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INLEDNING 

Kommunstyrelsens översiktsplaneringsutskott gav 141203 kommun-
ledningskontoret uppdraget att, tillsammans med övriga förvaltning-
ar, ta fram en områdesplan för stadskärnan väster om Västerlångga-
tan och Göteborgsvägen, på ömse sidor av Bäveån. Bakgrunden var 
att det i diskussionen om att stärka översiktsplaneringen och den 
strategiska samhällsplaneringen upplevdes att det ofta var ett för 
stort steg mellan olika planeringsdokument och beslut. Översiktspla-
nen, inkl s k fördjupningar av denna, redovisar i grova drag markan-
vändningen och olika problemområden medan nästa steg, detaljpla-
nen, i detalj studerar ett mycket begränsat område. Det behövs en 
”mellannivå” där målsättning, bebyggelse- och gatustruktur samt 
problem och möjligheter beskrivs inom ett större område med en 
naturlig geografisk begränsning. Med en områdesplan kan kommu-
nen skapa en gemensam helhetsbild för området som i nästa fas kan 
ge goda förutsättningar för ett konkret samarbete med olika intres-
senter och leda till ett genomförande som står i samklang med sta-
dens och centrums utveckling. 

Det i den här planen aktuella området har bedömts som extra intres-
sant att inledningsvis studera på det här sättet för ett kommande ge-
nomförande. Det finns stöd för att utveckla området i olika strate-
giska dokument. Bland dessa kan nämnas den fördjupade översikts-
planen för staden (pågående arbete, samrådsupplaga), samhälls-
byggnadsstrategin (KF 150909), bostadsförsörjningsprogrammet 
(KF 130911) och den maritima strategin (KF 130612). Det handlar 
bl a om att stärka centrum, utnyttja befintlig infrastruktur och kollek-
tivtrafik samt att tillvarata det vattennära läget med det uttalade syf- 

 

tet att vi ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
samhällsplanering samt ha en god hushållning med natur- och kul-
turresurserna enligt kommunens strategiska plan för 2015-2018. 

Ingen annanstans i kommunen bedöms förutsättningarna finnas för 
att leva upp till dessa målsättningar. Det är också här det finns en 
potential i den meningen att området är stort och kan ge förutsätt-
ningar för stadsutveckling under relativt många år.  

Områdesplanen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av re-
presentanter för kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad. 
Övriga förvaltningar har informerats under hand, men inte deltagit 
aktivt i arbetet med områdesplanen. Deltagare i arbetsgruppen har 
varit Gunilla Hedlund, Lynn Joel, Karin Westman, Sven Andersson, 
Mattias Hagelberg, Sten-Anders Olsson och Hans Johansson.  

Förslaget, som det redovisas i form av kartor och illustrationer, är 
hämtade från en digital 3D-modell konstruerad av Daniel Andersson, 
Samhällsbyggnad. 
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MÅLSÄTTNING 

Vad vi vill med arbetet 

Områdesplanens huvudsakliga syfte är att skapa en gemensam bild 
för hur vi vill att området på ömse sidor av Bäveån ska utvecklas. 
Fokus ligger på att gestalta en struktur med gator, platser och kvarter 
som tillsammans bildar en helhet där varje enskilt objekt/kvarter 
ingår som en pusselbit. Avsikten är inte att i detalj redovisa hur varje 
kvarter ska användas. Det faller sig också naturligt med tanke på 
områdets storlek och att förutsättningarna kan ändras över tid. Vid 
en exploatering av respektive delområde är det emellertid viktigt att 
förhålla sig till en fastlagd struktur så att summan blir mer än delar-
na, snarare än en optimering av varje enskilt objekt på bekostnad av 
helheten. 

I arbetet ingår också en redovisning i vilken ordning områdena bör 
byggas ut så att det gynnar stadsutvecklingen i stort, och inte bara 
det här området. Dessutom beskrivs avslutningsvis hur ett fortsatt 
arbete i grova drag bör bedrivas för att ta områdesplanens intentioner 
vidare mot ett genomförande. 

 

 

 

 

 

 

Vad vi vill med platsen/området 

Övergripande struktur 

Bäveån utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. Ur det 
perspektivet innebär en utveckling av stadskärnan kring Bäveån en 
naturlig fortsättning på det som en gång lade grunden för Uddevalla. 
Närhet till vatten innebär också attraktivitet. Dessutom finns det en 
potential i området p g a dess storlek; om vi vill att staden ska växa i 
sina centrala delar, är det här platsen där möjligheterna finns. 

En viktig utgångspunkt bör vara att området samspelar med stads-
centrum i form av t ex förstärkning av stråk mellan det gamla och 
det nya. Men också att det nya ges en stadsmässig struktur som 
förstärker upplevelsen av att stadskärnan förstoras och utvecklas. 
Om en ny stadsmiljö ska skapas förutsätter det att människor vistas i 
området – i hus och på gator och torg – så stor del av dygnet som 
möjligt. Det är därför väsentligt att inte bara bostäder byggs, utan 
också att det ges utrymme för arbetsplatser, butiker, kaféer och re-
stauranger, skolor och förskolor samt besöksanläggningar av olika 
slag. Även om det förmodligen kan vara svårt att leva upp till – i alla 
delar – så bör ambitionen vara att skapa så mycket ”blandstad” som 
möjligt. Det är också viktigt att mötesplatser i det offentliga rummet 
skapas, att gator, torg och parker görs lättillgängliga och attraktiva. 
En utgångspunkt här är att dessa offentliga rum bör skapa samman-
hang med omgivningen och naturligtvis vara trygga att vistas i.  
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Gestaltning mm 

Utformningen av gator och torg är en viktig faktor för att skapa en 
god miljö. Med en medveten gestaltning, från den enskilda detaljen 
till helheten, förhöjs platsens eller områdets värde och därmed at-
traktivitet. På gator och torg kan en konstnärlig utsmyckning ytterli-
gare förhöja värdet, öka trivseln och upplevelsen. Den kan utföras 
som ”enskilda” objekt, men också integreras i olika funktioner. Med 
en rikedom av sinnesintryck blir vi stimulerade och utvecklas. Ga-
torna och torgen är det gemensamma vardagsrummet som måste 
upplevas säkert och tryggt, komfortabelt och upplevelserikt. Avsak-
nad av, eller monotona, sinnesintryck är skadligt för människan. 

Stortorvet, Fredrikstad, ur Arkitektur N, nr 7, 2015 

Husarkitekturen bör spegla vår tid med en modern gestaltning och 
med en kvalitet som ”står sig över tid”. Gedigna och naturliga 
material kan ge ett sammanhang och en återkoppling till den gamla 
staden så att en helhet skapas, men där stadsutvecklingen kan läsas 
som årsringar i bebyggelsen. Helheten är viktig, men det är också 
viktigt att det skapas en variation i denna. Därför är det önskvärt att 
husen inom varje kvarter har en variation i fasaduttryck och höjd. 
Det kan stödjas och förstärkas av att kvarteren består av flera fastig-
heter med olika byggherrar. För en varierad och upplevelserik miljö i 
gatuperspektivet är det väsentligt att husens bottenvåningar såväl 
utseende- som innehållsmässigt och vid valet av material medverkar 
till detta. 

Oceanhamnen, Helsingborg, Kjellgren Kaminsky Architecture AB 
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”Karaktärsbyggnader”, i strategiska lägen eller med specifikt inne-
håll, bör ”sticka ut” med ett arkitektoniskt formspråk som förstärker 
platsens identitet, skapar intresse och nyfikenhet och därmed sätter 
Uddevalla på kartan i ett större sammanhang. 

Det stadscentrala läget, med de fördelar det innebär avseende närhet 
till service av olika slag, närhet till kollektivtrafik, nöjen mm, talar 
för att en relativt tät bebyggelse bör eftersträvas där bostäder ska 
byggas. Därför är utgångspunkten att bostadsbebyggelsen ska utgö-
ras av flerbostadshus, Vissa komplement av bostäder med småhuska-
raktär kan eventuellt finnas, t ex i form av ”stadsradhus”, kanske på 
flerbostadshusens tak. 

Vargens Vret, Västerås, Archus Arkitekter 

Olika upplåtelseformer är också nödvändigt där bostäder byggs, 
helst inom varje kvarter, så att en mångfald och variation tar sig ut-
tryck inte bara i husens karaktär och utseende, utan också att områ-
det ges möjlighet att bebos av människor med varierande ekono-
miska förutsättningar och behov, vilket i sin tur också förhoppnings-
vis innebär ett mer varierat stadsliv. 

Med samma utgångspunkt är det också viktigt att det ges plats för 
olika typer av boenden, t ex för äldre, för boende med behov av sär-
skild form av service (t ex gruppbostäder) och för boende med alter-
nativ karaktär (t ex kollektivboende).  

På motsvarande sätt bör verksamheter av olika slag integreras i hus- 
och kvartersstrukturen så att en variation i användandet berikar upp-
levelsen av platsen. Det kan gälla butiks- och kontorslokaler, försko-
lor och skolor mm.  

Trafik mm 

Ur ett trafikperspektiv bör de oskyddade trafikanterna prioriteras, så 
att en säker och trygg miljö för dessa blir utgångspunkten för trafik-
planeringen. Det ska vara lätt att gå och cykla i området och till om-
givande områden. Biltrafik kan naturligtvis inte undvikas, men där 
den finns ska miljön vara sådan att den sker på gåendes och cyklan-
des villkor. På de gator som, trots allt, behöver trafikeras av många 
bilar bör gatugestaltningen vara sådan att andra värden än en hög 
framkomlighet också prioriteras, ex vis genom trädplanteringar. Ga-
turummets utformning, med t ex riktningsförändringar, kan också 
medverka till att värna de oskyddade trafikanterna, förutom att det 
ger förutsättningar för rumsliga kvaliteter i stadsbilden.  
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Bäveån utgör en barriär, särskilt i perspektivet av att området på 
ömse sidor av ån bebyggs. För att minska barriäreffekten och knyta 
delarna närmare varandra bör en bropassage för gående och cyklister 
prioriteras. Med tanke på den ökade biltrafik som en total utbyggnad 
av området kan innebära bör också områdesplanen reservera mark 
för en ny bilbro. En sådan kan också minska barriäreffekten som 
biltrafiken på Västerlånggatan upplevs utgöra idag. 

Parkeringsplatser för boende och verksamma bör finnas på kvar-
tersmark och då i huvudsak i anläggningar som byggs in i kvarters-
strukturen i form av, mer eller mindre, nergrävda garage alternativt i 
p-husanläggningar. En begränsad mängd parkeringsplatser i ga-
turummet kan tillåtas och då framför allt för besökare och kunder. 
Den grundläggande ambitionen bör vara att gaturummet i första 
hand ska vara tillgängligt för människorna och inte bilarna med sitt 
stora behov av ytor för angöring och parkering. 

Bäveån är naturligtvis en av områdets naturgivna och grundläggande 
kvaliteter. Att förstärka närheten till vattnet är därför en viktig ut-
gångspunkt. Det kan ske genom att kajerna görs tillgängliga och blir 
naturliga mötesplatser i sig men också genom att det finns funktioner 
utmed kajerna som lockar och därför alstrar besök. 

Skansberget och Lövåsberget är också viktiga som närrekreations-
områden och utsiktspunkter. På norra sidan begränsar Bastiongatan 
tillgängligheten till Skansberget, medan det på södra sidan bör finnas 
goda möjligheter att göra Lövåsberget till en integrerad och viktig 
del i en attraktiv stadsmiljö. På södra sidan finns också strandprome-
naden som, i den här delen, kan göras än mer attraktiv vid en omda-

ning av området. På den södra sidan finns också stadens närmsta 
sandstrand som kanske kan få ett bättre utnyttjande. 

Staden som kommunikationsnod 

Uddevalla är hjärtat i Bohuslän. Här finns ett brett utbud av handel, 
service, kultur, utbildning osv. För uddevallabor, bohusläningar lik-
som besökare är Uddevalla huvudort i Bohuslän. Staden spelar en 
roll för ett omland långt utanför kommunens egna gränser. I denna 
roll får staden också en viktig funktion som ett nav för kommunikat-
ioner. Vägar, järnväg och olika transportslag strålar samman i staden 
och här samordnas också trafik för att passa i ett större sammanhang. 
Viktiga tåg- och busstråk gör Uddevalla till ett pendelnav i ett reg-
ionalt perspektiv. Regionförstoringstanken innebär att utbytet mellan 
regionens orter skall underlättas och utvecklas så att det blir lättare 
att bo och arbeta på olika orter. Staden som kommunikationsnod är 
därför en viktig egenskap som utgångspunkt för stadens planering. 
Kampenhofsområdet och stadens centrala delar måste därför ta hän-
syn till och utgå från människors behov av kommunikationer. Vid 
sidan om bilen måste tåg som regionalt transportslag och buss som 
det lokala ges bättre förutsättningar för att utvecklas i riktning mot 
målbilden om ett ökat kollektivt resande. 
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Hållbarhet 

Att utveckla och utvidga staden i det här området bör innebära en 
god förutsättning för en ekologisk hållbarhet. Närhet till stadscent-
rum, som i sig kan minska bilberoendet är en sådan faktor. Att ut-
nyttja redan ianspråktagen mark är en annan. Stora delar av det om-
råde som föreslås exploateras lider idag brist på biologisk mångfald. 
Här finns därför möjligheten att öka den och med en ambition att 
minimera ytorna för biltrafiken ges också förutsättningar att skapa en 
grön miljö med en relativt sett stor biologisk mångfald på gator och 
torg, i parker, på kvartersgårdar samt på hustaken. Bergen och de 
befintliga parkerna är också viktiga resurser i det här sammanhanget. 
Den gröna miljön kan ge förutsättningar för att t ex ta hand om dag-
vatten på ett miljöriktigt sätt. Ett väl utvecklat ekosystem i stadsmil-
jön är en viktig förutsättning för ett bra liv i staden. Det finns natur-
ligtvis fler aspekter på ekologisk hållbarhet, ex vis vid utformningen 
av, och tekniska lösningar i, bebyggelsen. Dessa hör mer samman 
med ett framtida genomförande. 

Vikten av en variation i bebyggelsen, med t ex olika typer av boen-
den och upplåtelseformer eller mötesplatser och stråk med möjlighet 
till olika aktiviteter har tidigare beskrivits. Det är exempel på fak-
torer som bedöms utgöra en viktig förutsättning för en social håll-
barhet och trygghet i området.  

Med tanke på att området förmodligen i sig är relativt dyrt att be-
bygga, förutsätter det en tät bebyggelse för ett effektivt utnyttjande 
av marken och en ekonomisk hållbarhet. Kanske kan detta förhål-
lande något kompenseras av en kostnadseffektiv produktion – som 

inte gör avkall på materialval osv. För en långsiktigt ekonomiskt 
hållbar förvaltning av byggnaderna är det viktigt att projektering och 
utförande är inriktat på lösningar som syftar till låga drifts- och un-
derhållskostnader i ett längre tidsperspektiv.  

Ur ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning” 
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FÖRSLAG 

Övergripande 

Allmänt 

Det har tidigare beskrivits att det här är området där det finns en stor 
potential för en utveckling av Uddevalla som stad i allmänhet och en 
utveckling/förstoring av stadskärnan i synnerhet. Närhet till service, 
handel, utbildning, kollektivtrafik mm ger fördelar ur ett hållbar-
hetsperspektiv, närhet till vatten skapar attraktivitet. Befintlig infra-
struktur i form av gator och ledningssystem kan delvis utnyttjas – 
samtidigt som ny infrastruktur innebär utmaningar och kostnader. 
Det kan gälla översvämningsskydd och bro(ar), vilka dock måste ses 
i ett större perspektiv än isolerat för utvecklingen av det här området. 

Området är stort, från Badökajen i väster till Västerlånggatan i öster 
är avståndet ca 1 200 meter. Som jämförelse ligger I17-området, f d 
regementet, nästan 1 200 meter öster om Västerlånggatan. Därför 
innebär ett genomförande enligt områdesplanen ett långt tidsper-
spektiv. Och det här redovisade förslaget kan ses som en vision, en 
bild av hur staden kan utvecklas. På lång sikt kan förutsättningar, 
värderingar, ideal mm förändras vilket gör att bearbetningar måste 
ske. Samtidigt är det viktigt att de delar som ligger närmre i tid för 
ett genomförande följer de principer som här redovisas för en struk-
tur och en helhet där många olika pusselbitar ska samverka. 

Nedan redovisas några övergripande idéer och ställningstaganden 
som berör mer än ett delområde eller är av allmän karaktär. Därefter 
beskrivs och förklaras de tankar som ligger bakom förslaget, delom- 

 

 

råde för delområde. (Illustrationerna som visas på följande sidor är 
hämtade från 3D-modellen. Husen har i illustrationerna en enkel 
karaktär för att inte ”belasta” modellen så att den blir tung att han-
tera.)  

Struktur 

Den byggda strukturen består av hus, gator, torg och parker. Olika 
platser/områden har naturligtvis olika förutsättningar för hur dessa 
element ska eller kan organiseras sinsemellan beroende på i vilket 
sammanhang de utgör en del – och förutsättningarna kan också för-
ändras över tid. Ambitionen i det här arbetet har varit att föreslå 
strukturer med kvarter, gator, torg och parker som tar tillvara plat-
sens förutsättningar på ett konsekvent sätt och som skapar en helhet 
där varje enskild del utgör en del i helheten med ambitionen att lyfta 
fram och redovisa bärande idéer för respektive delområde som också 
förhöjer platsens värde. 

Stråk och mötesplatser 

I den del av den byggda strukturen som består av gator, torg och 
parker bör stråk och mötesplatser byggas, utvecklas, förstärkas och 
förbättras. De oskyddade trafikanterna, gående och cyklister, ska 
prioriteras. I de delar där stråken samnyttjas av bilister, gående och 
cyklister ska miljön vara sådan att de upplevs som gator – inte vägar 
– i stadsrummet. Det bör göras med, i huvudsak, dubbelsidiga gång- 
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och cykelbanor och med trädalléer. Dels för att förbättra miljön, 
både miljö- och säkerhetsmässigt, dels för att skapa bra tillgänglig-
het till bebyggelse på båda sidor av gatan. Den här modellen av 
stadsmässiga gator bör utnyttjas vid nyanläggning inom området, 
men minst lika viktigt är att ex vis Bastiongatan och Junogatan 
byggs om på det här sättet eftersom de är viktiga entréer till området 
och därför måste ha en stadsmässig karaktär. 

Bastiongatan 

Kajerna utmed Bäveåns båda sidor ska utvecklas till promenad- och 
cykelstråk. Det är viktigt att de också bidrar till stadsmässigheten 
och den maritima karaktären, men också att de påminner om den 
historia som de bär på. Det kan göras genom att de utseendemässigt 
består av gedigna material som känns igen i miljön. Stråken utmed 
kajerna kan i sig också utgöra mötesplatser, men på vissa ställen kan 

karaktären förstärkas genom att byggnader skapar rumsligheter och 
platsbildningar så att mötesplatserna blir mer definierade. Även stråk 
utanför kajområdet bör förstärkas av t ex torgbildningar som betonar 
karaktären av mötesplatser och/eller knutpunkter.  

Stråk och mötesplatser – Anegrund som exempel 

Det är också viktigt att stråk utanför kajområdet binder samman 
olika delar av det stora området. Därför föreslås en gång- och cykel-
bro över Bäveån för att överbrygga den barriär som ån utgör. Men 
bron är också en del i ett större stråk både norrut och söderut. På den 
norra sidan som en del i en länk mot den gamla stadskärnan, buss-
terminalen, järnvägsstationen mm. Och på den södra sidan som en 



13 
 

integrerad del i det föreslagna området i kv Anegrund, som i sin tur 
leder vidare söderut/västerut mot Strandpromenaden och Skeppsvi-
ken. För att inte bron i sig ska innebära en barriär för båttrafiken, 
föreslås att den utförs i en lätt konstruktion som kan lyftas/öppnas 
när båtar behöver passera. 

Stråk och mötesplatser – Kampenhof som exempel 

Det är också viktigt att befintliga promenad- och cykelstråk över 
Västerlånggatan (framför allt på Kungsgatan och på Bäveåns båda 
sidor) förbättras/utvecklas till förmån för de oskyddade trafikanterna 
så att den gamla stadskärnan ges en tydligare koppling till det nya. 

Dessa korsningspunkter bör studeras vidare i mer detaljerade projek-
teringar/arbeten.  

Stråken och mötesplatserna är det gemensamma rummet som måste 
kännas attraktivt, säkert och tryggt att vistas i. 

Stråk och mötesplatser – Bäve/Badö/Skeppsholmspiren som exempel 
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Översvämningar 

Enligt kommunens översvämningsstrategi ska problemet med höga 
vattennivåer i Bäveån och Byfjorden bemästras med en invallning 
till lämplig höjd på båda sidor av Bäveån. På den södra sidan före-
slås en höjning av kajen från Lövåsberget i väster till öster om Väs-
terbron in mot stadskärnan. På den norra sidan bygger den princi-
piella lösningen på en höjning av, eller i anslutning till, Bastiongatan 
i dess västra del, som sedan övergår i en höjning av kajen från väster 
om Riverside och österut till motsvarande läge som på södra sidan. 
Det innebär att området Bäve/Badö i det här skedet inte kommer att 
säkras mot översvämningar. En förprojektering med ovanstående 
som utgångspunkt har inletts och ska utmynna i en handlingsplan. 
Den ska vara klar vid halvårsskiftet 2016. 

Invallning mot översvämning – principiellt förslag 

En lösning på översvämningsproblematiken är en förutsättning för 
en exploatering inom områdesplanens område. (Det bör noteras att 
ett översvämningsskydd också säkerställer befintlig bebyggelse och 
infrastruktur.)  Men det innebär också, om översvämningsstrategin 
fullföljs, att området Bäve/Badö inte kan exploateras enligt det här 
framlagda förslaget förrän i ett senare skede. 

På den norra sidan, från väster om Riverside t o m Bohusläns mu-
seum har det befintliga kajstråket ett ganska begränsat breddmått. 
Här förefaller det naturligt att en höjning av promenadstråket sker i 
större delen av dess bredd. På den södra sidan, utmed kv Anegrund 
redovisas i skisserna ett bredare kajområde, ca 25 meter. Här är det 
därför rimligare att inströmningsskyddet begränsas till del av kajom-
rådet. Ett breddmått på minst sex meter skapar möjlighet att utnyttja 
det som ett promenadstråk som också kan ge plats för sittplatser mm. 

Det är naturligtvis viktigt att invallningen sätts in i ett sammanhang 
och blir en integrerad del av miljön som gör att ett översvämnings-
skydd inte blockerar eller försvårar för en kommande exploatering. 
Eller omvänt, att en exploatering inte sker före det att översväm-
ningsskyddet är på plats om man skapar ”lokala” åtgärder på tomt 
och i hus för att undvika översvämning som innebär ofördelaktiga 
eller dåliga lösningar i ett vidare perspektiv.  
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Innehåll 

Den redovisade strukturen bedöms kunna medge ett varierat inne-
håll, men det är förmodligen så att området närmast stadskärnan 
(Kampenhof) har de bästa förutsättningarna för att etablera framför 
allt handel. Men det bör också finnas möjlighet till attraktiva han-
delslägen vid de stråk som skapas, t ex utmed Junogatan. De kajnära 
lägena bör rimligtvis också vara attraktiva för restauranger och 
kaféer. 

För att leva upp till ambitionen ”blandstad” med en stadsmässighet 
bör det också vara en utgångspunkt att verksamheter som kontor och 
skolor/förskolor ska integreras med olika typer av bostäder i kvar-
tersstrukturen. 

Kollektivtrafik 

Kampenhofsområdet och Uddevalla centrum är av stor betydelse för 
kollektivtrafiken såväl inom tätorten som till/från landsbygden eller 
regionen i övrigt. Stadens centrum är i sig själv en stor målpunkt och 
fungerar dessutom som knutpunkt för omstigningar mellan linjer och 
trafikslag. Tillgängligheten och utformningen av kollektivtrafikens 
hållplatser och knutpunkter i stadens centrum är därför av avgörande 
betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet. Effektiva och smakfulla 
lösningar naturligt integrerade i stadens rum påverkar i hög grad 
människors val av transportsätt. Fyrbodals målbild för kollektivtrafi-
ken slår fast att kollektivtrafikens strategiska knutpunkter och bytes-
punkter skall utvecklas med hög kvalitet och utifrån ett hela-resan-
perspektiv. 

I Västra Götalandsregionens ”Målbild för tåg 2035” beskrivs hur 
Västra Götaland kan bli ett konkurrenskraftigt tillväxtområde med 
bättre kommunikationer och kortare tidsavstånd genom ökad tågtra-
fik. Den regionala tågtrafiken är ryggraden i det regionala kollektiv-
trafiksystemet varför tågtrafiken ökas successivt och får kortare res-
tider genom åtgärder i infrastrukturen. Tågen behöver därför få en 
tydligare och mer framträdande plats i Uddevalla som färdmedel för 
regionalt resande. Stationsläget kan med fördel göras mer centrum-
nära och en bättre koppling mellan stadens bussar och tåg behöver 
skapas. Behovet av parkering för bilar och cyklar måste tillgodoses i 
anslutning till området.    

En studie över kollektivtrafikens knutpunkter har genomförts för att 
ytterligare belysa knutpunkternas funktioner och behoven sett mot 
den framtida målbilden. Detta kunskapsunderlag kan ligga till grund 
för fortsatt planering och diskussion om möjliga eller önskvärda för-
ändringar av kollektivtrafikens knutpunkter.  

Staden ska vara tillgänglig och inbjuda till aktivitet. Trafikslagen 
måste därför komplettera varandra och skapa förutsättningar för rätt 
tillgänglighet. En trafik- och parkeringsstrategi för staden kommer 
därför att bli ett viktigt underlag för planering av trafikens samspel 
med staden, viktiga prioriteringar av färdmedel osv. 
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 Huvudstråk för gång- och cykeltrafik 
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Trafik  

Områdets huvudstråk för biltrafik föreslås vara Västerlånggatan, 
Bastiongatan, Junogatan, Göteborgsvägen och Asplundsgatan samt 
en eventuell bilbro över Bäveån med sitt norra landfäste i Museiga-
tan mellan Riverside och Bohusläns museum. De huvudsakliga strå-
ken för gående och cyklister är desamma som huvudstråken för bil-
trafiken. Men dessutom tillkommer stråken utefter kajerna på Bä-
veåns båda sidor. Dessutom utgör den föreslagna gång- och cykel-
bron del i ett stråk i nord-sydlig riktning med koppling till Kampen-
hof och stadskärnan norrut samt ett föreslaget park-gatustråk söderut 
i anslutning till den föreslagna bebyggelsen i kv Anegrund. 

År 2011 genomförde kommunen tillsammans med ÅF Infrastructure 
AB en utredning om ”Nya Västerleden, Uddevalla – Alternativa 
förbindelser över Bäveån”. I denna utreddes två alternativa brolägen. 

Alternativa brolägen för biltrafik enligt utredning från 2011 

Syftet med en ny bro är att den ska hantera ett ökat trafikflöde i cent-
rum. Ett ökat trafikflöde i centrum är främst kopplat till nya stora 
exploateringar men det finns också en viss allmän trafikökning att ta 
hänsyn till. En ny bro ska också kunna bidra till att minska belast-
ningen på Västerlånggatan genom att erbjuda alternativ färdväg och 
vara ett attraktivt vägval för trafikanter. För närvarande finns inga 
särskilt stora incitament att bygga en ny bro men för framtiden är det 
väsentligt att det finns ett reservat och att möjligheten till ny förbin-
delse inte byggs bort. 

Ett östligt broläge medför ett alternativt vägval i många fler resere-
lationer än ett västligt broläge. Det innebär en bättre avlastning av 
Västerlånggatan och ger större motiv för en ny bro. I utredningen 
visas också att den östliga förbindelsen påverkar resor till och från 
centrum betydligt mycket mer än en västlig förbindelse. Det är också 
här trafikflödena är som störst och där avlastning kommer att vara 
viktig. Särskilt om man i en förlängning vill begränsa framkomlig-
heten på Västerlånggatan. Ett östligt broläge förordas då denna fun-
gerar bäst som en stadsbro i centrum och som avlastning av Väster-
långgatan och ger alternativa färdvägar för centrum. En västlig bro-
förbindelse kommer mer att få karaktären av en förbifart för cent-
rum, i princip för trafikanter från söder och med målpunkt västerut 
och i viss mån till de norra delarna. 

Nya gator och broar innebär också att nya barriärer skapas. Om ny 
bilbro ska byggas i framtiden måste högsta prioritet vara att mini-
mera de negativa effekterna för de oskyddade trafikanterna av en 
sådan. Områdesplanen anpassas på ömse sidor av Bäveån så att det 
ges utrymme för en bilbro i det östliga läget. 
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Kampenhof mm 

Området omfattar i den här redovisningen det vi i dagligt tal betrak-
tar som Kampenhof men också området på västra sidan av Bastion-
gatan samt Brattska ängen upp mot Strömstadsvägen. I det samman-
hanget ska också ett framtida resecentrum i Bävebäcksgatans för-
längning vid bangården beaktas. 

Centrala Kampenhof  

Kampenhof är det område som ligger närmast stadskärnan och där-
för är det här som de bästa förutsättningarna för en centrumutveckl-
ing finns i termer av t ex handel och offentliga lokaler som ett stöd 
för – och en utvidgning av – stadskärnan. Idag utgörs området i hu- 

 

vudsak av en parkerings- och trafikanläggning som för gående och 
cyklister är otydlig och osäker. 

Om en bebyggelseutveckling ska ske på Kampenhof är det logiskt 
att det sker i form av en utvidgad rutnätsstad där kvartersstrukturen 
anpassas till den befintliga gatustrukturen på andra sidan Väster-
långgatan i form av Kilbäcksgatan och Kungsgatan – inte minst för 
det visuella sambandet. Det har också bedömts som väsentligt att 
tydliggöra ett nord/syd-stråk genom Kampenhof i Bävebäcksgatans 
förlängning med en tydlig koppling till Strömstadsvägen och i fram-
tiden ett resecentrum i anslutning till gång- och cykeltunneln under 
bangården och stadsmotorvägen. 

Bävebäcksgatan med resecentrum längst upp i bild 
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Skisserna redovisar ny bebyggelse där bussterminalen nu finns. Skä-
let är att platsen bedöms ha ett mycket attraktivt och strategiskt läge 
för en utveckling av stadskärnan. Med en ny byggnad skulle stads-
rummet mot Museiparken också få en tydligare avgränsning. Det 
borde finnas möjlighet att integrera terminalfunktionen i en ny 
byggnad. Kommunen och regionen har nyligen utfört en kollektiv-
trafikutredning som bl a behandlat Kampenhof. Av denna framgår 
att nuvarande terminalläge uppfyller framtida funktionskrav. Även 
två ytterligare lägen i närområdet skulle funktionsmässigt fungera, 
men en flytt av terminalen innebär stora kostnader och kan främst 
motiveras ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Utgångspunkten måste 
därför vara att nuvarande terminal kan ligga kvar och fungera i ett 
utbyggt Kampenhof, vilket illustreras i figuren nedan. 

Kampenhof med nuvarande bussterminal 

Öster om Bastiongatan (på västra Kampenhof) redovisas en större 
byggnad som skulle kunna utnyttjas för offentliga lokaler, t ex ett 
kulturhus. Alternativ disposition är också möjlig och området kan då 
få en annan användning i form av ex vis kontor och bostäder. 

Även i kv Pipfabriken och på nuvarande brandstationstomt redovisas 
i förslaget skisser på nya byggnader som förstärker Bastiongatans 
rumslighet. Brandstationstomten skulle på ett bra sätt fungera som 
platsen för ett centralt placerat stadshus. 

För att förstärka nord/syd-stråket på Bävebäcksgatan, men också för 
att förbättra gaturummet på Strömstadsvägen redovisas en ny bygg-
nad norr om Brattska ängen. 

Brandstationstomten, västra Kampenhof, Brattska ängen mm 
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Ett nytt parkeringshus föreslås för att tillgodose det allmänna parke-
ringsbehov som stadskärnan alstrar eftersom i princip all markparke-
ring försvinner (ca 500 st platser) om Kampenhof bebyggs. I p-huset 
bör också kunna integreras en ramp som ansluter till den föreslagna 
byggnaden öster därom (med parkering på plan två). Från denna 
byggnad kan en ny, smäckrare brokonstruktion över Västerlånggatan 
ansluta till kv Gyldenlöve. Nuvarande ramp och bro blockerar möj-
ligheten att använda kvarteret för bebyggelse som måste vara en 
primär ambition om vi vill utveckla staden i den här delen. Om den 
ovan föreslagna ”integrerade” lösningen på parkering och angöring 
till kv Gyldenlöve är möjlig, eller om det finns andra lösningar som 
innebär en god stadsmiljö, måste värderas vid en närmare studie av 
det här området. 

Centrala Kampenhof 

I förslaget redovisas i Bävebäcksgatans förlängning ett resecentrum 
med knutpunkt vid gång- och cykeltunneln under bangården och 
stadsmotorvägen. Med nya perronglägen längre österut får tågtrafi-
ken en tydligare koppling till stadscentrum och viktiga busslinjer i 
stadstrafiken. Områdesplanen redovisar hållplatser vid Västerlångga-
tan som står i förbindelse med resecentrums nya perronger. Med ett 
ökat tågresande kan förväntas ett större behov av parkering för pend-
lare. Resecentrum bör därför ha god tillgång till p-platser både för 
bilar och cyklar mm. 

Entré till Resecentrum vid Bävebäcksgatan 

P-hus 

Kv Gyldenlöve 
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Entré och hållplatser till Resecentrum vid Västerlånggatan 

Resecentrum vid Silentzvägen 

Norr om Bastiongatan ligger kv Eol. För att förstärka och förbättra 
stadskaraktären utmed gatan har en detaljplan med kontor och bostä-
der upprättats för mittdelen av kvarteret. För att ytterligare förstärka 
gaturummet här, men också mot Bävebäcksgatan och Västerlångga-
tan, redovisar förslaget en idé med nya byggnader i den västra och 
östra delen av kvarteret. 

Kv Eol med Brattska ängen i bakgrunden 
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Förslaget redovisar också utbyggnadsmöjlighet för Bohusläns mu-
seum. Dels norrut med en byggnadskropp som förstärker den plats-
bildning som föreslås i anslutning till Kungsgatans förlängning och 
kvarteret norr om denna och dels med en byggnadskropp i västra 
delen av museet. Denna begränsas av Museigatan som eventuellt i 
framtiden kan komma att utgöra den nordliga länken i en bilbroför-
bindelse över Bäveån. Karaktären på Riverside-huset kan idag upp-
levas som tung och massiv. Förslaget redovisar en ambition med 
tillbyggnader på tomten där syftet är att ”luckra upp” detta uttryck. 
Det finns naturligtvis andra sätt att göra detta, det här förslaget ska 
ses som ett exempel. En eventuell utbyggnadsmöjlighet måste också 
ställas i relation till ett utökat behov av parkeringsplatser i förhål-
lande till friytor för en attraktiv disposition av tomten. 

Bohusläns museum och Riverside 

Bastiongatan och Västerlånggatan utgör de mest trafikerade gatorna 
i anslutning till området. För en tydligare karaktär av att vara en gata 
i staden bör Bastiongatan förses med trottoarer för gång och cykel 
och trädallé på båda sidor av gatan. Kopplingen till stadskärnan bör 
förstärkas i Västerlånggatan framför allt vid korsningen med Kungs-
gatan och kajen på norra sidan av Bäveån i anslutning till Väster-
bron. 

Bastiongatan i anslutning till Västerlånggatan 
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Med den föreslagna strukturen kan Kampenhof i princip göras bil-
fritt söder om det föreslagna parkeringshuset. Det innebär att 
Kungsgatans förlängning och området vid Museiparken kan anpas-
sas och göras tillgängligt för de oskyddade trafikanterna. 

I stråket Kungsgatans förlängning föreslås också mötesplatser, vilket 
tar sig uttryck i dispositionen av kvarteren; från entréplatsen vid 
Västerlånggatan i öster till torgbildningen i väster där platsen kan 
förstärkas av den tidigare redovisade utbyggnadsmöjligheten för 
museet.  

Kungsgatans förlängning över Västerlånggatan 

 

 

Kajstråket på norra sidan av Bäveån förstärks av ytterligare bebyg-
gelse i anslutning till det. En ny bilbro i Museigatans förlängning 
innebär att biltrafik bryter det stråket på ett ofördelaktigt sätt. En bro 
i det läget innebär också att möjligheten att med båt angöra kajen vid 
Museiparken (och kajen på södra sidan) förhindras med den påver-
kan det kan ha på upplevelsen av promenadstråket utmed ån och 
stadsbilden. 

Som ovan redovisats innebär förslaget att nuvarande markparkering 
försvinner. Det förutsätts att ny bebyggelses parkeringsbehov för 
bilar i huvudsak anordnas på egen tomtmark med det antal platser 
som vid specifik tidpunkt anges i kommunens parkeringsnorm. På 
motsvarande sätt ska cykelparkering anordnas på tomtmark för det 
egenalstrade behovet.  

Kampenhof bedöms vara det område i den här planen som har de 
bästa förutsättningarna för kommersiella och offentliga lokaler med 
tanke på dess närhet till stadskärnan. Bostäder kan och bör naturligt-
vis finnas. Bastiongatan och Västerlånggatan har relativt mycket 
biltrafik, varför bullersituationen utmed dessa måste beaktas om bo-
städer planeras i närheten av dem. 

Den västra delen av området har en relativ närhet till avloppsre-
ningsverket Skansverket. Den i berget inbyggda anläggningen inne-
bär naturligtvis goda förutsättningar för att etablera bostäder i när-
heten jämfört med ett öppet reningsverk. Aspekter som lukt, buller 
och bakteriespridning måste dock beaktas inför framtida detaljplaner 
där bostadsbebyggelse föreslås. Med utgångspunkt från andra stä-
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ders exploateringsförslag i närheten av inbyggda reningsverk be-
döms ett avstånd till bostadsbebyggelse på i storleksordningen 200 
meter innebära att eventuella risker och störningar kan hanteras, me-
dan kortare avstånd ofta innebär att riskutredningar måste utföras, 
som i sin tur kan medföra krav på åtgärder i reningsverket som inne-
bär ekonomiska konsekvenser. 

Med tanke på möjligheten att delar av bebyggelsen bör kunna an-
vändas på många olika sätt är det svårt att ange hur många bostäder 
som kan etableras. En uppskattning är att det kan handla om 150 – 
500 st. 
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Kommunfullmäktige har beslutat att stadens nya badhus ska placeras 
i kv Windingsborg. Ambitionen är att det befintliga badhuset ska 
vara i funktion under byggtiden och rivas när det nya står klart. När 
detta skrivs pågår bearbetning av lokalprogrammet och nya skisser 
ska tas fram som baseras på detta. Utrymmesbehovet bedöms vara 
ungefär som redovisas på föregående sida. Förslaget ska anpassas till 
det utrymme som behövs för trafikföringen i anslutning till 
Asplundsgatan om en ny bilbroförbindelse byggs i den här delen. 

Det bör noteras att här redovisat förslag ska betecknas som schema-
tiskt. 

 

 

 

Kv Windingsborg från väster  
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Anegrund mm 

Området består av det nuvarande kvarteret Anegrund som begränsas 
av Junogatan, Repslagaregatan och Bäveån. Kvarteret är stort och 
upptar en yta av ca nio hektar. I förslaget redovisas också några idéer 
till användning av mark i anslutning till kvarteret. 

Gestaltningsidén innebär en uppbyggnad av kvarter i rutnätsform 
med en vinkling och avfasning av dessa för att skapa riktningsför-
ändringar och därmed avgränsade gaturum som kan innebära lägre 
hastighet på biltrafiken men också tydligare rumsbildningar i gatu-
miljön.  

En annan bärande idé i förslaget är det centrala och breda gatu-
/parkstråk som binder samman kajen med Södra Lövåsvägen – och i 
dess förlängning Strandpromenaden. Över Bäveån föreslås en öpp-
ningsbar gång- och cykelbro som då också sammanlänkar området 
med den norra åsidan. Det genomgående stråket kan fylla många 
olika funktioner och bli det gemensamma vardagsrummet i området 
med möjlighet till olika upplevelser. En öppen dagvattenhantering i 
form av en vattenspegel kan bidra till en ytterligare förhöjning av 
attraktiviteten och platsens värde samtidigt som den förstärker håll-
barhetsaspekten. 

 

 

 

 

 

Anegrund från väster med det centrala gatu-/parkstråket 

Kajen mot Bäveån görs relativt bred och ska också kunna inrymma 
olika funktioner samt utgöra ytterligare en del av det gemensamma 
vardagsrummet. Både kajen och gatu-/parkstråket kan ses som delar 
av genomgående stråk mellan områdena (och en del av Strandpro-
menaden) där årstids- och väderleksvariationer gör att det ena eller 
andra uppfattas som mer attraktivt att utnyttja. 
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Närheten till Lövåsberget är en kvalitet som bör tas tillvara så att det 
kan utvecklas som rekreations- och strövområde. I den sydvästra 
delen av området föreslås en näridrottsplats med närhet till bebyg-
gelsen, men också i ett läge som gör den mer allmänt tillgänglig. 

Förslaget redovisar ingen större utgrävning av kanaler eller hamn-
bassänger. Nya kajer innebär stora kostnader i investeringsskedet 
och – på sikt – också i form av drifts- och underhållskostnader. Ett 
behov av båtplatser för fritidsbåtar skulle ändå kunna tillgodoses i 
Bäveån (uppskattningsvis ca 100 st), vilket bedöms vara ekonomiskt 
rimligare att genomföra, samtidigt som landområdet kan bebyggas i 
sin helhet. 

Småbåtshamn med ca 100 platser 

Illustrationerna i förslaget redovisar en princip med volymer där de 
högsta delarna i resp kvarter ligger i norr för ett bra solinfall på går-
darna. Generellt för området finns de högsta byggnaderna mot norr 
och Bäveån. 

Strukturen bygger på att gaturummen ska vara de allmänna stråken, 
men det är också en kvalitet om man kan passera genom kvarteren. 
Även om illustrationen i huvudsak redovisar kringbyggda gårdar bör 
sådana möjligheter finnas. Alternativt kan kvarteren göras mer 
öppna för att tydliggöra denna möjlighet och kvalitet – utan att för 
den skull uppluckra rutnätskaraktären. 

Trafikstrukturen bygger på att Junogatan och Repslagaregatan utgör 
angöringsgator till varje kvarter – med undantag för den nordvästra 
delen där även lokalgatorna utgör en del i angöringen. Det innebär 
att det genomgående gatu-/parkstråket kan göras i princip bilfritt. 
Där gatorna möter kajen breddas de för att kunna medge vändning, 
men också för att skapa platsbildningar och mer väderskyddade lä-
gen i anslutning till kajen. 

Junogatan och Repslagaregatan förses med trädalléer och dubbelsi-
diga trottoarer för gående och cyklister – så att de upplevs som gator 
i staden med en ombonad och trygg miljö. Motsvarande utform-
ningsidé föreslås för gatorna inne i området, men här med ett sma-
lare breddmått och där förmodligen cyklister kan dela utrymme med 
bilarna. 

Det är viktigt att ett översvämningsskydd integreras i miljön och att 
det får en sådan utformning att det kan utnyttjas och upplevas som 
ett attraktivt stråk för gående och cyklister. 
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Torgbildning där gatan möter kajen 

Ambitionen är att gatorna ska ha en mycket begränsad möjlighet för 
bilparkering och, i de fall det förekommer, främst vara avsedd för 
besökare och kunder. Förslaget bygger därför på att bilparkering 
placeras i kvarteren, helt eller halvt nergrävda. Parkeringsplatser i 
marknivå medverkar inte till en ombonad och attraktiv upplevelse av 
gaturummet. Som alternativ kan en parkeringslösning i form av ge-
mensamt parkeringshus vara lämplig. Men det är lika viktigt här att 
första våningen får ett uttryck som upplevs attraktivt. Kanske kan ett 
läge för ett sådant utmed Junogatan kombineras med kommersiella 
lokaler i bottenvåningen. 

Det centrala gatu-/parkstråket med öppen dagvattenhantering 

Ambitionen med ett så här stort område måste vara att det ska ha ett 
så varierat innehåll som möjligt – även om bostadsdelen kommer att 
dominera. Det kan antas att lägen utmed kajen kan bli attraktiva för 
restauranger och kaféer och att det utmed Junogatan finns lämpliga 
lägen för viss typ av handel. Kanske kan det utmed gatu-/parkstråket 
också finnas möjlighet att etablera kommersiell verksamhet. För 
övrigt är en blandad användning av kvarteren önskvärd, med kon-
torslokaler o dyl. Men ambitionen bör också vara att de ska inrymma 
förskolor och eventuellt andra skolformer som integrerade delar i 
kvarteren. Antalet bostäder är därför svårt att uppskatta, men det bör 
handla om ca 1 000 – 1 500 st. 
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Bäve- och Badökajen mm 

Förslaget innebär att området successivt omvandlas till en stadsdel 
med bebyggelse för bostäder och verksamheter. Planeringen utgår 
från dagens situation och en vilja uttryckt i bl a översiktsplanen och 
den maritima strategin att flytta hamnverksamhet och tung industri 
från de inre delarna av staden längre ut till Sörvik och Fröland eller 
till andra industriområden. Uddevalla hamn utgör idag riksintresse 
och Trafikverket håller i nuläget på med en s k precisering av detta. 
För Uddevallas del är det viktigt att hitta goda lösningar för att på 
bästa sätt kunna kombinera hamnens verksamhet med utvecklingen 
av de inre delarna av nuvarande hamnområde, Bäve/Badö och 
Skeppsholmspiren. En förändring av markanvändningen och flytt av 
pågående verksamheter kräver långa ledtider. Att riksintresset för 
hamnen ges en tydlig och väl motiverad avgränsning utifrån ham-
nens nationella funktion och utvecklingsbehov är viktigt för Udde-
vallas möjligheter att hantera fortsatt planering och utveckling av 
dessa områden.  

Den totala bilden av det här förslaget ska ses som en vision på lång 
sikt som bygger på att nuvarande verksamheter här och på Skepps-
holmspiren etableras på annan plats. En etappvis utbyggnad föreslås 
där användningen av marken delvis förändras över tiden, där områ-
den inledningsvis kan utgöra t ex grönområde/aktivitetsområde för 
att i ett senare skede exploateras för bebyggelse.  

Det långa tidsperspektivet av ett genomförande gör förmodligen att 
förutsättningar, värdering av innehåll i området mm kommer att för-
ändras. Men det här redovisade förslaget bygger på följande idéer. 

 

Bastiongatan ligger kvar i sitt nuvarande läge. För ett mer stadsmäss-
igt utseende och som en del i angöringen till stadscentrum föreslås 
att den förses med dubbelsidiga gång- och cykelbanor och trädalléer. 
Ny bebyggelse föreslås på ömse sidor av gatan med en placering, 
volym och användning som också förstärker stadsmässigheten. Ut-
gångspunkten är att byggnaderna innehåller verksamheter och inte 
bostäder; dels beroende på höga ljudnivåer på gatan och svårigheten 
att anordna s k tysta sidor med kvalitet, dels för att verksamheter här 
kan ”tåla” att andra verksamheter fortfarande pågår i närområdet 
(som en del i en etapputbyggnad) och dels också för att det i ett så 
här stort område också behövs verksamhetslokaler (och här är läget 
inte det bästa för bostäder). 

Bastiongatans västligaste del 
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Utmed kajerna föreslås kvarter som här öppnas mot vattnet och ut-
sikten och för solinfall i söder- och västerläge på gårdarna. För-
slagsvis höjs hela kajbredden som översvämningsskydd där den 
valda nivån också används på de öppna kvarterens gårdar, så att ka-
jer och gårdar kan uppfattas som en helhet med god tillgänglighet 
däremellan. 

Öppna kvarter mot kajerna, vattnet och ljuset 

 

 

I områdets centrala del föreslås i nord-/sydriktning ett område med 
”hus i park”. Byggnaderna föreslås som punkthus för in- och ut-
blickar till och från parken, men också för att parkområdet ska upp-
fattas som inbjudande och tillgängligt för alla. Parkområdet ansluter 
i söder till kajen och övergår här till en torgbildning som integreras 
med kajområdet. Torgets hörn markeras med ytterligare fyra punkt-
hus.  

Torg och park med punkthus 

 

 

P-hus 

P-hus 
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I förslaget redovisas att en av silobyggnaderna bevaras. Dels som en 
symbol för den tidigare verksamheten i området, men dels också för 
dess starka och karakteristiska form. Naturligtvis är det en förutsätt-
ning att en ny användning av den är rimlig att åstadkomma.  

Kajstråk med park ut mot Kasebukten 

Kajområdet utgör det naturliga promenadstråket och det kan i sig 
också fungera som spontan mötesplats. Ibland förstärks denna karak-
tär, t ex vid torgbildningen som står i förbindelse med parkområdet 
norr därom. Kajstråket från Badökajen fortsätter norrut där det får 
mer av parkkaraktär (med en naturpark/aktivitetsyta ut mot Kase-
bukten) för att i nordost ansluta till Bastiongatan. Inom kajkvarteren 
föreslås att bilparkering integreras i kvarteren. Vid de föreslagna 

punkthusen är en sådan parkeringslösning inte rimlig. Markparke-
ring är inte önskvärd, därför redovisas i områdesplanen parkerings-
hus norr och sydväst om det centrala parkområdet. Här kan också 
bilplatsbehovet för silobyggnaden tillgodoses. 

Med utgångspunkt från nuläget – vilket kanske är fel med tanke på 
att det här området ska betraktas i ett långt tidsperspektiv – är bo-
stadsbebyggelse som det dominerande inslaget troligt. Men giss-
ningsvis finns det lägen utmed kajstråket som också kan attrahera ex 
vis restauranger och kaféer. På motsvarande sätt som redovisas för 
området Anegrund är det också viktigt att verksamhetslokaler av 
olika slag kan integreras i bebyggelsen för ett så varierat utnyttjande 
och innehåll som möjligt. Jämför också vad som ovan redovisats för 
området vid Bastiongatan. Det området skulle förmodligen kunna 
utvecklas i ett tidigare skede än övriga delar om det fokuseras på 
verksamheter. (Mer om detta i kapitlet om etapputbyggnad nedan.) 
Området väster om Riversideängen längs med Bävekajen skulle 
inom ett relativt kort tidsperspektiv kunna utvecklas till ett grön- och 
aktivitetsområde som en mötesplats där människor kommer nära 
vattnet i centrum. Genom att binda samman området söder och norr 
om Bäveån med en gång- och cykelbro, så kan det fungera som en 
bostadsnära park för de områden som planeras för bebyggelse, men 
också som en lätt tillgänglig mötesplats för hela staden. Exempel på 
aktiviter och anordningar som kan finnas är skatepark, kajak- och 
roddcenter, beachvolleyplaner, vattenlek, utomhusbad/bastu, evene-
mangsyta mm.  

Den i förslaget redovisade skissen bedöms innebära i storleksord-
ningen 1 500 st bostäder. 
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Skeppsholmspiren 

En utveckling med bostäder på Bäve- och Badökajen enligt ovan 
förutsätter att hamnverksamheten på Skeppsholmspiren flyttas.  Med 
förutsättningen att hamnverksamhet fortsatt bedrivs på Sörvik är det 
inte rimligt att – med dagens regelverk för t ex industribuller och 
skyddsavstånd – föreslå bostäder på Skeppsholmspiren. Idén som 
ovan redovisats för Bäve- och Badökajen beskrivs närmast som en 
framtida vision, på motsvarande sätt ska det här framlagda förslaget 
för Skeppsholmspiren ses. 

Kajstråk på västra sidan av piren 

Idén bygger på att promenadstråk ska finnas runt hela piren. På väs-
tersidan utgör befintlig kaj en del i detta stråk. Här kompletteras 

stråket av byggnader för verksamheter av olika slag utmed kajen. På 
östersidan av piren anläggs förslagsvis en bryggpromenad.  

Mellan piren och Badökajen finns möjlighet att anlägga en större 
småbåtshamn i ett skyddat läge. Skissen redovisar i storleksordning-
en 350 st platser. Utmed bryggstråket anläggs parkeringsplatser för 
småbåtshamnens användare. Parkeringsplatsen avgränsas av bygg-
nader som har en funktion i anslutning till småbåtshamnen. I ”hamn-
bassängens” norra ände kan en sjösättningsramp anläggas.  

Kajstråk på östra sidan av piren med småbåtshamn 
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Mellan södra delen av småbåtshamnen i öster och bebyggelsen vid 
västra kajen anläggs en trädplanterad torgbildning som binder sam-
man området ”på tvärsen”. 

Torg med träd binder samman västra och östra sidan av piren 

 

 

 

 

Som avslutning på Skeppsholmspiren – och som en marke-
ring/symbol för den nya staden utmed Bäveån – placeras en högre 
byggnad som landmärke/mötesplats. Kanske med en karaktär av 
fyrtorn? Alternativt kan det här vara platsen för en större skulptur 
som landmärke. 
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ETAPPUTBYGGNAD 

Idéer och tankar om hur området kan omvandlas till en ny stadsdel 
har funnits under lång tid. Skälen har haft sin utgångspunkt i stadens 
möte med vattnet och de möjligheter till ett attraktivt boende som de 
inre delarna av hamnen och Bäveån utgör samt ett utnyttjande av det 
stadscentrala läget i sig. En utmaning är att få stadsutvecklingen och 
hamnutvecklingen att gå ”hand i hand” där hamnens långsiktiga ut-
vecklingsförutsättningar säkras. Oavsett om utgångspunkten är ham-
nens fortsatta konkurrenskraft eller stadens utveckling mot vattnet är 
förändringarna förknippade med betydande kostnader. Sannolikt är 
kostnaderna av sådan art att de dyker upp tidigt i processen medan 
nyttor och intäkter är mer långsiktiga. I detta arbete görs ingen ana-
lys av förändringarnas mer övergripande samhällsekonomiska effek-
ter eller balans mellan kostnader och nyttor. En sådan analys bedöms 
vara en förutsättning i det fortsatta arbetet. Utbyggnadstakten för 
området kommer att variera och det är svårt att ge en fullständig bild 
i detta tidiga skede. Det finns inte tillräckligt underlagsmaterial och 
stora osäkerheter råder inom en rad områden, varför fortsatta utred-
ningar kommer att bli nödvändiga, t ex miljö- och bullerutredningar, 
hur de geotekniska förutsättningarna för att bebygga området ser ut, 
preciseringen av hamnen som riksintresse samt, inte minst, hur ham-
nens verksamhet påverkas på lång och kort sikt. 

Stora delar av den markyta som ingår i områdesplanen ägs av Udde-
valla kommun och det är inom den kommunägda marken som ut-
byggnaden i huvudsak kommer att äga rum. Etappvis utbyggnad 
föreslås där pågående och framtida utredningar kan komma att på-
verka vilket område som kommer att kunna påbörjas. Men principen  

 

att bygga ”inifrån och ut” bör vara vägledande, så att upplevelsen 
blir att stadskärnan utvidgas på ett naturligt sätt.   

Tidig samverkan mellan medborgare, olika byggherrar och kommu-
nens förvaltningar är grunden för ett gott resultat. Utvecklingsbar 
mark ska i huvudsak anvisas, genom markanvisningsförfarande, till 
exploatörer och intressenter som vill vara med att bygga den nya 
stadsdelen och förverkliga områdesplanen.   

Kartbilden på föregående sida redovisar en ”tidsaxel” som bygger på 
principen ”inifrån och ut” och siffrorna i kartan ska läsas som antal 
år från nu när en exploatering inom de olika delområdena inletts. (På 
två ställen redovisas ett intervall vilket ska åskådliggöra att det är 
stora områden som i sig behöver delas in i etapper.) Den redovisade 
”tidplanen” bygger på att nödvändiga utredningar och detaljplaner 
har utförts i ett tidigare skede som närmare prövat lämpligheten av 
en exploatering. 

Principen ”inifrån och ut” har redan tagit sig ett påtagligt uttryck i 
och med att det är beslutat att det nya badhuset ska byggas i kv Win-
dingsborg. 

Kampenhof är ett viktigt område som utgångspunkt för utvidgningen 
av stadskärnan med möjlighet att etablera kommersiella och offent-
liga lokaler samtidigt som det är en central punkt för kollektivtrafi-
ken. Därför bör vi här relativt snart gå vidare med att etablera en mer 
stadsmässig struktur. 
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Kv Anegrund har en stor potential att försörja de centrala delarna av 
staden med lägenheter i flerbostadshus under en lång tidsperiod. 
Med en fortsatt stark befolkningstillväxt i kommunen är det väsent-
ligt att en närmare planering inför ett bebyggande startar relativt 
omgående då det är många komplexa frågor som ska beaktas.  

För de större områden där en exploatering ska ses på längre sikt, 
framför allt Bäve/Badö, kan alternativt utnyttjande av marken, fram 
till dess en exploatering sker, vara möjlig. Ett exempel är anläggande 
av en grön aktivitetsyta/park utmed Bäveåns norra sida.  

 
 

Grön aktivitetspark utmed Bävekajen 
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FORTSATT ARBETE 

Inledningsvis beskrevs att den här studien ska ses som en nivå mel-
lan översiktsplanen och den mer genomförandeinriktade detaljpla-
nen, en ”mellannivå” där målsättning, bebyggelse- och gatustruktur 
mm redovisas inom ett större område med en naturlig avgränsning. 
Och med det uttalade syftet att skapa en gemensam helhetsbild för 
området som i nästa fas kan ge goda förutsättningar för ett konkret 
samarbete med olika intressenter och leda till ett genomförande som 
står i samklang med stadens och centrums utveckling. 

De olika platserna inom området har olika förutsättningar för ett 
genomförande beroende på ägarstrukturen, den pågående markan-
vändningen och tidsaspekten på en utbyggnad (jmf ovanstående ka-
pitel Etapputbyggnad). För att driva områdesplanens intentioner vi-
dare är det lämpligt att en kommunal projektorganisation skapas. 
Syftet är att den ska samordna olika projekt och utredningar som är 
nödvändiga steg för att klarlägga förutsättningarna, tydliggöra sam-
manhangen och beskriva de ekonomiska konsekvenserna inför föl-
jande detaljplanearbeten. Projektorganisationen ska också vara kon-
taktyta och koordinator inom kommunen och gentemot olika myn-
digheter, fastighetsägare och intressenter. Förslagsvis inrättas en 
styrgrupp som politisk plattform för den kommunala organisationen. 

Den inriktning som områdesplanen redovisar och som den före-
slagna projektorganisationen bearbetar vidare måste därefter omsät-
tas i detaljplaner för olika delområden. I dessa arbeten prövas mer 
specifikt utformning och innehåll; hur stora husen får vara, hur breda 
gatorna ska vara, vilka olika användningssätt som ska tillåtas osv.  

 

Till respektive detaljplan, eller vid större sammanhängande områden 
med flera detaljplaner, bör också finnas kvalitets- eller gestaltnings-
program som närmare beskriver sådana aspekter för utformningen, 
både av gaturum och av byggnader.  

I och i anslutning till dessa detaljplanearbeten måste också olika 
former av tekniska utredningar utföras, t ex avseende stabilitet, tra-
fikbuller, dagvattenhantering. Inte minst viktigt i det sammanhanget 
är att frågan om markföroreningar beaktas. Stora delar av områdes-
planen består av mark som är utfylld och/eller har använts av verk-
samheter av olika slag. Det har medfört att marken på många ställen 
är förorenad. Föroreningsgraden varierar och behovet av efterbe-
handling (sanering) kan också variera beroende på vilken använd-
ning som respektive delområde planeras för. Generellt kan sägas att 
områden där människor ska vistas mer stadigvarande (t ex bostäder, 
skolor och förskolor) måste uppfylla högre krav på markens renhet 
än områden med annan användning. 

För att klara ut vilka krav som ställs på miljöförbättringar i området 
som helhet och hur dessa kan hanteras i samband med kommande 
exploateringar behöver en målbeskrivning för föroreningar inom 
området tas fram i ett tidigt skede. Som underlag görs en översiktlig 
hälso- och miljöriskbedömning samt en historisk inventering. Be-
dömningen av vilka risker som sammanhänger med eventuella för-
oreningar och vilka åtgärder som behöver vidtas ska göras med ett 
långsiktigt perspektiv. Målbeskrivningen utgör underlag vid kom-
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mande detaljplaneläggning och bygglovprövning och ambitionen 
måste vara att den ska vara antagen innan detaljplanearbeten startar.           

Som tidigare beskrivits behöver problematiken med översvämning 
vid högvatten bemästras. Den handlingsplan som nu är under fram-
tagande utgör ett steg på vägen och ett underlag för beslut om föl-
jande projektering och därefter ett byggande av översvämningsskyd-
det som en förutsättning för en exploatering inom i princip hela det 
aktuella området, men också som en förutsättning för en hållbar ut-
veckling av stadskärnan i ett större sammanhang.  

En förutsättning för genomförande av kommande detaljplaner på 
många ställen är att t ex befintliga verksamheter flyttas. Det är vik-
tigt att planeringen för ett sådant arbete görs i ett tidigt skede så att 
inte önskade tidplaner förskjuts av det skälet.  

Konkret har det fortsatta arbetet inletts i och med att det nu finns ett 
uppdrag att upprätta en detaljplan för ett nytt badhus i kv Windings-
borg. 

Kv Anegrund har ovan beskrivits som ett väsentligt område för att 
försörja kommunens centrala delar med bostäder i framtiden i linje 
med den beslutade samhällsbyggnadsstrategin. För att möjliggöra en 
exploatering inom en snar framtid behöver arbetet här fortsätta om-
gående. Dels i form av diskussioner och samarbete med fastighetsä-
gare och intressenter och dels i form av olika typer av utredningar 
som är nödvändiga för kommande detaljplanearbeten. Parallellt med 
utredningsarbetet bör gestaltningsprogram för området upprättas för 
att konkretisera den målbild som formulerats i den här områdespla-
nen, men också som underlag för kommande markanvisningar. 

Den föreslagna gång- och cykelbron innebär en viktig funktion – och 
symbol - för att binda ihop det nya med det gamla. En förprojekte-
ring av bron bör utföras och inkluderas i det fortsatta arbetet med ett 
översvämningsskydd. 

Kampenhofsområdet bör tydligare utvecklas till att utgöra en del av 
stadskärnan. Även om det idag är en komplex situation med parke-
ringsytor, bilramp till angränsande kvarter och bussterminal, så bör 
arbete inledas med att lägga grunden för en framtida omdaning med 
en mer stadsmässig struktur och innehåll, där utveckling och genom-
förande kan ske successivt utifrån de förutsättningar som råder vid 
varje given tidpunkt. Ett led i utvecklingen av stadskärnan kan vara 
att planera för en etablering av ett nytt stadshus och ett kulturhus i 
området. (Se även kapitlet Kampenhof mm, sid 20.) 

En etablering av ett resecentrum med en tydligare koppling mellan 
tåg- och stadsbusstrafiken bedöms också vara en viktig förutsättning 
för utveckling av stadskärnan och tätorten. Med tanke på att det är en 
lång planerings- och tillståndsprocess fram till ett genomförande bör 
också denna starta relativt omgående. 

Grundläggande framgångsfaktorer för ett genomförande av områ-
desplanens intentioner är att arbetet bedrivs i samverkan, att tydliga 
mål formuleras för en stadsutveckling med gedigna kvaliteter samt 
att det sker med uthållighet och ett långsiktigt perspektiv. 

 


