bryggväg kan användas och därmed behöver inga nya utfarter 

mot Trafikverkets väg, väg 679 tillskapas vilket är eftersträvansvärt. Ett vänstersvängfält behöver 

anläggas på väg 679 och Skärets Bryggväg behöver breddas för att kunna rymma mötande trafik 

och skolbussar.  

För att Uddevalla Energi ska kunna tillhandahålla den elnätsanslutning som krävs behöver ett 

omfattande arbete utföras där nätet förstärks i deras mottagningsstation i Forshälla. Då 

leveranstiden beräknas till cirka två år är det viktigt att arbetet beställs i tidigt skede i projektet för 

att elanslutningen ska kunna levereras i rätt tid. 

En skolexploatering på denna plats behöver föregås av ett detaljplanearbete. 
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 Område B, Råssbyn 

Område B är beläget i Råssbyn och är ett skifte av Forshälla-Strand 5:1. Skiftet har en areal om ca 

60 000 kvm och sträcker sig på båda sidor av väg 675. Fastigheten är belägen ca 400 meter söder 

om korsningen där väg 675 och väg 679 möter varandra och ca 1,3 km sydväst om Lerbomotet. 

Lokaliseringen är strategiskt bra sett ur bilperspektiv då vägskommunikationerna är goda, både norr 

ifrån via väg 679, söderifrån via väg 675 och från motorvägen via Lerbomotet. Fastigheten ligger på 

så sätt centralt belägen där många får nära bilavstånd till skolan/förskolan och kan lätt efter 

avlämning ta sig vidare till sina arbetsplatser via Lerbomotet.  

 

 
Översiktsbild med hållpunkter, läge Råssbyn 

 

Marken belägen öster om väg 675 har en areal på ca 20 000 kvm och är bebyggd med äldre 

ladugårds-/lagerbyggnad inrymmande mindre kontor. Byggnaden är outhyrd och bedöms av 

kommunens fastighetsavdelning ej vara i skick att hyra ut. Marken belastas av en fornlämning kring 

delen där byggnaden är placerad. 
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Utrett skol- och förskoleområde markerat med rött 

 

Marken väster om väg 675 har en areal om knappt 40 000 kvm och består av obebyggd 

jordbruksmark. Genom fastigheten leds en bäck och marken omfattas därför av strandskydd.  

 

Området öster om vägen inrymmer skola alternativt förskola, dock inte båda funktionerna i samma 

byggnad. För att möjliggöra exploatering av både förskola och skola inom fastigheten krävs därför 

att marken på båda sidor om vägen är möjlig att exploatera. Det förutsätter att ett planarbete 

genomförs och där Länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddet och bedömer att 

exploateringen tillgodoser väsentliga samhällsintressen och att dessa inte kan tillgodoses med att 

annan mark används för ändamålet. 
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Fastigheten sedd från öster, kommunen äger även den gulmarkerade marken vilken lämpar sig väl 

som naturlek för en skola eller förskola. 

 

I det fall östra delen av fastigheten blir aktuell för exploatering bör kommunen utreda möjligheten 

att köpa grannfastigheten Forshälla-Strand 5:3 (redovisas på nedanstående karta). Dels för att utöka 

skolans areal (856 kvm) och dels undvika att fastigheten får ett läge insprängt i skolgården. 
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Forshälla-Strand 5:3 markerad med gult 

 Planläget 

Fastigheten omfattas ej av detaljplan. På bilden nedan redovisas kommunens översiktsplan för 

området. Översiktsplanen anger marken öster om väg 675 till ”Bostäder: Permanentering och 

komplettering nära va-ledning” och marken väster om vägen till ”Öppen sammanhängande 

åkermark som inte bör bebyggas”. Med hänsyn taget till översiktsplanen anses därmed byggnation 

öster om väg 675 vara mer förenligt med översiktsplanen än väster om vägen. 
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Utklipp ur kommunens översiktsplan från 2010. 

 

Vid byggnation av skola krävs upprättande av detaljplan vilket beräknas ta cirka två år. Vid 

byggnation av endast förskola öster om väg 675 bedömer kommunens bygglovavdelning att det kan 

vara möjligt att erhålla bygglov utan att detaljplan upprättas. 

 Jordbruksmark 

Som redovisat under punkt 5.6 framgår att markområdet väster om väg 675 berör jordbruksmark. 

När kommunen planlägger och beslutar om sin markanvändning ska miljöbalken 3 kap 4 § 

användas i ärenden som rör exploatering av jordbruksmark. I den del av paragrafen som rör 

jordbruk står angivet: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 

får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk”. 

 

Då Länsstyrelsen är expertmyndighet för dessa frågor har förstudien varit i kontakt med 

Länsstyrelsen för att utreda möjligheterna att exploatera markområdet väster om väg 675. 

Länsstyrelsen vill inte yttra sig i det specifika fallet utan detta görs först under eventuell 

planprocess.  
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Länsstyrelsen meddelar att eftersom marken berör jordbruksmark måste kommunen motivera 

byggande enligt de villkor som krävs enligt 3 kapitlet 4 § miljöbalken. 

 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?  

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark än brukningsvärd jordbruksmark i anspråk inte 

tillfredsställande?  

 

Kommer man fram till att marken är brukningsvärd behöver svaren på 2 och 3 redovisas för att 

exploatering ska kunna ske på marken.  

 

För att jordbruksmark ska klassas som brukningsvärd krävs att marken har brukats. För att utreda 

detta brukar man se om någon sökt jordbruksstöd för en specifik mark. I alla stöd ligger ett 

minimikrav att marken brukas. 

 

Bilden nedan visar vilken mark där någon sökt stöd för. Stöd har sökts på den norra delen inom 

Forshälla-Strand 5:1 och all omkringliggande mark, dock inte för den södra delen. Den södra delen 

är dock brukad på liknande sätt som all mark runt omkring och med hänvisning till detta bedömer 

förstudien att man kan dra slutsatsen att marken bedöms som brukningsvärd åkermark. 

 

 
Gulmarkerad mark visar områden där någon form av jordbruksstöd sökts. 
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I och med att jordbruksmarken bedöms som brukningsvärd behöver fråga 2 och 3 besvaras ovan. 

 

Huruvida om den aktuella förändrade markanvändningen är av ett väsentligt samhällsintresse så 

bedöms skola och förskola utgöra en sådan.  

 

Fråga 3 gällande förutsättningarna att ta annan mark än brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för 

exploateringen så behöver kommunen i planarbetet noggrant redovisa och utvärdera alternativ mark 

och visa på att behovet inte kan tillgodoses på annan mark. 

 

Byggande på jordbruksmark i strid mot 3 kap. 4 § MB är dock ingen prövningsgrund för 

Länsstyrelsen, dock kan ett eventuellt överklagande innebära att domstolen beslutar att upphäva 

planen på grund av detta.  

 Strandskydd 

Större del inom markområdet väster om väg 675 är strandskyddat område. Det är ett vattendrag som 

rinner norrifrån och genom fastigheten som föranleder strandskyddet, strandskyddsområdet 

redovisas på nedanstående kartbild. För att exploatering väster om väg 675 krävs att kommunen 

upphäver eller erhåller dispens från strandskyddet.  

 

Kommunen får i en detaljplan upphäva strandskyddet för ett område om det finns skäl och om 

intresset att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset (4 kapitlet 17 § plan- och 

bygglagen). Enligt 7 kapitlet 18 c § p 1 – 6 miljöbalken får som särskilda skäl vid prövning av en 

fråga om upphävande eller dispens från strandskyddet beaktas endast om det aktuella området: 

 

1. redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området,  

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området,  

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller  

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

 

Av dessa redovisade skäl till att upphäva strandskyddet behöver kommunen i ett planarbete 

argumentera för att strandskyddet ska upphävas enligt punkten 5 ovan. För att upphäva 

strandskyddet enligt punkten 5 behöver kommunen i planarbete visa: 

 

-att åtgärden utgör ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga fördelar för samhället  

-att det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller i vart fall orimligt att tillgodose utanför det 

föreslagna området  

-att nyttan och behovet av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset 
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En förutsättning för att exploatera marken är att kommunen kan visa att en annan lokalisering är 

omöjlig eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna intresset. Med hänsyn till 

den restriktiva tillämpning av strandskyddsbestämmelserna som gäller måste det ställas vissa krav 

på den lokaliseringsutredning som kommunen lägger fram i detta hänseende. Om åtgärden kan 

lokaliseras utanför strandskyddat område ska den lokaliseringen väljas i stället. Om sådan 

lokalisering inte är möjlig behöver man undersöka om åtgärden kan lokaliseras till ett område inom 

strandskydd där den får mindre påverkan på strandskyddets syften 

 

 
Blåskafferat område omfattas av strandskydd. 

 Markavvattningsföretag 

Diket inom den västra delen av Forshälla-Strand 5:1 förvaltas av ett markavvattningsföretag vilket 

tillskapades 1934. Ett markavvattningsföretag är en typ av samfällighet som bildades för att 

gemensamt mellan flera fastigheter förbättra markavvattningen i ett visst område, främst för att 

vinna ny odlingsmark. Ska åtgärder göras i diket blir delägande fastigheter i 

markavvattningsföretaget sakägare som måste höras. 
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Markavvattningsföretag inom Forshälla-Strand 5:1. Diket markerat med blå helstreckad linje, 

båtnadsområdet med blåa prickar. 

 Fornlämning 

Inom markområdets västra del där fastigheten är bebyggd finns en möjlig fornlämning angiven. 

Fornlämningen är beskriven som bytomt enligt 1851 års karta över Strands By och omfattar ca 140 

m x 80 m. Fornlämningen kräver ytterligare utredning i det fall marken exploateras. 

 



 

 

 

 
 

 
 29 (35) 

 
 

 
Utdrag ur Fornsök, Riksantikvarieämbetet 

 VA-anslutning 

För att säkra vattentillgången i Ljungskile samt för att rena avloppsvattnet mer kostnadseffektivt har 

VA-ledningar byggts mellan Ljungskile och Uddevalla. Det fanns också ett starkt behov av 

vattenförsörjning och avloppssanering för privata fastigheter utmed kuststräckan mellan Ammenäs 

och Ulvesund. Arbetet påbörjades av Västvatten under 2017 och med anledning av detta är  

VA-nätet väl utbyggt i området. Båda vatten- och avloppsledningar i området har god kapacitet för 

ny skola och förskola. 

 El, fiber, fjärrvärme 

Uddevalla Energi meddelar att för Forshälla-Strand 5:1 finns kapacitet i befintligt nät för att 

elansluta både skola och förskola. Kostnaden beräknas till ca 550 000 kronor där ny 

transformatorstation, schakt och kablar är inräknade. 

Fibernät finns utbyggt i området och har kapacitet att ansluta både förskola och skola. 

Fjärrvärme finns inte inom närområdet och annat uppvärmningsalternativ behöver därmed utredas. 

 Befintliga ledningar inom fastigheten 

Förstudien har varit i kontakt med de ledningshavare som finns inom området för att undersöka ifall 

en framtida exploatering inom området medför flytt av befintliga ledningar. Västvatten har VA-

ledningar inom området vilket redogörs under punkt 5.6.2, Skanova äger fiberkabel i området och 



 

 

 

 
 

 
 30 (35) 

 
 

Uddevalla Energi äger fiber och luftburen elledning, ingen av dessa ledningar bedöms behöva 

flyttas i och med eventuell exploatering. 

 Arrenden 

Fastigheten är upplåten med jakträtt sedan 2015-07-01. Jakträtten löper på ett år i taget och behöver 

sägas upp sex månader innan avtalstidens utgång. 

  Förslag på disposition förskola i Råssbyn 

Förskolan som illustreras nedan inrymmer 8 avdelningar och är dimensionerad för 160 barn. 

Förskolebyggnaden föreslås att placeras som en bullerbarriär mot väg 675 med förskolegården 

skyddad öster om byggnaden. 

Markområdet som tas i anspråk för förskoleändamål är ca 1,1 hektar av markskiftet som är på totalt 

2 hektar. Förskolan har en yta om 2400 kvm BTA och en förskolegård om 6500 kvm eller 40 kvm 

per barn. För parkering avsätts 1000 kvm vilket ger ca 40 parkeringsplatser 

 

 
Förslag till disposition förskola i Råssbyn 
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  Förslag på disposition skola i Råssbyn 

Skolan som illustreras nedan dimensioneras för 600 elever i årskurs F-6. Skolan föreslås uppföras i 

tre våningar med integrerad idrottshall. Byggnaden placeras i förslaget den västra delen av 

fastigheten och fungerar på så sätt som bullerskydd mot väg 675 för skolgården som i huvudsak 

omfattar den östra delen av fastigheten.  

 

I förslaget nyttjas ca 2 hektar mark för skoländamål där skolan utgör drygt 11 000 kvm BTA 

inklusive idrottshall. I förslaget redovisas skolgården till ca 10 000 kvm eller 16,5 kvm per elev 

samt 90 parkeringsplatser. 
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Inspiration till förslaget har hämtats från den nybyggda Hyllievångsskolan i Malmö. Skolan är en F-

6 skola med kapacitet för ca 630 elever och totalt 8400 kvm BTA. Skolan stod färdigbyggd 2017 

och rymmer inga traditionella korridorer, utan beskrivs som öppen och välkomnande. Skolan är 

byggd efter arbetslagen och lärarnas arbetsrum finns i anslutning till hemvist, salar och grupprum. 

Förutom vanliga klassrum finns även två utomhusklassrum att använda på tredje våningen.  

 

 
Hyllievångsskolan i Malmö 

  Sammanfattning läge B, Råssbyn 

Genomgången av läge B, Råssbyn ovan visar att yta finns för byggnation av skola öster om väg 675 

och förskola väster om vägen. I och med att marken väster om vägen belastas dels av strandskydd 

dels av brukningsvärd åkermark bedömer förstudien att exploatering inom detta område inte är 

möjligt. Förstudien bedömer att kommunen inte kommer kunna redovisa att annan mark är omöjlig 

eller vart fall orimlig att använda för ändamålet vilket krävs för att erhålla dispens gentemot 

strandskyddet och ianspråktagandet av jordbruksmark. Därmed redovisas i förstudien inget förslag 

för exploatering väster om väg 675. 

 

Lokaliseringen är bra sett till att många elever i upptagningsområdet får relativt nära till skolan och 

närheten till Lerbomotet gör att föräldrar efter avlämning med bil lätt kan ta sig vidare till sina 

arbetsplatser. Närheten till Lerbomotet gör också skolan attraktiv för elever som bor norr om 

Byfjorden via skolbuss. I och med att Råssbyn inte är särskilt tätbebyggt bedöms skolan bli väldigt 

bil- och bussberoende där få kan ta sig till fots eller med cykel till skolan. 
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En skola av den storlek som förstudien utreder kommer bli påträngande för de närboende i området 

både sett till hur stor skolbyggnaden blir men även kring ökad trafik och ljudnivåer. Ett par 

närliggande fastigheter blir särskilt påverkade och kommunen bör överväga att inleda förhandlingar 

med att köpa en eller flera närliggande fastigheter vid planer på exploatering av skola inom 

fastigheten. 

 Jämförelse i tillgänglighet mellan lokalisering Skäret och lokalisering Ammenäs 

I en jämförelse mellan lokalisering i Skäret och lokalisering i Råssbyn visar att båda alternativ 

kommer göra att fler har närmare till skola eller förskola inom upptagningsområdet än till dagens 

skola i Forshälla. Den motorburna trafiken för respektive alternativ kommer att på ett 

tillfredsställande sätt kunna anordnas vilket presenteras mer utförligt i bifogad bilaga 

”Trafikutredning Ammenäs-Forshälla”. Sambandet mellan att lämna och hämta förskolebarn och 

F-6 elever på samma plats visar sig i utredningen inte vara av betydande mängd. Om placering var 

möjligt av både förskola och skola i Råssbyn skulle ungefär 5 - 10% av alla trafikrörelser potentiellt 

kunna nås av synergieffekten av skola och förskola lokaliserade på samma plats. 

 

Potentialen för att gå och cykla till skolan är det som skiljer alternativen mest åt i trafikstudien. För 

alternativ placering av skola i Skäret så har mer än 55% möjlighet att nå skolan inom 3 km genom 

att gå eller cykla. Med en placering för skola i Råssbyn så finns det en potential på nästan 30% som 

kan nå skolan inom 3 km. Ännu är detta bara potential då det ännu inte finns planer på byggnation 

av gång- och cykelvägar i anslutning till Råssbyn. 

 Tidplan Skola  

Tidplan i detta tidiga skede är förknippat med stor osäkerhet. Nedan redovisad tidplan utgår från att 

detaljplan och bygglov ej överklagas. 

 

Åtgärd Startdatum Slutdatum 

Begäran om planbesked (BUN – KS) Februari 2020 April 2020 

Detaljplanearbete Mars 2020 Mars 2022 

Projektering Augusti 2021 April 2022 

Byggnation Maj 2022 Augusti 2025 

Inflytt HT 2025   

 Kostnadskalkyl skola 

Kostnadskalkyl för ny skola i Ammenäsområdet baseras på skolans storlek och utformning och 

schablonmässiga kostnader för bygg- och markarbeten. Kalkylen visar en totalsumma för 

investeringen på ca 330 miljoner kronor, kalkylosäkerhet är bedömd till 10%.  

Hyran för barn och utbildningsnämnden beräknas till ca 16 miljoner kronor per år. 
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  Tidplan förskola 

Tidplan i detta tidiga skede är förknippat med stor osäkerhet. Nedan redovisad tidplan utgår från att 

kommunen erhåller förhandsbesked och bygglov och att därmed detaljplan därmed inte krävs. 

Behöver detaljplan upprättas försenas förskolan med minst två år utifrån nedan angiven tidplan. 

 

Åtgärd Startdatum Slutdatum 

Ansökan om förhandsbesked April 2020 Augusti 2020 

Projektering Augusti 2020 Januari 2021 

Byggnation Februari 2021 Augusti 2023 

Inflytt HT 2023   

  Kostnadskalkyl förskola 

Kostnadskalkyl för ny förskola i Ammenäsområdet baseras på förskolans storlek och utformning 

och schablonmässiga kostnader för bygg- och markarbeten. Kalkylen visar en totalsumma för 

investeringen på ca 70 miljoner kronor, kalkylosäkerhet är bedömd till 10%.  

Hyran för barn och utbildningsnämnden beräknas till ca 4 miljoner kronor per år. 

6. Slutsatser och rekommendationer 

Förstudien visar att båda lokaliseringarna passar för en skola om 600 elever men att ingen av 

lokaliseringarna rymmer både skola och åtta avdelningar förskola. Kommunens fastighet i Råssbyn 

har den yta som krävs i det fall båda sidor av väg 675 bebyggs, exempelvis skulle skolan kunna 

placeras öster om vägen och förskolan väster om. Marken väster om vägen bedöms i förstudien som 

olämplig för exploatering då den belastas av strandskydd och består av öppen brukningsbar 

jordbruksmark.  

 

Då en sådan exploatering skulle bestå av två byggnader nås inte den samordningsvinst som skulle 

bli om allt kunde uppföras i en enda byggnad med exempelvis kök och andra 

gemensamhetsutrymmen. Att placera en förskola och skola på samma plats blir också väldigt 

trafikbelastande då närmare 800 barn ska anlända i ungefär samma tid till övervägande del med bil 

eller skolbuss.  

 

Med anledning av detta rekommenderar förstudien att skolan placeras i Skäret och förskolan 

placeras i Råssbyn. 

 

En skola med placering i Skäret skulle bli en skola enligt konceptet mitt i byn som även kan nyttjas 

utanför skoltid där en så stor del av området som möjligt kan ta sig till fots eller cykel i och med 

den planerade gång och cykelvägen. Hela 40% av Forshällaskolans upptagningsområde beräknas 

vara boende i Sundsstrand till Ammenäs år 2023. 

 

Förskola med placering i Råssbyn lämpar sig väl sett utifrån att en förskola är bilberoende vart den 

än ligger. Tomten har gott och väl den storlek som krävs och det finns även närhet till skog och 

naturlek i området. Avståndet från Sundsstrands förskola bedöms också som fördelaktig då det blir 
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en bra geografisk spridning på förskolorna inom ett område där många människor bor och där 

exploateringen väntas öka. 

 

Anses Råssbyn som det bästa alternativet för skola behöver annan mark ordnas för att bebyggas 

med förskoleplatser. Mark kan antingen köpas in eller att kommunen använder sig av nuvarande 

Forshälla skola och rustar om denna till förskola. Någon utredning kring detta har denna förstudie 

inte behandlat. 

7. Återrapportering 

Återrapportering av denna förstudie sker till barn- och utbildningsförvaltningen och föredras i barn- 

och utbildningsnämnden om förvaltningen önskar. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trafikutredning 

Ammenäs-Forshälla  

 

Simulering trafikflöden 

Skola & Förskola 
 

Uddevalla kommun    Västra Götalands län 
Handläggare Hugo Bennhage    21 november 2019 
 

 



Bakgrund 

 

Området söder om Byfjorden i Uddevalla kommun är under stark befolkningstillväxt. Kommunen har 

genom en utbyggnad av vatten och avlopp längst med kuststräckan mellan Uddevalla och Ljungskile 

samt planeringen och byggandet av den nya stadsdelen Sundsstrand skapat förutsättningar för fler 

att bo i detta område. Med en ökad befolkningstillväxt ställs krav på kommunal service för området. 

Uddevalla kommun håller just nu på att utreda hur och vart utbyggnaden av kommunal service bör 

utföras.  

 

Syfte 

Denna trafikutredning är till för att undersöka de potentiella trafikflödena i området Ammenäs-

Forshälla vid olika alternativa utbyggnader av kommunal service samt dess placering. Scenariot tar i 

hänsyn flera aspekter för att få en övergripande bild av hur trafiksituationen kan se ut samt dess 

konsekvenser. 

  

Metod 

 
För att räkna ut potentiella flöden kommer data från NYKO-tal över antal barn inom respektive 

delområde i Ammenäs-Forshälla att ställas mot vilka målpunkter barnen rör sig mot. I huvudsak så 

kommer de två alternativ som presenteras i förstudien för placering av skola och/eller förskola inom 

Ammenäs-Forshälla att prövas. Rörelsemönstret kommer testas mot olika typer av färdmedel. Vidare 

kommer även en analys göras för belastning, social och ekologisk hållbarhet, synergieffekter, 

barnperspektiv samt potentiell vidare utveckling. 

 

Alternativ 

 

ALTERNATIV 1 RÅSSBYN AMMENÄS 

SKOLA F-6  x 

FÖRSKOLA 8 AVD  x  

 

I Alternativ 1 placeras en ny skola i östra delen av Ammenäs med plats för upp till 600 elever samt 

möjlighet att i framtiden komplettera med upp till fyra avdelningar förskola vid behov. Förskola om 8 

avdelningar placeras i Råssbyn på fastigheten Forshälla-strand 5:1, öster om väg 675. 

 

ALTERNATIV 2 RÅSSBYN AMMENÄS 

SKOLA F-6 x  

FÖRSKOLA 8 AVD  x  

 

I alternativ 2 placeras både en skola F-6 samt förskola 8 avdelningar i Råssbyn öster om vägen. 

Placeringen är tänkt inom fastigheten Forshälla-strand 5:1, men kompletterande mark behövs 

troligtvis för att möjliggöra byggnationen. 

 
 



Befintlig situation  
 

Idag så finns det inom Ammenäs-Forshälla området 1 kommunal skola, 2 kommunala förskolor samt 

2 fristående förskolor. Fördelningen ser ut enligt tabellen nedan. Siffrorna är ungefärliga. 

 

 FÖRSKOLA SKOLA BARN 

FORSHÄLLA 3 avd Ca 325 barn 375 

SUNDSSTRAND 6+2 avd  150 

LUSTTRÄDGÅRDEN 4 avd  60 

PRÄSTGÅRDEN 2 avd  24 

 

Kapacitet Förskola Skola 

Totalt 17 avd 325 elever 

 

Forshällaskolan har redan idag kapacitetsbrist och är i stort behov av upprustning.  

Befintlig lokalisering av förskolor och skolor 

 



Behov 2023 

 
Avgränsningen för upptagningsområdet visas i kommunens NYKO6. För att minska antalet 

trafikrörelser söderut från Ulvesund så inkluderas både NYKO6 005210 samt 005220.  

 

Tänkt upptagningsområde för skola och förskola Ammenäs-Forshälla 

Upptagningsområdet är ett av det snabbast växande i befolkning inom hela Uddevalla kommun, 

tillsammans med Ljungskile. Snabbast ökar befolkningen väster om E6 samt i Sundsstrand. 

Procentuellt kommer nästan 70% av befolkningen i området befinna sig längst med Fräknestranden, 

Ammenäs eller Sundsstrand. 

 

Antal barn Ålder 1-5 Ålder 6-12  Ålder 13-15 

Prognos 2023 326 462  171 

Ökning verksamhet 3 avd 140 (antal elever)  (171) 

 

Den största delen av barnen kommer att finnas antingen i området Ammenäs-Sundsstrand (35-39%) 

eller Råssbyn-Strand (19-21%) 2023. Tillsammans kommer nästan 60% av hela upptagningsområdets 

barn befinna sig i dessa två områden. 

 



 
Nordvästra delen av upptagningsområdet har ungefär 60% av antalet barn 

Prognos Kapacitet 

 
Nedan visar en uträkning för hur fördelningen av förskolor och skolor kan se ut i området år 2023 och 

framåt. Det finns möjlighet att fortsatt utnyttja de 3 avdelningar på Forshälla förskola samt 2 

temporära avdelningar på Sundsstrand om behov finns och prognosen för antal barn fortsatt ökar 

efter år 2023. Forshällaskolan beräknas enligt detta exempel som uttjänad, men skulle kunna fortsatt 

användas i någon form om behov uppstår. 

 

KAPACITET 2023 FÖRSKOLA SKOLA 

FORSHÄLLA 3 avd  

SUNDSSTRAND 6+2 avd  

LUSTTRÄDGÅRDEN 4 avd  

PRÄSTGÅRDEN 2 avd  

RÅSSBYN 8 avd 

 

 

AMMENÄS  Ca 600  

TOTALT 25 avd 600 elever 

 

 



En skola för 600 elever har kapacitet för en befolkningsökning på 30% inom området, alternativt för 

att utöka skolans verksamhet till att inkludera en skola för åk 7-9. 

Potentiell fördelning av förskolor och skolor 2023 

 

Befintlig infrastruktur 
 

Vägar 

 
Viktiga vägar som främst berör området listas nedan. Siffrorna för ÅDT är beräknade av Trafikverket. 

Siffrorna är ungefärliga och varierar beroende på del av sträckning. 

VÄG ÅDT 

VÄG 679 

 

500 

VÄG 675 

 

1 000 

LERBO MOTET  

(MOT RÅSSBYN) 

2 500 

E6 

 

18 000 

Bratterödsleden 12 000 



Tabellen visar att både väg 675, 679 samt utfarten mot Lerbo-motet är lågt belastade. Trafikverket 

har gjort bedömningen att dessa vägar klarar en större belastning. Kritiska punkter längst med 

befintlig infrastruktur bedöms främst vara korsningen mellan väg 675 och 679 i Råssbyn samt 

utfarten från väg 679 till Bratterödsleden. Trafikverket förordar också att trafik från väg 675 i 

möjligaste mån rör sig norrut, för att minska belastningen längst vägens södra delar. 

 

Cykel 

 
Nuläget för gång- och cykelvägar är inom Ammenäs-Forshälla är undermålig. Uddevalla kommun 

förlängde cykelvägen från Uddevalla tätort till Sundsstrand när stadsdelen exploaterades. Beslut är 

taget för att ytterligare förlänga denna cykelväg till Ammenäs.  

Planerad cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand  

 
Cykelvägen kommer göra att 35-40% av Ammenäs-Forshälla kommer ha direkt närhet till cykelnätet. 

Ytterligare dragningar söderut från Ammenäs är ännu inte beslutade. 

 

 

 



 

Lokalisering mot behov  

 
Den stora delen av barn och unga inom upptagningsområdet bor idag, 2019, i Sundsstrand-Ammenäs 

eller Råssbyn-Strand. Placeringen av skola och förskolor finns i dagsläget däremot öster om E6 där en 

betydligt mindre del har närhet till verksamheten. 

 

Fördelning av skolor 2019 

Lokaliseringen av ny förskola föreslås där störst del av befolkningen faktiskt bor. Prognoserna visar 

framförallt att främst området Råssbyn-Strand är i behov av en lokal förskola. Enligt 2023 års prognos 

för antalet barn i åldrarna 1-5 så finns det behov av att anlägga en förskola på ca 4,5 avdelningar i 

detta upptagningsområde.  

 

 

 



 

Potentiell fördelning av skolor 2023 

 

Möjlig fördelning av förskolor samt skola i Ammenäs-Forshälla föreslås att bygga ut verksamheten 

där fler människor bor. Både Råssbyn samt Ammenäs är två av de delar där flest bor samt upplevt en 

underkapacitet i exempelvis förskoleplatser.  

 

Trafiksimulering 

För att förstå vilka trafikflöden som är att vänta utifrån de olika alternativa placeringarna för ny 

förskola samt skola i Ammenäs-Forshällaområdet så har en översiktlig schematisk förflyttningskarta 

gjorts. I kartan så antas både förskolebarn samt elever F-6 att utnyttja närmaste verksamhet, 

oberoende om den är fristående eller kommunal. Flödena är heller inte beräknade efter trafikslag i 

denna del av simuleringen, däremot så tar de i hänsyn befintlig infrastruktur som finns inom 

området. Flödena redovisas i rörelser över respektive NYKO6-område och antalet barn är kumulativa 

för varje NYKO6-område de passerar.  

 

 

 



 

Förflyttningsmönster Alternativ Ammenäs 

 
Nedan visas ett flödesschema för hur barn i åldrarna 1-5 samt 6-12 rör sig mellan olika NYKO6 

områden för att nå sin målpunkt, antingen förskola eller skola.  

 
 

 

Relationen mellan vart förskolebarnen samt elever F-6 tar sig är relativt liten, även om vissa rörelser 

har samband. Fördelningen av flödena är kumulativa och bitvis stora, främst i stråket runt väg 679 

nära placeringen av skola. Här bor även flest barn, vilket gör att flödena blir stora lokalt. 

Flödesfördelningen är jämn och det bildas i detta scenario främst två stråk med målpunkt mot skola 

F-6.  

 

 

 

 

Flöden 2023 Alternativ Ammenäs 

 



Förflyttningsmönster Alternativ Råssbyn 
 

 

 

Relationen mellan vart förskolebarnen samt elever F-6 tar sig är relativt liten, även i det exempel som 

redovisar en skola och förskola på samma lokalisering, Råssbyn. Endast 20% av rörelserna till 

lokaliseringen är förskolebarn. Samutnyttjningsgraden antas kunna landa på 5-10% för samåkning 

med förskolebarn och skolbarn till en sådan lokalisering.  

 

Sammanfattning förflyttningsmönster 
 

Sammanfattningsvis så går att se att förflyttningsmönstret för förskolebarn är närmare där barnen 

bor, vilket skapar mindre flödesvägar. För skola så blir flödet snabbt kumulativt större. 

Förflyttningsmönstret i området rör sig längst med befintlig infrastruktur och påverkas till viss del av 

var förskola finns. Exempelvis gör förskolan i Sundsstrand att det finns många rörelser som går runt 

väg 679. Förflyttningsmönstret visar även att stora delar av förflyttningen sker i stråken längst med 

lokalvägarna 675 samt 679.  

Flöden 2023 Alternativ Råssbyn 

 



 

Jämförelse 

 
Flöden 

 
Flödesanalysen för F-6 i de båda alternativen visar vissa skillnader mellan de olika alternativen. Det 

finns däremot ganska många likheter mellan flödena oavsett alternativ Råssbyn eller Ammenäs. 

Skillnaden blir främst från vilket eller vilka håll belastningen kommer från.  

 
 

 
 

För alternativ Ammenäs så kommer 85% av flödet för F-6 att röra sig längst infrastrukturen koppat till 

väg 679. Fördelningen av flödet är jämn mellan östlig och sydlig riktning. Väg 679 kommer fortsatt att 

ha ett uppskattat flöde på 47% vid alternativ Råssbyn. Flödena kommer i detta alternativ från fyra 

separata håll. Flödet från Forshälladalen har här potential att röra sig i en mer direkt riktning mot 

skola. 

 

Avgränsning 

 
Flödesanalysen visar inte hur rörelserna ser ut efter att eleven har tagit sig till eller från skolan. 

Flödet inkluderar inte förskolebarn. Sambandet mellan flöden av F-6 och förskolebarn konstaterades 

tidigare i studie vara liten och inkluderas därför inte. Belastningen lokalt till skolverksamheten har 

därför endast analyserats översiktligt, där en utformning av både skola samt förskola med samma 

lokalisering är mer trafikintensiv och beröras av en högre belastning på morgon och eftermiddag. 

Vad utredningen heller inte har utrett är hur rörelserna ser ut efter en eventuell skolskjuts i 

personbilsfordon. Vid vidare utredning kan denna aspekt inkluderas. Studien kan då innehålla hur 

rörelserna ser ut i stort i området genom exempelvis arbetspendling samt vilka synergieffekter det 

kan få för rörelsemönstret. Istället avgränsas utredningen från den ÅDT-beräkningar som trafikverket 

har genererat för att göra kvalificerade antaganden. De pekar på att en stor del av trafiken rör sig 

mot Lerbo-motet i dagsläget. Under vilka tider dessa rörelser sker inkluderas inte i studien.  

 

Flöde F-6 Alternativ Ammenäs 

 

Flöde F-6 Alternativ Råssbyn 



 

Belastning infrastruktur 

I en översiktlig analys vid skolskjuts i personbilsfordon kommer troligtvis belastningen vara endast 

mot Lerbo-motet vid alternativ Råssbyn. Procentuellt antas denna belastning vara 116%. 

Anledningen är att alla trafik leds mot motet samt att trafiken från Forshälladalen genererar ett 

dubbelt flöde. Vid en placering av skola i Ammenäs så blir belastningen fortsatt till stor del mot 

Lerbomotet om befintlig utformning av korsningen väg 679/Brattåsleden behålls. Med förbättrande 

åtgärder finns möjlighet till en jämn fördelning av trafik som leds till moten vid alternativ Ammenäs 

då flödesriktningarna kan bibehållas.  

Belastningen tar inte hänsyn till hur elever och barn tar sig till skola eller förskola. Trafiken som 

alstras på vägarna kan bli mindre om fler av eleverna kan ta sig till skolan via kollektivtrafik eller via 

gång och cykel. 

 

Potential Gång och cykel 
 

Nedan visas en jämförelse för hur stor potential de olika alternativa placeringarna för en ny skola F-6 

har för att ta sig till verksamheten till fots eller med cykel. Uträkningen är baserad på att infrastruktur 

finns samt en distans på maximalt 3 kilometer från hemmet till skolan. 

 

 

 

För en placering av skola i Ammenäs så finns det potential för omkring 55% av eleverna att ta sig till 

skolan genom gång eller cykel. Potentialen förutsätter att förlängning av cykelväg söderut mot 

Råssbyn. Även om denna stäckning inte anläggs så finns kommer cirka 35-40% att kunna nå en skola i 

Ammenäs till fots eller med cykel.  

 

Med en placering av skola F-6 i Råssbyn finns det en potential på nästan 30% av eleverna som har 

tillräcklig närhet att ta sig till skolan till fots eller med cykel. I det här scenariot förutsätts stora 

satsningar på infrastrukturen då det idag inte finns något utbyggt gång- och cykelnät i området.  

Potential G/C Alternativ Ammenäs 

 

Potential G/C Alternativ Råssbyn 

 



Skolskjuts och kollektivtrafik 

 
Möjligheten för rörelseflöden genom kollektivtrafik samt busskolskjuts är viktiga aspekter för att 

skapa ett hållbart samhälle. Studien visar nedan exempel på hur infrastrukturen för skolskjuts för 

elever i skola F-6 kan se ut för att skapa så stora upptagningsområden som möjligt.   

 

 
I båda alternativen finns det fördelaktiga stråk för kollektivtrafik att röra sig i, däremot är dessa 

kartor är endast schematiska för att visa hur det skulle kunna se ut vid en optimering av 

kollektivtrafiken baserat på placering av skola.  

Båda alternativen har god möjlighet att utveckla en relevant skolskjuts som ett attraktivt sätt att ta 

sig till och från skolan. I alternativ Ammenäs så läggs det fram ett scenario där endast en busslinje 

kan mata skolskjuts för 90% av upptagningsområdet. I alternativ Råssbyn så kan en närmare väg 

utnyttjas för att förkorta tiderna för de som reser från Forshälladalen. Här ges exempel på hur två 

linjer kan mata skolan och nå ett upptagningsområde på nästan 95%. Beroende på antal linjer kan 

även antalet avgångar regleras med önskad turtäthet. 

 

De som främst har behov av skolskjutsen antas vara de som befinner sig utanför området där gång 

och cykel inte är lika attraktivt färdmedel. I alternativ Ammenäs väntas därför en mindre del vara i 

behov av skolskjuts och dessa resurser kan läggas på de som har längst till skolan.  

 

Sammanfattning 

 

Både alternativ 1 och 2 kommer göra att fler har närmare till skola eller förskola inom 

upptagningsområdet Ammenäs-Forshälla. Den motorburna trafiken för respektive alternativ kommer 

att på ett tillfredsställande sätt kunna anordnas, enligt de uträkningar som presenteras i studien. 

Sambandet mellan av att lämna och hämta förskolebarn och F-6 elever på samma plats visar sig i 

studien inte vara av betydande mängd. De som påverkas av denna aspekt är främst de som bor i 

området Råssbyn-Strand. Om placering enligt alternativ 2 genomförs skulle ungefär 5-10% av alla 

trafikrörelser potentiellt kunna nås av synergieffekten av skola och förskola lokaliserade på samma 

plats.  

Möjligt bussflöde alternativ Ammenäs 

 

Möjligt bussflöde Alternativ Råssbyn 

 



I både alternativ 1 och 2 kan kollektivtrafik och skolbuss lösas på ett tillfredsställande sätt. Längre 

personkilometrar för de som bor längst bort gör att skolbuss blir ett attraktivare färdmedel vid 

alternativ 1. Samtidigt kommer fler ha närmare till skolan enligt detta alternativ vilket gör att 

kollektivtrafikens kapacitet kan koncentreras till de som har längst väg till skolan.  

Potentialen för att gå och cykla till skolan är det som skiljer alternativen mest åt i trafikstudien. För 

alternativ placering av skola i Ammenäs så har mer än 55% möjlighet att nå skolan inom 3 km genom 

att gå eller cykla. Med en placering för skola i Råssbyn så finns det en potential på nästan 30% som 

kan nå skolan inom 3 km. Ännu är detta bara potential då det ännu inte finns cykel eller gångvägar 

utbyggda i närhet till Råssbyn-Strand. 

 

 

Förslag på förbättrande åtgärder 

 
Förslag och rekommendationer för vidare förbättringar av trafiksituationen kan i vidare skede av 

studien utarbetas.  

 





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2020/00071  

Begäran om planbesked berörande Thorild 12 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Thorild 12 har inkommit med begäran om planbesked. 

Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 

garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 

 

Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 

garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 

 

Området omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 

Området omfattas även av tomtindelning 1485K-241/1964, se bilaga 3 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Thorild 12 upprättas.     

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Thorild 12, Bilaga 1  

Stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 
Tomtindelning 1485K-241/1964, bilaga 3 

Förprövningsrapport Thorild 12, Bilaga 4     

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Thorild 12 upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2022 samt 

 

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2020-03-05 

Jarmo Uusitalo, Cecilia Sandberg 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-05 intygar 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Thorild 12 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Thorild 12 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 

1. 

Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 

garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 

 

Området omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 

Området omfattas även av tomtindelning 1485K-241/1964, se bilaga 3 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Thorild 12 upprättas.     

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Thorild 12, Bilaga 1  

Stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 

Tomtindelning 1485K-241/1964, bilaga 3 

Förprövningsrapport Thorild 12, Bilaga 4      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Thorild 12 upprättas. 

att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2022 samt 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Thorild 12 har inkommit med begäran om planbesked, se bilaga 

1. 

Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 

garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 

Sökanden skriver i sin ansökan att de ser att efterfrågan på detaljhandel i fastigheten har 

minskat kraftigt de senaste åren och de har svårt att fylla vakanserna. 

 

Området omfattas i dagsläget av stadsplan 14-UDD-231/1964, se bilaga 2. 

Området omfattas även av tomtindelning 1485K-241/1964, se bilaga 3 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Thorild 12 upprättas.     

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

Se Förprövningsrapport Thorild 12, bilaga 4 

 

Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett 

standardförfarande. Handläggningstiden bedöms omfatta  

18–24 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 2 år under 

förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 

beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 

framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 

uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 

tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 

positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 

För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 

kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 

detaljplanearbetet startar. 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Tillväxtavdelningen  
 
Expediera till 

Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 
 

 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2020-02-17 Dnr KS 2020/00071 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande Thorild 12 

 
Begäran avser:  Ändring av detaljplan 

 

Sökande: Kungsleden Thorild AB  

Adress: C/O Newsec AM AB, DB46D, FE10173  

Datum: 2020-01-15 

Fastighet: Thorild 12    

 

Syfte och innehåll 

Ansökan avser att ändra den befintliga detaljplanen som medger Handel och 

garageändamål till att även innefatta vård, utbildning, kultur samt kontorsverksamhet. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) 

Måldokument: Centrala Uddevalla-Fördjupning av kommunens översiktsplan 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Planen för centrala Uddevalla är fördjupad studie av centrala delar av staden där det 

belysas målformuleringar och förslag till åtgärder som tar hänsyn till stadens 

förutsättningar och unika karaktär. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   

fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 

särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 

kring boendet 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar 

av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser 

tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att 

utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att 

stärka stadens attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre 

saker för att göra skillnad.  
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Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det är viktigt att skapa förutsättningar för aktivitet och verksamheter i stadens centrala 

delar. Sökandens ambitioner om ändrad användning av befintliga verksamhetslokaler är 

därför i linje med förändringar som kan vara nödvändiga för att bibehålla aktivitet och 

verksamheter i stadens centrum.   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

 

     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 

beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 

att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 

Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 

och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 

kulturområden samt den biologiska mångfalden. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten 

Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 

Ställningstagande utifrån måldokument:  

Marken är redan exporterad, ändringen avser inga ändringar av betydande karaktär utan 

främst ett tillåtande av fler användningarna inom befintlig byggrätt, sålunda ingen ny 

påverkan på dagvattensituationen. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

4(11) 

2020-02-17 Dnr KS 2020/00071 

  

 

 

 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 

Ställningstagande utifrån måldokument:  

Marknivån ligger på ca 1,6-1,8 meter och befinner sig i anslutning till Bäveån, saken 

kan komma att behöva beaktas. Dock rör det ingen nyexploatering utan tillåtande av fler 

användningar inom befintlig byggrätt.   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Ställningstagande utifrån måldokument:  

Positivt ur näringslivsperspektiv - Tillägg C i plan främjar och aktiviteterna i centrum, 

samt gör att fastighetsägaren får mer utnyttjandegrad. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 

Ställningstagande utifrån måldokument:  

Ej relevant 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 

Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  

Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 

(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 

bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 

nya investeringar”).   

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 

Cykelplan (KF 2014) 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inga synpunkter. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  

 

Ställningstagande utifrån måldokument:  

I högsta grad kan befintlig infrastruktur nyttjas. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  

Ställningstagande utifrån måldokument:  

Tätorten har redan i dag olika möjligheter till försörjning 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

7. Kollektivtrafik 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 

kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 

och verksamheter avgör människors transportval varför samhällsplaneringen måste 

skapa förutsättningar för ökat resande i kollektivtrafiken.  

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Föreslagen ändring av fastighetens användning innebär sannolikt ingen stor förändring 

på resandet i kollektivtrafiken. Planansökan bedöms inte ha någon negativ påverkan på 

målsättningarna för hållbart resande.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej applicerbart 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga 

strategier med tillhörande uppdrag 
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Ställningstagande utifrån måldokument: 

Stadsförnyelse, infrastruktur och transporter, hamn och sjöfart, maritimt näringsliv, 

utveckling, besöksnäring och handel är en del nyckelord som kan kopplas till vår i 

övrigt vattennära stad. 

Positivt av samma skäl. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ingen kommentar 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  

Nationella mål för friluftsliv 

Fördjupad översiktsplan 

Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  

 

 

Redovisning av grunddragen i detta kriterium 

Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 

tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 

Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 

för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 

tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 

offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 

möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 
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utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 

samhällsplaneringen. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Fördjupad översiktsplan anger att stadskärnan ska stärkas för att skapa bättre underlag 

för service, handel, kultur och en mångfald av funktioner. Utifrån detta och utifrån de 

delar av detta kriterium som handlar om mötesplatser är det därför positivt om 

detaljplanen ändras så att verksamheter som kan utgöra mötesplatser för alla inryms, 

med syfte att uppnå målet om en mångfald av funktioner.   

 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

 

Ställningstagande utifrån måldokument:  

Inga synpunkter. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ej relevant. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument:  

         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  

         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  

         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   

         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 

nybyggnationer   

         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   

         Miljöbalken 9 kap 3 §   

         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
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         Miljöbalken 10 kap 

 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram, Kultur och fritidsnämndens reglemente 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Detaljplaneområdet är inkluderat i kulturmiljövårdsprogrammet. Den aktuella 

fastigheten finns med i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister där den ”tillmäts 

särskilt kulturhistoriskt värde”. 
 
Motiveringen anger bl.a att byggnaden har kvar mycket 

av sitt ursprungliga utseende och arkitektoniska uttryck.  Byggnaden har en 

karaktäristisk utformning som kan hänföras till brutalismen.  

  

Beroende på vilken verksamhet som ändrad detaljplan kommer medge, så kan det 

medföra att ombyggnad krävs.  

  

I kultur och fritids reglemente anges att man ska verka för att estetiskt och 

kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer, 

bevaras, vårdas och används. I ljuset av detta är det positivt att detaljplaneändringen 

syftar till ökat användning av byggnaden. I detta fall har projektet således potential att 

stärka kulturvärden/kulturmiljön genom att detaljplanen ändras till att möjliggöra fler 

verksamheter i byggnaden.  

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21420000028198&page=historik
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För att uppnå kommunens målsättningar om ett levande centrum är det viktigt att 

detaljplanen styr mot verksamheter som är öppna och tillgängliga på kvällstid och 

helger, särskilt på markplan. Dels eftersom det bidrar till att fler människor rör sig i 

området, dels eftersom byggnaden får ett levande intryck ut mot markplan vilket i sin 

tur skapar stadsmässiga kvaliteter och kan öka tryggheten i området. Platsen skulle 

gynnas om det fanns en mötesplats i den aktuella fastigheten.  

  

Av den anledningen vore det således olämpligt om detaljplanen medger 

utbildningsverksamhet, då detta innebär att byggnaden inte befolkas/är stängd på 

kvällar, helger, sommarledighet och så vidare. Om planläggning för kontor sker, bör 

dessa ej förläggas på markplan av samma skäl.  

 

Vilka verksamheter som passar in i denna centrala miljö kan och bör diskuteras 

förvaltningsövergripande i ett eventuellt detaljplanearbete. Då kan man även med fördel 

diskutera fastighetens omgivande miljö och möjliga åtgärder som kan främja 

omgivande stadsmiljön, t.ex borttagande av rampen upp mot Willys. 

  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +  

Av vikt i detaljplan 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Potentiellt mindre förändringar av stadsbilden genom nya användningar men ej av 

betydande karaktär. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inga synpunkter. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 

Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga 

kriterier? 

 

 

 

 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 















 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2020/00064  

Begäran om planbesked berörande Uddevalla Ljung 1:12, 1:45 
och 1:46 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 har inkommit med begäran om 

planbesked. Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. De tre 

fastigheterna ligger intill varandra och utgör tillsammans ca 4,5 hektar mark.  

Sökanden skriver i sin ansökan att de avser skapa ett bostadsområde i Ljungskile med 

ca 18–30 radhus/kedjehus som har närhet till centrum, skola och kommunikationer. Ett 

område som är centralt men ändå lantligt. Sökanden skriver även att de eventuellt kan 

uppföra en större byggnad som skulle innehålla kontor/lager/ förråd etc. som även har 

till syfte att vara en ljudbarriär för bostadsområdet. 

Sökanden är medveten och att området är lokaliserat med närhet till både järnväg och 

motorväg och har anlitat Brekke & Strand Akustik AB för att utföra en 

trafikbullerutredning på fastigheten, se bilaga 2.  

Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 

  

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas.     

     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Ljung 1:12, 1:45 och 1:46, Bilaga 1  

Trafikbullerutredning, se bilaga 2. 
Förprövningsrapport Ljung 1:12, 1:45 och 1:46, Bilaga 3 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas, 

 

att planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 

 

att kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2020-03-05 

Jarmo Uusitalo, Cecilia Sandberg 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-05 intygar 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Uddevalla Ljung 1:12, 1:45 

och 1:46 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 har inkommit med begäran om 

planbesked, se bilaga 1. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. De tre fastigheterna 

ligger intill varandra och utgör tillsammans ca 4,5 hektar mark.  

Sökanden skriver i sin ansökan att de avser skapa ett bostadsområde i Ljungskile med 

ca 18–30 radhus/kedjehus som har närhet till centrum, skola och kommunikationer. Ett 

område som är centralt men ändå lantligt. Sökanden skriver även att de eventuellt kan 

uppföra en större byggnad som skulle innehålla kontor/lager/ förråd etc. som även har 

till syfte att vara en ljudbarriär för bostadsområdet. 

Sökanden är medveten och att området är lokaliserat med närhet till både järnväg och 

motorväg och har anlitat Brekke & Strand Akustik AB för att utföra en 

trafikbullerutredning på fastigheten, se bilaga 2.  

Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas.     

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

Begäran om planbesked berörande Ljung 1:12, 1:45 och 1:46, Bilaga 1  

Trafikbullerutredning, se bilaga 2. 

Förprövningsrapport Ljung 1:12, 1:45 och 1:46, Bilaga 3 

      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas. 

att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 har inkommit med begäran om 

planbesked, se bilaga 1. 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. De tre fastigheterna 

ligger intill varandra och utgör tillsammans ca 4,5 hektar mark.  

Sökanden skriver i sin ansökan att de avser skapa ett bostadsområde i Ljungskile med 

ca 18–30 radhus/kedjehus som har närhet till centrum, skola och kommunikationer. Ett 

område som är centralt men ändå lantligt. Sökanden skriver även att de eventuellt kan 

uppföra en större byggnad som skulle innehålla kontor/lager/ förråd etc. som även har 

till syfte att vara en ljudbarriär för bostadsområdet. 

 

Sökanden är medveten och att området är lokaliserat med närhet till både järnväg och 

motorväg och har anlitat Brekke & Strand Akustik AB för att utföra en 

trafikbullerutredning på fastigheten, se bilaga 2. Brekke & Strand gör slutsatsen att 

området är trafikbullerutsatt och att risk finns att bullernivåerna överskrider 

förordningens riktvärden i de västra delarna. Om bostäder placeras i dessa områden bör 

hälften av bostadsrummen ha tillgång till en sida om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

samt 70 dB(A) maximal ljudnivå nattetid. 

Sökanden skriver i ansökan att om de anpassar byggnationen efter bullerutredningen 

med fasta fönster mot bullerutsatt. Sovrum har fönster med godkända ljudnivåer bakom 

det bullerskyddande glaset/förrådet/ plank där det behövs. Uteplatser läggs så det alltid 

finns en tyst sida. Sökanden uppger att all byggnation kommer att anpassas efter 

bullerutredningen. 

Området omfattas i dagsläget inte av någon detaljplan. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Gruppen föreslår att kommunstyrelsen 

ska godkänna att detaljplaneförslag för Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 upprättas.     
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Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

Se Förprövningsrapport Ljung 1:12, 1:45 och 1:46, bilaga 3 

 

Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 

förfarande. Handläggningstiden bedöms omfatta  

30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3 år under 

förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 

beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 

framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 

uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 

tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 

positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 

För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 

kallat planavtal upprättas mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören innan 

detaljplanearbetet startar. 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Avdelningschef Tillväxtavdelningen  

Expediera till 

Planeringsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen 

 



 

 
 

 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2020-02-12 Dnr KS 2020/00064 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 
Förprövning gällande Ljung 1:12, 1:45, 1:46 

 
Begäran avser:  Upprättande av ny detaljplan för bostäder 

 

Sökande: Dala Trähus entreprenad AB  

Adress: Nytorpvägen 23, 459 32 Ljungskile  

Datum: 2020-01-14 

Fastighet: Uddevalla Ljung 1:12, 1:45, 1:46    

 

Syfte och innehåll 

Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 
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1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) 

Måldokument: Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Området är inte planerat för något särskild markanvändning i fördjupad översiktsplan 

för Ljungskile tätort. Planerade bostäder är inte inom utpekade områden för bostäder i 

planen. 

 

Projektet stöds inte av fördjupade översiktsplanen men är inte i konflikt med någon 

annan markanvändning. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

Inriktningen ska vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   

fokusera på att tillgodose en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för 

särskilda grupper samt tillvarata kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön 

kring boendet 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Projektet stöds inte av fördjupade översiktsplanen men är inte i konflikt med någon 

annan markanvändning. 

Fler bostäder i Ljungskile tätort är utifrån bostadsförsörjningsperspektivet positivt. Vid 

tillskapande av nya områden är det generellt positivt om en variation av bostadstyper, 

upplåtelseformer kan skapas. Det föreslagna området ger inte en större variation 

avseende bostadstyp men tillför ändå en bostadstyp som kompletterar bebyggelsen i 

övrigt inom tätorten.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer med måldokument: + 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl kommunens tätorter som 

övriga delar av kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där 

kommunens resurser tillvaratas på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnads-

strategin handlar om att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av 
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befintliga strukturer, stärka tätorternas attraktionskraft, samla utvecklingskrafter och 

fokusera på färre saker för att göra skillnad.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Enligt strategins planeringsprinciper ska ny bebyggelse lokaliseras så att det blir möjligt 

att skapa en bra och ekonomiskt rimlig komplettering av ortens infrastruktur. Stor vikt 

skall läggas vid goda förbindelser och samhällelig och kommersiell service.  Det 

föreslagna området vid Nytorp kan inte beskrivas som en förtätning av Ljungskile tätort 

men väl en utveckling av den bebyggda strukturen där det nya området kan ansluta till 

och dra nytta av redan befintliga strukturer. Området är därför en av flera naturliga 

utvecklingsmöjligheter för Ljungskile tätort där det nytillkomna kan bli en del av 

samhällsstrukturen med dess serviceutbud, kommunikationer, sociala aktiviteter osv.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige 

beslutat att kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär 

att kommunen ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. 

Kommunen ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi 

och transportbehoven. Kommunen har också ansvar för att värna värdefull natur och 

kulturområden samt den biologiska mångfalden. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det föreslagna bostadsprojektet förehåller sig delvis negativt utifrån att jungfrulig 

naturmark tas i anspråk. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
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4b. Vatten och avlopp, Västvatten 

Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Förutsättning för kommunalt VA är att kommunen beslutar om verksamhetsområde för 

vatten- och spillvatten inom planområdet.  Om det inte blir kommunalt 

verksamhetsområde får fastighetsägaren lösa VA-försörjningen inom planområdet med 

enskild anläggning. Utbyggnad av kommunalt ledningsnät inom planområdet innebär en 

omprioritering av VA-utbyggnadsplanen. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

4c. Dagvatten, SBF (planering)  
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Det uppmärksammas att vatten från berget kan vara ett problem, ytor blir hårdgjorda 

och det behöver redovisas i dagvattenutredning hur dagvattenfrågan avses lösas mer 

ingående avseende flöden föroreningar och magasinsvolym etc. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

4d. Översvämning, SBF (planering) 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Marken sluttar åt väst, på nivåer ca 30 meter över nollplan, översvämningsrisk bedöms 

ej föreligga. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Viktigt och bra med ytterligare förtätning med bostäder i Ljungskile. 

Som beskrivet i dokumentet, pendling förenklas och då även i koppling till 

kompetensförsörjning. Bättre företagsklimat. Större etableringar kräver fler 

boendemöjligheter. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 

 

5c. Offentlig service, BoU 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

5d. Offentlig service, ST 
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
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5e. Offentlig service, KoF 
Måldokument: Fördjupad översiktsplan (KF 2017-10-11 §251) 

Kultur och fritids nämndsstrategier (KFN  2019-06-11 § 79) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten:  

Utifrån detta kriterium konstateras huruvida det finns tillgång till offentlig service 

(kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta planområdet, om ansökan gäller 

bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av projektet/kan det leda till behov av 

nya investeringar”).   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det tänkta planområdet är beläget nära Ljungskile centrum där offentlig service finns. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 

Cykelplan (KF 2014) 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Konvaljevägen behöver breddas och förses med gång- och cykelväg på sträckan mellan 

Nytorpsvägen och Skafterödsvägen. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Genom befintligt servitut och en vägdragning norr bedöms det kunna lösas 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

WIFI är inplanerat i området 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt) 

Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i 

kollektivtrafiken skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda. Lokalisering av bostäder 

och verksamheter är avgörande för människors transportval, varför samhällsplaneringen 

bör utformas så att den skapar förutsättningar för ökat hållbart resande.   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ljungskile har generellt goda kollektivtrafikförbindelser med tåg, expressbussar och 

lokal busstrafik inom tätorten och kommunen. Vid bostadsplanering är det viktigt att 

skapa bästa möjliga förutsättningar att nyttja det befintliga utbudet av kollektivtrafik. 

Närmaste busshållplats – Lyckornamotet – trafikeras av ortens lokalbuss samt 

skolbussar. Tåg och expressbussar trafikerar endast tåg-/busstationen i Ljungskile. Det 

planerade området vid Nytorp är beläget ca 1 500 meter från centrum men på samma 

höjdnivå som tätortens centrala delar vilket underlättar för gång- och cykelresor till 

tätortens centrum med dess utbud handel och service, kollektivtrafik osv.  

 

Området förhåller sig övervägande positivt till målet om fler hållbara resor men bidrar 

sannolikt inte till målet om ökad marknadsandel hållbara resor. För ortstypen bedöms 

måluppfyllnaden som rimlig.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

 

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inte direkt applicerbart 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 
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9. Maritim profil, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga 

strategier med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

MARITIM STRATEGI: Kommunen har antagit en maritim strategi som ska genomsyra 

kommunens utveckling. Strategin är uppbyggd på följande nyckelområden; 

stadsförnyelse och boende, infrastruktur och transporter, hamn och sjöfart, maritimt 

näringsliv, kompetensförsörjning och forskning och utveckling, besöksnäring och 

handel samt miljö. Nyckelområdena stadsförnyelse och boende i strategin är intimt 

kopplade till denna plan. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Säkerställa bullerfrågan, samt hur man tar sig till och från området på miljömässigt och 

säkert vis bör beaktas, 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

10b. Folkhälsa mm, KoF 
Måldokument:  

Nationella mål för friluftsliv 

Fördjupad översiktsplan 

Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN  2019-06-11 § 79): 

  Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

  Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt  

  Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

Består för kultur och fritids del i tillgång till naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i 

tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
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Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. 

Ett fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, 

för det krävs kollektivtrafik och GC-struktur.  

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och 

tillgång till mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det 

offentliga rummet oavsett ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund.  

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder.  Därför beaktas 

möjligheten för exempelvis barn och unga att på ett säkert sätt ta sig till verksamheterna 

utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten till detta av väsentlighet i 

samhällsplaneringen. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det tänka planområdet har god tillgång till naturmiljöer, exempelvis i Skafteröd och 

Änghagen. Trafikbuller försämrar dock kvaliteten på friluftslivet.  

  

Eftersom trafikbullret kommer västerifrån så är bör man pröva om plats för lek, som är 

utritad på situationskartan, istället kan placeras öster om den utritade 

bostadsbebyggelsen. Detta medför även att leken ansluter till skogsmiljön i öst snarare 

än väg och järnväg i väst.    

  

Ur ett barnperspektiv och möjligheten att ta sig in till mötesplatser i centrala Ljungskile 

via ett tryggt GC-stråk, så borde det utredas om GC-väg kan anläggas vid Nytorpsvägen 

och sedan knyta an till befintlig GC-väg vid korsningen väg 167/Lyckornavägen.  

  

Ärendet stärks av närhet till kollektivtrafik och Ljungskile centrum. 

 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Konvaljevägen behöver breddas och förses med gång- och cykelväg på sträckan mellan 

Nytorpsvägen och Skafterödsvägen för att underlätta framkomligheten till planområdet 

och för att sammanlänka till de befintliga gång- och cykelvägar i området. 

Trafiksäkerhetsmässigt behöver korsningen Konvaljevägen/Skafterödsvägen ses över 

och ev. kompletteras med hastighetsdämpande åtgärder för att säkerställa en tillräckligt 

låg hastighet på trafiken på Skafterödsvägen. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
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10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering)  
Måldokument: Statens geotekniska institut 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

I ett eventuellt detaljplanearbete behöver de geotekniska aspekterna klargöras, marken 

utanför planerat exploateringsområde i öst sluttar, eventuellt kan det bli aktuellt med 

översyn av risk gällande lösa block och bergras. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument:  

         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  

         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  

         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   

         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 

bostäder   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid 

nybyggnationer   

         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   

         Miljöbalken 9 kap 3 §   

         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  

         Miljöbalken 10 kap 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Buller: 

Trafikbullerutredningen visar inte att riktvärdena för buller på uteplats kan innehållas. 

Trafikbullerutredningen är bristfällig.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - - 

 

 

Förorenad mark: 

Inga kända föroreningar på fastigheten. Eftersom det gäller ett bostadsområde med ett 

flertal fastigheter bör en översiktlig miljöteknisk markundersökning ändå göras inför 

nybyggnation, föroreningsfrågan behöver vara utredd senast innan startbesked för 

markarbeten/nybyggnation lämnas. 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0  

Av vikt i detaljplan. 
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11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumentet: 

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokumentet: 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) 

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Det tänkta planområdet är inte med i Kulturmiljövårdsprogrammet.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Exploateringen bedöms vara välavvägd i förhållande till närmiljö. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 
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12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) 
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument:  

Text 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 

Måldokument:  

Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 

 Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt 

och att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid 

konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin 

överordnad verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar 

om finansiella mål, flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga 

byggnader osv. leder till kapital-, drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta 

slag måste finansieras innan de kan genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller 

vid medgivande till en extern exploatör för en nyanläggning måste också ansvarig 

nämnd kompenseras för de anläggningskostnader, kostnader för drift och underhåll osv 

projektet innebär.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Till kommunens samhällsbyggnadsstrategi upprättas årligen en genomförandeplan som 

ett underlag för förvaltningarnas och bolagens planering. Genomförandeplanen är en 

beställning till berörda nämnder och bolag. I Ljungskile ska enligt genomförandeplanen 

detaljplanen för bostadsområdet Skarsjövallen färdigställas i tätortens östra utkant. 

Skarsjövallen kommer att omfatta ca 200 bostäder fördelat i flerbostadshus och småhus. 

Detaljplanen väntas bli klar under 2020 varefter planering för ett genomförande tar vid, 

vilket betyder att produktion av bostäder kan beräknas starta från 2024. Området 

Nytorps ängar och Skarsjövallen kommer att erbjuda ungefär samma typ av bostäder 

vilket innebär att områdena kan komma att konkurrera med varandra, vilket ur ett 

marknadsperspektiv kan vara positivt men också innebära att bägge exploateringarna 

kommer att ta längre tid att genomföra/slutföra vilket ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv inte är önskvärt. Samhällets investeringar i ny infrastruktur mm får en längre 

återbetalningstid.  
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Ur ett samhällsekonomiskt/samhällsplaneringsperspektiv är det önskvärt att eftersträva 

en jämn bostadsproduktion över tid och att beslutade exploateringar kan genomföras/ 

slutföras på så kort tid som möjligt. Nytorps ängar har som enskilt 

bostadsexploateringsprojekt flera fördelar, men kan då det sammanfaller i tid med andra 

liknande och redan beslutade exploateringar komma att innebära en överhängande risk 

för negativa samhällsekonomiska konsekvenser. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:0 

  

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Ärendet skulle kunna kompletteras med en sol/skugga-studie.  

 

 

 

Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 



Begäran om planbesked 
Datum 

1 (1) 

(,') Sökanden/fastighet 
Fastighetsbeteckning - adress Kontaktperson 

Uddevalla Ljung 1: 12, 1 :45, 1 :46. Nytorpsvägen 23, Ljungskile Marie Henriksen 
Sökande (fakturamottagare) Person/organisationsnummer 

Dala Trähus entreprenad AB 556781-1202 
Adress E-post 

Nytorpsvägen 23 marie@dalatrahus.se 
Postadress Fastighetsägare om annan än sökande 

459 32 Ljungskile 
Mobiltelefon I Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon I Telefon (även riktnummer) 

076 898 72 72 

ärden avser 
D Handel lv' !Kontor I y' I Industri/lager DAnnat 

3 Kortfattad beskrivnin 
Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget 

Skapa ett bostadsområde i Ljungskile med närhet till centrum, skola och 
kommunikationer. Ett område som är centralt men ändå lantligt ock kan definieras 
som en förtätning av Ljungskile. 

Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning 

Ett mindre bostadsområde med ca 18-25 radhus/kedjehus. Eventuellt också en större 
byggnad med kontor/lager/förråd mm som har till syfte att vara en ljudbarriär för 
bostadsområdet samt en tillgång för de boende. Området kommer att ha solceller i 
stor omfattning. Ett område för den lilla familjen eller för de som vill sälja sin stora 
villa men ändå bo i markplan i ett mindre hus. Planbeskedet på området är en 
medelstor åtgärd. 

I y' I Situationsplan 

I y' I Planritning/-skisser 
Dlllustrationer 

I y' I Projektbeskrivning 

I y' I Fasadritning/-skisser D Fullmakt från fastighetsägare 

j ,/ jutredningar 

av sökande/intressent 
Namnförtydligande 

Marie Henriksen 



Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked 
Uddevalla kommun 

(!) Sökande och fastighet 
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som 
avser att utföra en åtgärd inom område som 
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren. 
Om någon annan står som sökande ska fullmakt 
eller avtal med fastighetsägaren bifogas. 

Observera att den som står som sökande och 
skriver under begäran är betalningsansvarig för den 
avgift som tas ut för planbesked. 

@ Åtgärden avser 
Ange vilken användning fastigheten och de 
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En 
närmare precisering kan göras i beskrivningen 
nedan och i handlingar som bifogas. 

@ Kortfattad beskrivning av åtgärden 
För bostäder kan behövas anges vilken sorts 
boende som avses, antal lägenheter och liknande. 
Finns det störningar i omgivningen, som det kan 
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas 
tillfart, parkering samt vatten och avlopp? 

För verksamheter kan bl.a. behövas information om 
typ av verksamhet, störningar som denna kan 
medföra för omgivningen, transporter till och från 
fastigheten, parkeringsbehov med mera. 

@ Bifogade handlingar 
En situationsplan är en karta över området med det 
som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar 
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån. 
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida, 
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är 
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan. 

Beroende på åtgärdens storlek, påverkan på 
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan 
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna 
variera. I de enklaste fallen kan det räcka med 
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering 
av åtgärden samt enkel redovisning av dess 
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller 
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett 
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex. 
avse buller eller utsläpp från verksamhet, 
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc. 

@ Underskrift 
För privatpersoner - samma som står som 
sökande. För bolag - någon med rätt att företräda 
företaget. 

Upplysningar om den fortsatta handläggningen 
Så snart som möjligt gör vi en första granskning 
och meddelar er om ni behöver komplettera med 
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att 
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra 
månader. 
Det kan hända att vi behöver begära kompletter 
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni 
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi 
krävt in kan beslut komma att tas på det material 
som finns. 

Efter beslut 
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete 
kommer det i beskedet också anges när en ny 
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande 
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är 
preliminär. 
Om kommunen inte är beredd att inleda ett 
planarbete, kommer det i beskedet också att anges 
skälen för det. Planbesked kan inte överklagas. 
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal 
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår 
för planarbetet. 
Planbeskedet grundar sig på de handlingar som 
lämnas in av den som begär beskedet och de 
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då 
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs 
synpunkter och ny information, vilket kan leda till 
att planen får en annan inriktning eller att 
planarbetet avbryts. 

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se 
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 25. 
Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla kommun eller via e-post 
till kommunledningskontoret@uddevalla.se 
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32 

Avgifter och betalningsansvar 
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi 
tar ut avgift både för positiva och negativa beslut. 
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende. 
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida. 
Prisbasbelopp för 2016 är 44.300:-, enligt SCB. 
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Förfrågan om Planbesked
Ljung 1:12, 1:46 och 1:45. 

Fastigheterna är centralt belägna i Ljungskile och har goda utsikter att bli ett fint bostadsområde. Området 
är centralt, lantligt och soligt och kan beskrivas som en förtätning av Ljungskile. 
Ursprungsfastigheten byggdes på 50-talet och där en stor tillbyggnad gjordes på 70- talet. De dåvarande 
ägarna bedrev transportentreprenad på ägorna där maskinhallen på gården var centrum för själva verk-
samheten. Ljung 1:12 är klassad som lantbruksenhet men ingen jordbruksverksamhet har bedrivits sedan 
70-talet. Vad som gjordes innan dess är inte känt. Ljung 1:12 har en areal på 4,17 Ha. Ljung 1:46 och 1:45 
styckades av för några år sedan från stamfastigheten och är på ca 2 700m2.

Några frågeställningar att beakta:

• Buller,
• Järnväg
• Motorväg
• Tillfartsvägen Nytorp ägs av tre parter, kommunen, trafikverket och Dala Trähus entreprenad AB.
• Vattenflöden från berget
• Kommunalt avlopp/enskilt avlopp

Buller
En bullerutredning är gjord genom Brekke & Strand Akustik AB, se bifogad bilaga. Genom bullerutredingen 
ser vi att det inte är några problem att bygga ca 18-30 radhus om vi anpassar byggnationen efter bulle-
rutredningen dvs fasta fönster mot bullerutsatt gavel då vardagsrum även har fönster mot skyddat väder-
streck. Sovrum har fönster med godkända ljudnivåer bakom det bullerskyddande glaset/förrådet/ plank 
där det behövs. Uteplatser läggs så det alltid finns en tyst sida. All byggnation kommer att anpassas efter 
bullerutredningen. 

Kontor/förråds byggnad som bullderdämpare
Att planeringen görs fullt ut med hänsyn till buller är mycket viktigt för oss i nästa steg när husen skall säljas. 
Bullerutredningen visar på en punkt i söder där någon form av bullerdämpande åtgärd behöver göras. Istäl-
let för plank eller i kombination med det kan vi tänka oss att bygga en större byggnad där blivande husägare 
i området och andra kan tex hyra förråd, konferensrum, kontor mm. Detta får en vidare studie avgöra vilka 
behov som finns och vad som är möjligt. I planeringen kommer olika husplaceringar att göras och prövas i 
bullerprogrammet för att få bästa effekt mot buller.



Motorvägen
Motorvägen genom Ljungskile är både på gott och ont för Ljungskile. Motorvägen skapar goda och snab-
ba kommunikationer till närliggande städer, vilket gör Ljungskile till ett attraktivt samhälle att bo och leva 
i. Tyvärr skapar motorvägen buller i hela samhället och många är det som strider för mer åtgärder än den 
tysta asfalt som nyligen har lagts. Åtgärder som man önskar är sänkt hastighet och bullerplank, vad man 
än beslutar att göra är en förbättring för vårt bostadsområde men framförallt för den gamla bebyggelsen i 
Ljungskile. Detta eftersom man där inte har byggt med hänsyn till bullret såsom nybyggnationen gör idag. Vi 
ser därför motorvägen som något gott och något vi tar hänsyn till i vår fortsatta planering av bostasplaner-
na. I tidigare projekt vi byggt i Ljungskile är närheten till motorvägen och snabbheten att komma ut till den, 
det som varit avgörande när man sonderat vart man vill bo, när den ena parten pendlar till tex Göteborg 
och den andre till t ex Trollhättan.

Järnväg
På Trafikverkets hemsida står det att generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter 
från järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsin-
satser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksam-
het som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage 
och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt (figur nedan). Hänsyn bör dock tas till möjligheter-
na att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen. Avstånden som anges utgör inte fasta regler utan 
verksamhetens lokalisering är en bedömningsfråga från fall till fall. Linjerna i figuren har därför streckats.

Järnvägen är placerad på ca +20 m höjd och det planerade bostadsområdet ligger på ca +30 m i höjd, en 
differens på ca 10 m. En stor del av järnvägssträckan och bostadsområdet skiljs åt av berg som bildar ett 
bullerskydd mot området. Allt detta tillsammans är positivt ur säkerhetsynpunkt enligt Trafikverket.

Vid studier av tidigare gjorda riskutredningar som har vunnit Laga kraft bla en i Ljungskile beställd av Udde-
vallahem, ser vi att det endast transporteras små mängder farligt gods på Bohusbanan, även om Trafikver-
ket förväntar en framtida ökning. Huvudsakliga transporter är farligt gods i klass 5, oxiderande ämnen. 
Genom den stora höjdskillnaden mellan järnvägen och de planerade bostäderna ser vi därför inte att närhe-
ten till järnvägen skulle utgöra något hinder för denna byggnation. Men den planerade byggnationen skall 
naturligtvis anpassas efter Trafikverkets anvisningar.

Nytorpsvägen 
Infarten till vår fastighet och det nya området sker via Nytorpsvägen. Ägandet av vägen är delad i tre delar. 
Den första delen ägs av kommunen och mittdelen av trafikverket och sista delen av Dala Trähus entrepre-
nad AB. I nu läget är det inte helt klart hur servitut och rätt är utformat. Det vi vet är att det finns en utfarts-
rätt samt ett servitut på vägen enligt Lantmäteriet, se bild/text nedan från lantmäteriet. 



Hantering av ytvatten från berget
Gränsen i öster består av berg i dagen med en kraftig slänt upp mot gränsande bebyggelse på Hälle. Idag 
hanteras ytvattnet med diken, dagvattenledningar och långsam urvattning ner mot järnvägen. Där vattnet 
samlas i öppna diken.

I den framtida bebyggelsen där vägar, tomter, takytor mm. samlar vatten på ett snabbare sätt behöver dag-
vattenfrågan lösas. Lämpligen med ledning till fördröjningsmagasin med utlopp i befintliga diken, småbäck-
ar mm. Då det i söder finns en bäck föreslås ett fördröjningsmagasin i ”ravinen” invid tomtgränsen till Ljung 
1:46 som sen leds ut till bäcken. I väster där en stor del av vattnet rinner idag kan lämpligen en bit ”åker-
mark” lämnas som fördröjningsmagasin som sen leds ner till dike på samma sätt som idag.
 

Avlopp
Det finns flera alternativ till avloppslösningar. Det befintliga boningshuset har idag enskilt avlopp. Då det är 
gammalt och uttjänt kommer en uppgradering av det behövas ske inom 1 år. 

Kommunalt vatten och avlopp: Anslutningspunkt finns i början på infartsvägen ca 700 m från området. 
Dragning av detta sker i så fall i kanten på den befintliga vägen in till området.

Enskild anläggning i området: En gemensamhetsanläggning med avlopp anläggs inom området. Flera olika 
miljövänliga avloppslösningar finns på marknaden som kan betjäna 20-30 enbostadshus. 

Dricksvatten: Gemensamhetsanläggning med borrad brunn i tillräcklig omfattning med tillhörande rening 
kan betjäna helaområdet. 

Markförhållanden
Marken i området bedöms vara tillfredställande. Provgropar med grävmaskin har utförts med fast sandig 
moränjord. Med berg i dagen på flera ställen inom området visar att det troligen inte är så långt till fast 
berg. En geoteknisk undersökning kommer att visa markens beskaffenhet.

Sammanfattning
Nytorps ängar kan med rätt planering och rätta lösningar bli ett nytt centralt område i Ljungskile som lockar 
många unga barnfamiljer från framför allt Göteborgsregionen. Med sitt nära läge till motor- och järnväg kan 
detta attrahera både den i familjen som jobbar i Göteborg och den som exempelvis jobbar på Näl eller an-
nan arbetsplats i vårt närområde. På vårt förra område Utsikten/Kärr i Ljungskile var 50 % av köparna från 
Göteborgsregionen.

Läget är mycket bra med närhet till centrum, motorväg, busshållplatser, skola, förskola mm. De befintliga 
bostadsområdena i Ljungskile består av mycket branta backar vilket Nytorps ängar inte gör. Det är därför 
enkelt att ta sig till och från bostadsområdet vilket är en fördel ur miljösynpunkt då det är lätt att cykla och 
gå till både centrum och busshållsplatser mm.

När hänsyn till områdets läge med buller, järnväg, avlopp och  mark tas med i planplanringen finns det inga 
hinder för denna bebyggelse. Vi önskar därför söka planbesked på området.

Bilagor:
Bullerutreding från Brekke & Strand Akustik AB. Situationsplan, två olika förslag på plan och fasad med hänsyn till buller samt 
höjdkarta. 



Nytorp
Infart till Nytorp



Kopia på servitut Nytorp

Kontaktuppgifter
Dala Trähus gruppen
Nytorpsvägen 23, 
459 32 Ljungskile

Marie Henriksen: marie@dalatrahus.se
Mobil: 076- 898 72 72
Thomas Henriksen: thomas@dalatrahus.se
Mobil:  073-980 16 92 info@dalatrahus.se      ww.dalatrahus.se

Kärr, Utsiktsvägen i Ljungskile

Utsikten/Kärr, Ljungskile
Ett bostadsområde bestående av 50 bostäder fördelat 
på radhus och ägarlägenheter.  

Lyckosvingen, Lyckorna golfklubb

Ett bostadsområde med 3 radhus och 27 ägarlägen-
heter

Några bostadsområden bi byggt 
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Sammanfattning: 

På uppdrag av Dalaträhus entreprenad AB har Brekke & Strand Akustik AB utfört en 
trafikbullerutredning för nya bostäder vid tomterna Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 i Ljungskile, Uddevalla. 

Resultaten visar att dygnsekvivalenta trafikbullernivåer ligger över 60 dB(A) på delar av 
utredningsområdet, vilket medför att hänsyn behöver tas till trafikbullernivåer i det fortsatta arbetet 
med utformning av bostadsområdet. 
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1. Inledning 
På uppdrag av Dalaträhus entreprenad AB har Brekke & Strand Akustik AB utfört en 
trafikbullerutredning för tomterna Ljung 1:12, 1:45 och 1:46 i Ljungskile, Uddevalla. Uppdraget består 
i att utreda huruvida riktvärden för bullernivåerna för nya bostäder överskrids eller ej. 

 

2. Riktvärden 
I förordning (2015:216) finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus från väg och spårtrafik 
i tätbebyggt område. Från den 1 juli 2017 gäller följande riktvärden: 

Tabell 1 Riktvärden ur SFS 2015:216 

Lokaltyp eller 
områdestyp 

Ekvivalent ljudnivå, 𝑳𝒆𝒒𝟐𝟒𝒉 

, utomhus vid fasad 

Ekvivalent ljudnivå, 𝑳𝒆𝒒𝟐𝟒𝒉 , 

utomhus på uteplats ¹ 

Maximal ljudnivå, 𝑳𝒎𝒂𝒙 , 
utomhus på uteplats ¹ 

Bostäder > 35 kvm 

Bostäder < 35 kvm 

60 dB(A) 2 

65 dB(A) 2 

50 dB(A) 

50 dB(A) 

70 dB(A) 3 

70 dB(A)3 

1 Riktvärdet gäller ifall uteplats anordnas. 
2 Om ljudnivån överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida med högst 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå nattetid (22.00-06.00). 
3 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dB(A) fem gånger per timme dag- och 
kvällstid (06.00-22.00). 
 

Om en bostad har tillgång till fler än en uteplats, privat eller gemensam, räcker det att en av dessa 
klara förordningens riktvärden. 

3. Trafikbullerberäkning 
Beräkningarna är baserade på de gemensamma nordiska modellerna för beräkning av trafikbuller 
från väg och spårbunden trafik, ”Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method; 1996” samt ”Nordic 
Pred. Method For Train Noise; 1996. Bullerberäkningarna har utförts med hjälp av mjukvaran 
SoundPLAN version 8.1. Beräkningsnoggrannheten i modellen bedöms generellt ligga inom intervallet 
±3 dB vid 50m avstånd till vägen och upp till ±5dB vid 200m. Beräkningen är gjord på höjden fyra 
meter. 

3.1. Underlag 
I Tabell 3 ges en förteckning över underlaget som använts i samband med beräkningarna. 

Tabell 2: Underlag 

Dokument Källa 

Digitalt kartunderlag över det relevanta området  Metria 

Information om trafikmängden Trafikverket  

3.2. Beräkningsmodell 
Utifrån underlaget i kapitel 3.1 skapades en digital beräkningsmodell med hjälp av 
beräkningsprogrammet SoundPLAN. Beräkningsmodellen tar hänsyn till terräng, markförhållanden, 
byggnader samt väg och järnväg.  
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3.3. Trafikdata 
Vägsträckorna som använts i beräkningarna är E6 och riksväg 167 invid ’92 Lyckornamotet’ i 
Ljungskile, tillsammans med beräknade trafiktal för år 2040. Trafikdata har hämtats från Trafikverkets 
databas TIKK. Trafikmängderna är sedan uppräknade till år 2040 enligt dokumentet 
’Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060’.  

 Tabell 3: vägdata nuläge 

 Riksväg 167 
(mätår 2017) 

E6 (mätår 2015) 
Uppräkningskoefficient till 

år 2040 

ÅDT (samtliga) 4050 9210 1,14 respektive 1,24 

ÅDT (Lastbilar) 390 1600 1,45 respektive 1,58 

Skyltad 
hastighet 

70 km/h 110 km/h - 

 Tabell 4: vägdata prognos år 2040 

 Riksväg 167 år 2040 E6 år 2040 

ÅDT (samtliga) 4622 11424 

 ÅDT (Lastbilar) 566 2523 

 

Prognosen för tågtrafiken är hämtad ur Trafikverkets databas ’Trafikuppgifter - Bullerprognos och 
tågplan 2019’ vilken innehåller trafikuppgifter avsedda för bullerberäkning. 

Tabell 5, tågtrafik prognos år 2040: 

Sträcka Tågtyp 
Antal tåg 

(ÅDT) 
Antal tåg 

06-18 (ÅDT) 
Antal tåg 

18-22 (ÅDT) 
Antal tåg 

22-06 (ÅDT) 

Tåglängd 
medelvärde 

(m) 

Tåglängd 
maxvärde (m) 

Ljungskile-
Svenshögen 

Regina.RX 43,8 23,43 9,25 11,16 80 135 
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4. Beräkningsresultat 
Följande två bilder redovisar resultatet från bullerberäkningarna. Det markerade området är ytan för 
samtliga fastigheter inkluderade i utredningen. 

 

 
 Figur 1: Ekvivalent ljudnivå år 2040 från väg och järnväg. Beräkningshöjd 4 m. 

 

För figur 1 så gäller det att färgerna gul till rött överskrider riktvärdet i förordning 2015:216 om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader större än 35 kvm.  
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Figur 2: Maximal ljudnivå år 2040 från väg och järnväg. Beräkningshöjd 4 m. 

 

5. Slutsats 
Av beräkningsresultaten kan man utläsa att området är trafikbullerutsatt. Risk finns att bullernivåerna 
överskrider förordningens riktvärden i de västra delarna. Om bostäder placeras i dessa områden bör 
hälften av bostadsrummen ha tillgång till en sida om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) 
maximal ljudnivå nattetid. 

För att säkerställa att förordningen klaras bör vidare bullerutredning utföras när utformningen av 
området fastställts. 
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KART- OCH MÄTAVDELNINGEN
Uppdrag gällande : Telefon :Utritad av :

Datum :

Anteckning : Koordinatsystem i höjd :

Skala :

Koordinatsystem i plan :

Kommun :

Berörd fastighet :

Utdrag från kommunens baskarta.

Fastighetskarta för avstyckning.

Ljung 1:12
RT 90 7,5 Gon V 0:-15

Uddevalla Torbjörn Öhberg 0522-697339

2008-08-041:1000

RH 70



Från: Jonas Sandwall <jonas.sandwall@uddevalla.se>  
Skickat: den 9 mars 2020 07:01 
Till: Annika Thorström <annika.thorstrom@uddevalla.se>; Elving Andersson 
<elving.andersson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelser uppdrag 
 
 
 
Hej, 
 
Jag vill med detta mail avsäga mig följande uppdrag: 
 
Ledamot för KD i Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Styrelseledamot för KD i Coompanion  
 
 
 
Jonas Sandwall 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2020-03-16 Dnr KS 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

I förteckning daterad 2020-03-16 redovisas de beslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar via delegering under perioden 2020-02-18—2020-03-16      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-16 

Förteckningar över fattade delegationsbeslut 2020-03-16      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen 

 

   

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



Delegationslistor bygg 2020-03-16
Datumperiod: 2020-02-18 - 2020-03-16

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

KILLINGEN 1 2020-02-24

KS.2019.4045

Förorenad mark - anmälan om efterbehandlingsåtgärd (§ 28) och slutrapport Killingen 1

Beslut svar på §28, anmälan efterbehandling Miljöinspektör, KS § 11: F
Miljöinspektör

BIKUPAN 24 2020-02-24

KS.2019.3984

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/förråd

Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 12: SB
Byggnadsingenjör

HERRESTAD 12:4 2020-02-24

KS.2018.830

Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre förråd

Slutbesked enkla åtgärder Bygglovsarkitekt, KS § 13: SLUTB
Bygglovsarkitekt

STADSKÄRNAN 1:163 2020-02-24

KS.2017.2207

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank

Slutbesked enkla åtgärder Bygglovsarkitekt, KS § 14: SLUTB
Bygglovsarkitekt

Antal ärenden 4

2020-03-16 Sida 1 av 1



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
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2020-03-16 

 

  

Delegationsbeslut 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2020/00212 

304552 

 

2020-03-12 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 8. Kommunstyrelsens ordförandes beslut att remittera 

remiss från miljödepartementet om hållbar slamhantering 

till samhällsbyggnadsnämnden. 

KS 

2020/00002 

304535 

 

2020-03-12 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 2. Kommunstyrelsens ordförandes beslut att utse 

Christina Nilsson (KD) till ägarrepresentant vid 

Samordningsförbundets Västs medlemsdialog 

KS 

2020/00002 

304434 

 

2020-03-05 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

E16. Ekonomichefs beslut att uppta ny kredit om 300 

mkr 

KS 

2020/00155 

304395 

 

2020-03-04 Jävsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04  § 6. Beslut 

att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 

gruppbostad, Fasseröd 2:3 Castor KS.2020.978  

KS 

2020/00002 

304306 

 

2020-02-27 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 

18, utlämnande av allmänna handlingar 

KS 

2020/00177 

304234 

 

2020-02-26 Förvaltningschefs delegation nr 17 avseende revidering 

av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

gällande gallringsbeslut för e-postkonto och 

användarkonto vid avslutad anställning. 

KS 

2020/00002 

304218 

 

2020-02-26 Delegationsbeslut enligt punkt P3 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, tillförordnad förvaltningschef och 

kommundirektör. 

KS 

2020/00002 

304167 

 

2020-02-21 Delegationsbeslut enligt punkt  P3 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, tillförordnande av förvaltningschef 

för barn och utbildning. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2020-02-17 Dnr KS 2020/00003 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Hälsopolitiska rådets protokoll 2020-02-25 

 

2020/140 

Hälsopolitiska rådets besluts att godkänna uppföljning av samverkansavtalet 2019 och 

den ekonomiska redovisningen. 

 

Personalutskottets protokoll 2020-03-04 

 

2020/191 

Protokollsutdrag från Tanums kommun om transportkorridor Skagerack.  

 

Uddevalla Utvecklings AB:s protokoll 2020-03-05 

 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll 2020-03-03 

 

Jävsutskottets protokoll 2020-03-04 

 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll 2020-03-11 

 

2020/10 

Finansrapport avseende februari 2020. 
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FINANSRAPPORT  

2020-03-03 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 

FINANSRAPPORT avseende Februari 2020  
 

Sammanfattning 

Under månaden har inga förändringar i upplåning av nya krediter skett. Utlåningen till koncernföretagen har 

minskat ca 40 mkr, vilket ofta sker under årets första månad. Under samma period har kommunens egen 

låneskuld fortsatt att öka till knappt 300 mkr genom utnyttjande av befintlig checkkredit. I samband med 

refinansiering i mars beräknas upplåningen hos kreditinstituten öka i motsvarande grad. 
 

Den ekonomiska utvecklingen både globalt och i Sverige har i stora drag varit i linje med Riksbankens tidi-

gare prognoser. Konjunkturen har visat tecken på att stabiliseras, men samtidigt har det nya coronaviruset 

bidragit till osäkerhet. Till följd av epidemin har tillväxten i omvärlden, framför allt i Kina, reviderats ned på 

kort sikt, men det är än så länge svårt att förutspå omfattningen av de ekonomiska. 
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 20-02-29 20-01-31 20-01-01
Limiter 2020 (KS 2020-

01-29 §9) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 450 3 450 3 450 Max: 4 156  mkr (4 018) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,47 1,49 1,51 Budget: 1,80 % Ja

Räntebindningstid (år) 3,0 3,1 2,8 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 17 17 27 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,6 2,7 2,8 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 17 17 17 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 39 39 39 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 229 3 271 3 230 Max: 3 753  mkr (3 356) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 370 364 370 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 227 186 326 M in 300 mkr Nej

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2020 

mellan 0,25 % - 0,65 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har efter den senaste upptagna krediten sjunkit och aktuell snittränta 

uppgår till 1,47% och utfall 2019 uppgick till 1,51 %, vilket är klart lägre än budgeten 

för året. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad ökar. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-02-29 20-01-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) -74 -114 40 25 -99

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 229 3 271 -42 3 230 -1

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 6 6 0 6 0

Summa finansiella tillgångar: 3 161 3 163 -2 3 261 -100

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 450 -3 450 0 -3 450 0

Summa finansiella skulder: -3 450 -3 450 0 -3 450 0

-289 -287 -2 -189 -100

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2019

Tertial 2

2019

Tertial 3

2019

Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

2020

helår

2020

helår

2021

helår

2022

helår

2023

helår

Utgående balans långfr lån 3 150 3 400 3 450 3 600 3 700 3 750 3 800 4 150 4 900 5 500 5 600

Medellåneskuld 3 150 3 230 3 418 3 500 3 650 3 700 3 700 3 800 4 400 5 400 5 500

Kostnad långfristig upplåning* 16,6 17,5 17,3 17,5 17,9 17,7 53,1 70 97 128 127

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,58 1,59 1,49 1,49 1,44 1,41 1,41 1,80 1,80 2,00 2,30

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2020-2022

Utfall 2019 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2019 uppgå till högst 4 018 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

 
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,7 år och 17,4 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 3,0 år och 16,5 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 20-02-29 20-01-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 450 3 450 0 3 450 0

3 450 3 450 0 3 450 0
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1350 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar.  Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-02-29 20-01-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

SEB 620 620 0 620 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 350 1 350 0 1 350 0

1 350 1 350 0 1 350 0

*I angivet belopp ingår strukturerade derivat med (mkr)

0 0 0 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

20-02-29 20-01-31 1 mån 20-01-01 20-01-01

3 450 3 450 0 3 450 0

39% 39% 0% 39% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

-92 -89 -3 -87 -5Derivat, marknadsvärde (mkr)

Nordea (1036)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 

 
Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB. Sedan årets början redovisas Bostadsstiftelsen Uddevallahem med 

bolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB 

som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-02-29 20-01-31 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,7 24,4 0,2 24,4 0,2 30 5

Uddevalla Energi AB (koncern) 563,8 601,9 -38,0 599,4 -35,5 740 176

Uddevalla Omnibus AB 62,9 64,1 -1,2 55,8 7,1 80 17

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 67,0 69,0 -2,0 50,5 16,4 100 33

Uddevalla Turism AB 3,5 3,2 0,3 2,7 0,8 10 6

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 579,0 1 582,7 -3,7 1 582,2 -3,2 1 670 91

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 248,5 248,1 0,4 247,7 0,9 250 1

Stiftelsen Ljungskilehem 59,7 60,0 -0,3 60,5 -0,8 65 5

Gustafsbergsstiftelsen 4,9 4,8 0,1 4,7 0,2 6 1

Uddevalla Vatten AB 614,9 612,5 2,4 602,1 12,7 620 5

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -2,5 -2,7 0,2 -1,8 -0,7 3

exkl VVAB 3 228,9 3 270,7 -41,9 3 230,1 -1,2 3 574 342

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

20-02-29 20-01-31 1 mån 20-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 21,8 -26,6 48,4 -36,0 57,8 52 74

Uddevalla Kraft AB -391,7 -397,4 5,7 -413,0 21,2 431 39

Uddevalla Energi Värme AB -35,8 -51,4 15,6 -25,6 -10,2 85 49

Uddevalla Energi Elnät AB -158,0 -126,4 -31,6 -124,8 -33,3 172 14

Summa koncern Energi -563,8 -601,9 38,0 -599,4 35,5 740 176

Uddevalla Hamnterminal AB -68,3 -71,7 3,4 -51,5 -16,8 100 32

Sw anFalk Shipping AB 1,3 2,7 -1,4 1,0 0,3 - -

Summa koncern Hamn -67,0 -69,0 2,0 -50,5 -16,4 100 32

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 371,7 -1 370,0 -1,8 -1 370,4 -1,3 1 450 78

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -207,8 -213,3 5,5 -212,4 4,6 220 12

Uddevallahem Bastionen AB 0,4 0,5 -0,0 0,5 -0,1 0 0

Summa koncern UaHem -1 579,0 -1 582,7 3,7 -1 582,2 3,2 1 670 91

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -179,0 -178,7 -0,3 -178,3 -0,6 180 1

Lostif Fastighets AB -69,6 -69,5 -0,1 -69,3 -0,2 70 0

Summa koncern HSB -248,5 -248,1 -0,4 -247,7 -0,9 250 1
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 20-02-29 20-01-31 20201 beviljad  borgen

Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 279,7 279,7 371,5 91,8

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

363,5 363,5 455,3 91,8
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 20-02-29 20-01-31 20-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,2 -0,1 

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,9 0,9 0,7 0,2

6,3 6,3 6,3 0,0

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 20-02-29 20-01-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 0,6 0,2 0,3

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften -74,0 -114,2 40,1

226,5 186,1 40,5 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 20-02-29 20-01-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea -74,0 -114,2 40,1 300,0 226,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-74,0 -114,2 40,1 300,0 226,0
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2020 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2019) 

2019 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning i mars 

2020. 

2020-03 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

7. Operativ risklogg 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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