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SAMMANFATTNING
Denna förstudie har tagits fram inom ramen för
Uddevalla kommuns ambitioner att göra centrum till ett mer attraktivt område. Upprustning
och förnyelse av det offentliga rummet ska bidra till
detta. Det övergripande målet med arbetet är att höja
statusen på Kungsgatan och att göra gågatan till ett
mer levande affärsstråk med mötesplatser kopplade
till stadens vatten - Bäveån och hamnen.
Av Uddevallas offentliga stadsrum är gågatan
ett av de viktigaste som bör representera stadens
livskraft och identitet. Syftet med arbetet är att ta fram
ett underlag utifrån vilket man kan besluta om fortsatt
utveckling och utformning av Kungsgatan samt Norra
Drottninggatan.
Ett övergripande förslag redovisas här. Vi har utgått från platsens kärna, själ och historia för att hitta
rätt uttryck just här. Kungsgatan är en klassisk gågata,
sprungen ur 1800-talets rutnätsstad. Den är idag relativt nedgången och utan stark karisma samt med
avsaknad av helhetsgrepp. För input har bland annat
inspiration hämtats från andra svenska städer vad gäller proportioner, möbleringsstruktur, belysning med
mera.
Uddevallas gågata karaktäriseras av en arkitektonisk mångfald som för att kunna uppskattas kräver
en enhetlig markutformning och utrustning. Gatan ska
utgöra ett scengolv för folklivets aktiviteter och den
ska kunna harmoniera med alla olika typer av fasader.

I förslaget redogörs för ett enkelt - men elegant
- helhetsgrepp som dels innebär att hela gatan får
en enhetlig mark i form av granit som höjer känslan
av status. Den relativt långa gatans alla korsningar tas
om hand genom att de utformas till tydligare platser
där markbeläggning får ett annat utseende - med en
variant för var och en av dessa noder. Nya träd markerar dessa platser och flaggar därmed för korsningarna
på långt håll.
Norra Drottninggatan får också ett lyft i markskikt och i trädstruktur: Alléer leder norr ut mot
grönområde och söderut mot Bäveån med dess framväxande caféstråk. Detta gestaltningsgrepp utgör ett
avstamp som i framtiden kan efterliknas på övriga av
Kungsgatans korsande gator.
Förslaget visar principer för, och exempel på,
utrustning, belysning osv att arbeta vidare med utifrån kommande projektering. Vidare påpekas att ett
övergripande centrumprogram för stadskärnans olika
komponenter är nödvändigt för att få till en tillfredsställande visuell helhet av så god kvalité som de centrala offentliga rummen förtjänar. Detta gäller även
trafikstruktur och parkeringslösningar.
Konst på gågatan saknas helt idag och vid en
upprustning faller det sig naturligt att introducera detta, till exempel i varje korsningspunkt. Konst- och gestaltningsteman kan förslagsvis bygga på Uddevallas
historia och kultur som fiske, havsdjur eller båtbygge.
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KÄLLOR
Rapporter som har ingått i utarbetandet av förstudien
 Centrala Uddevalla, fördjupning av kommunens översiktsplan.
 Fördjupad översiktsplan Uddevalla Stad
 Levande stadskärnor, kartläggning av hot och möjligheter
 Strategi Karlskrona
 Centrala Uddevalla, Gestaltningsprogram (koncept sept 2016)
 Centrumplan -en helhetssyn
 Motala centrum 2025 - vår gemensamma vision

Övrig litteratur & texter & websidor
 Foton från Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torggatan_September_2014_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macau_Largo_do_Senado_tiles.jpg
http://www.drostle.com/portfolio/fishpond/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Murano_-_Pavement_circulaire.jpg
http://www.instiz.net/pt/1333390?id=pt&category=2
http://www.smallgardenlove.com/diy-pebble-mosaic/pebble-mosaic-peacock/
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http://www.thejoyofshards.co.uk/london/canary/fish.shtml
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-03-05_03-13_Madeira_070_Pra%C3%A7a_do_Municipio.jpg
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SYFTE OCH MÅL
Syfte

Syftet med detta arbete är att ta fram ett underlag
för beslut huruvida förstudien skall gå vidare med planering och projektering av upprustning av gågatan.
Ett övergripande förslag har här tagits fram för hur
Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan kan
rustas upp och tillgänglighetsanpassas.

Mål

Det övergripande målet med arbetet är att höja statusen på Kungsgatan. Att göra gågatan till en levande
mötesplats och därmed lyfta centrums attraktivitet.
Tillgängligheten till - och inom - centrum skall öka.
Förslaget bidrar till att göra centrum mer attraktivt,
tryggare och mer levande på både kort och lång sikt
under alla årstider, för alla.
“Det är inte särskilt konstigt att en stor del av handeln idag
etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har
varken plats för den nya handeln eller de bilburna kunder som
bor i de bilanpassade bostadsområden som vi har byggt under
1900-talet.
För att stärka stadskärnorna behövs både bättre tillgänglighet,
högre utbud och starkare samordning mellan kommun,
fastighetsägare och handlare.”
Jerker Söderlind, arkitekt och VD på Stadsliv AB

Handelsrapporten “Levande stadskärnor - Kartläggning av hot och möjligheter” lyfter fram vikten av attraktivitet och tillgänglighet till småstäders centrum.
Rapporten bygger på enkäter och intervjuer och är
gjord av Svensk Handel, Fastighetsägarna och Stadsliv AB:
6
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VARFÖR INVESTERA I STADSMILJÖN?
Parallellt med att investeringar görs i köpcentra i mindre städers ytterområden behöver krafttag göras i
stadskärnorna för att förhindra att dessa tappar i styrka
och attraktivitet. Varje centrum behöver behålla sin roll
som fysisk och upplevelsemässig ryggrad för staden.
Trivsamma och lättillgängliga stadsrum ökar attraktiviteten för affärsidkare och andra verksamheter. Ett av
de huvudsakliga offentliga stadsrummen i en stad är
de centrala gågatorna.
Huvudgator och centrala gågator i stadskärnorna har
som en av sina huvuduppgifter att visa upp stadens
identitet. Ju starkare och mer attraktiv desto bättre
förutsättningar finns, för såväl handel och verksamheter som för bostäder och övrig vistelse.

“ I takt med en samhällsutveckling där människor i
allmänhet är rikare och har mer fritid, fokuserar man
alltmer på staden som upplevelserum, och därmed
på de förhållanden som höjer stadsmiljöns kvalitet
och upplevelserikedomen för stadens användare.”

”På många platser investerar man i att utveckla
stadens rum, för att stärka stadens potential
som en plats för mångskiftande upplevelser och
social samhörighet samt för att skapa en attraktiv
stadsmiljö dit företag kan locka kompetenta och
kräsna medarbetare och deras familjer.”
“Strategi Karlskrona, GEHL ARCHITECTS

”I konkurrensen med köpcentra vinner
stadskärnorna på att satsa på det som gör dem
unika, nämligen att de utgör en del av en stad
med långt fler aktiviteter och en mycket större
attraktionskraft än vad enbart shopping kan
skapa. Därför bör handelns kortsiktiga intressen
inte stå i vägen för en mer långsiktig utveckling
av staden som destination, i synnerhet eftersom
en sådan utveckling av erfarenhet kommer just
affärsidkarna till godo.”

Att vistas och konsumera i en trivsam miljö med en mänsklig skala.

“Strategi Karlskrona,
GEHL ARCHITECTS

“Strategi Karlskrona, GEHL ARCHITECTS
Utemiljön vid ett klassiskt köpcentrum domineras ofta av
bilparkeringar.
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BAKGRUND & OMFATTNING
Förstudiens utredning begränsas geografiskt till
Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan, se
bild sidan 15. Kungsgatan är ca 630 m lång och ca
12 m bred. Den del av Norra Drottninggatan som är
tänkt att ingå i projektet är ca 190 m lång och ca 10-17
m bred. Förstudien omfattar totalt ca 10345 m2. 37 st
fastigheter ligger i direkt anslutning till gatorna i fråga.
Grunden till Kungsgatans nuvarande utformning är
från år 1978 då Kungsgatan byggdes om till gågata. I
början av 2000-talet renoverades och omdisponerades gatan och man återanvände då markplattorna från
1978. Vid renoveringen flyttades gatans trafikstråk, från
gatans södra del, till Kungsgatans mitt och rader med
träd och stolparmaturer tillkom för att skapa gångstråk
längs med fasaderna. Stora fasta rektangulära planteringslådor togs bort och i mitten av gatan asfalterades
ett tillgänglighetsstråk.
I samhällsbyggnadsnämndens styrkort för 2015-2018
finns uppdraget att rusta upp och tillgänglighetsanpassa Kungsgatan i samverkan med berörda aktörer.
Den politiska majoriteten har i sin strategiska plan
för 2015-2018 pekat ut ett levande centrum i Uddevalla som ett prioriterat område. Vägen dit omfattar aktiviteter, samverkan med andra aktörer och att utnyttja
det vattennära läget. Utgångspunkten är handel, service, kultur, fritid, turism och bostäder med varierande
upplåtelseformer. Den regionala transportinfrastrukturen behöver utvecklas och samhällsplaneringen
behöver i högre grad ta hänsyn till kollektivtrafik och
gång/cykel.
8
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Centrumkärnan i Uddevalla behöver vitaliseras inte minst mot bakgrund av den externa handelns
starka utveckling och ett alltför få bostäder i stadens
centrala delar. Ett levande centrum i Uddevalla bör för
överskådlig tid ges mycket hög prioritet och vara i fokus för gemensam kraftsamling.
Stor uppmärksamhet skall därför riktas mot centrum
som plats för handel och mänskliga möten. Levande
centrumkärnor är av stor betydelse för kommunens
attraktivitet. I centrum finns mötesplatserna, kommunikationerna och det inre liv som varje tätort måste
ha för att skapa identitet och självkänsla. Centrumutveckling gynnas av fler boende i staden, bättre kommunikationer, utvecklad handel och service osv.
Etablering av handel, service och verksamheter
i Uddevalla stadskärna skall uppmuntras som ett
led i att skapa ett levande centrum. Upprustning och
förnyelse av det offentliga rummet skall bidra till att
stärka centrum som mötesplats.
Kungsgatan är den mest centrala gatan i Uddevalla centrum. För att tillgodose både samhällsbyggnadsnämndens styrkorts mål, och målen i den strategiska planen, är det ett ofrånkomligt krav att ta ett
helhetsgrepp om Kungsgatan innan projektering och
planering av projektet kan börja. Förstudien skall således
betraktas som ett stadsutvecklingsprojekt. En rad andra
centrumutvecklingsprojekt pågår parallellt med detta
arbete; nämligen utveckling av Å-rummet och Göteborgsvägen, upprustning av Kungstorget och Hasselbacken samt utformning av översvämningsskydd.

BAKGRUND

Samspel och helhet
”Stadskärnan är inte ett antal gator, fristående
i funktion och gestaltning. De samspelar med
varandra och fyller olika funktion. I sin helhet utgör
de Uddevalla stadskärna. Vi behöver därmed se på
centrum som en helhet. Allt går inte att prioritera
överallt. Bilar, parkeringar, cykeltrafik, varutransporter,
handel, parker uteserveringar, offentliga mötesplatser,
representativa inslag behöver ses i en helhet.”

Platsens själ
”Uddevallas stadskärna är en historisk
plats. Varje plats har en betydelse och en själ.
Detta behöver vi ta hänsyn till i gestaltningen och
proportionerna av ny bebyggelse, i gaturummet och
i planering av offentliga ytor, i fråga om materialval
och färgsättning. Rutnätsstaden, de över 200 år
gamla gatusträckningarna och kvarterens indelningar
är viktiga historiska inslag som vi ska vara rädda om,
vilket inte behöver stå i motsättning till nödvändiga
”moderniseringar”. ”

En helhetssyn ska råda för Uddevalla centrum.
Detta uttrycks tydligt i kommunens dokument:
“Centrumplan - en helhetssyn”, varifrån citaten nedan
är hämtade:

Mötesplatser och stråk
”Vi behöver förstärka existerande och skapa nya
mötesplatser och stråk. Genom ett attraktivt centrum
som uppmuntrar till spontana och arrangerade möten
stimulerar vi en hållbar social stad. Mötesplatserna ska
komplettera varandra i funktion, varje mötesplats är
unik, en del är rekreativa andra är kommersiella, vissa
är representativa och andra moderna. Stråken ska
likaså ha olika karaktär; Kungsgatan är den naturliga
handelsgatan medan Hamngatornas närhet till vatten
ska förstärkas, genom att Strandpromenaden behöver
förlängas över Västerlånggatan.”

Kultur och upplevelse
”Kultur och upplevelser ska genomsyra
stadsutvecklingen. Centrumkärnans viktigaste
”konkurrensmedel” gentemot Torp är just den
historiska miljön, arkitekturen, mötesplatserna,
upplevelserna och samspelet mellan det offentliga
och privata. Det unika med centrum är att det är gratis
och alltid öppet att vistas i. Detta behöver planeras
och gestaltas på ett tydligare sätt i centrum.”

Tydliga entréer
”Centrumkärnans entréer är viktiga, men satta på
undantag. Från norr och söder upplever man idag
knappt att man passerar centrum. I öster är entrén
sluten och från väster flyter den ut i ingenting. En
förstärkning av dessa entréer är en bärande tanke i
skapandet av en stadskärna.”
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FÖRUTSÄTTNINGAR
En av stadens viktigaste ambitioner med centrum är
att staden ska vända sig mot vattnet. Både söderut
mot Bäveån och åt sydväst mot Byfjorden.

Pågående projekt

I anslutning till Kungsgatan och Norra Drottninggatan
pågår fler projekt som man behöver förhålla sig till i
arbetet:
 Utveckling av Å-rummet och Göteborgsvägen
 Upprustning av Kungstorget och Hasselbacken
 Utformning av översvämningsskydd
 Nybyggnation vid korsningen Norra Drottninggatan

/ Lagerbergsgatan

 Nybyggnation vid korsningen Kungsgatan /

Kålgårdsbergsgatan

Tillgänglighetsanpassning

Det ska säkerställas att alla människor, oavsett funktionsnedsättning, kan röra sig längs hela Kungsgatan.

Utrymning och utryckning

Fasta hinder planeras så att en tillräcklig bredd för
framkomlighet tillgodoses.

10
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Uteserveringar

Utemöbler för servering behöver samordnas och ges
utformningsprinciper.

Buller

Hänsyn till acceptabel bullernivå ska tas vid planering
av markmaterial och fordonstrafik.

Träd och grönska

Kungsgatans träd är av stort värde i centrum, inte
minst i form av ekosystemtjänst, men saknar en övergripande och genomtänkt trädstruktur.

Konstnärlig utsmyckning

Det är stadens ambition att man ska kunna uppleva
konst i centrum och det är därför en brist att offentlig
konst saknas på Kungsgatan och på Norra Drottninggatan.

Övrigt

Både fastighetsägare och näringsidkare längs gågatan
är positiva till att kommunen nu satsar på centrum och
att Kungsgatan ska upprustas. Ett gott samarbete är
en förutsättning.

REFERENSPLATSER
Kungsgatan är en klassisk gågata som behöver moderniseras. För att inspireras och dra lärdom av andra städer har studiebesök gjorts i bland
annat Helsingborg och Ängelholm, för att titta på
proportioner, innehåll, utformning osv. Inspiration har
också hämtats från Alingsås, Jönköping, Karlskrona,
Lidköping, Malmö, Uppsala, Varberg, Västerås och
Östersund.

Foto 1. A. Vågen, se sidan 5.

Konst som markerar och ger karaktär åt en plats eller en del av en
gågata. Fungerar samtidigt som informella sittplatser och klätterobjekt. Helsingborg.

Upprustad gågata. Stenportsgatan Lidköping.

Effektbelysning i korsningspunkt. Kullagatan Helsingborg.

Smågatsten i gatans mittstråk. Ängelholm.

Linspänd armatur på gata utan träd men med markiser. Kullagatan
Helsingborg.

Belysning under bänk. Ängelholm.
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KORT OM UDDEVALLA
Uddevalla och landskapet

Uddevalla ligger insprängt i landskapet där Bäveån
möter Byfjorden. Bäveån skär genom stadens mest
centrala delar och bildar en grön dalgång genom
staden. Mot norr, öster och söder ramas staden in av
berg. Inom staden sticker mindre stadsberg upp och
skapar gröna kullar och fondmotiv. Mot väster öppnar
sig Byfjorden med ett stort öppet landskapsrum och
milsvidd utsikt.

Uddevallas historia i korthet

Uddevalla har sitt ursprung i en medeltida handelsplats som uppstod där vägar korsades och år 1498 fick
Uddevalla stadsrättigheter.

fortsatte expansionen och 1946 grundades Uddevallavarvet som blev stadens stora arbetsplats. År 1985 lades produktionen ner.

I den tidiga staden var träindustrin viktig och Bäveån
användes troligen för att driva sågar. Den viktigaste
kommunikationsleden var vattenvägen. Staden saknade hamn och fartygen fick ankra ute på fjorden och
lasta om till mindre båtar.

Under senare delen av 1900-talet skedde en omdaning från industristad till utbildnings- handels- och
tjänstestad. Torp, ett externt handelscentrum, etablerades år 1991, 10 km väster om stadens centrum. IKEA
öppnade vid Torp år 2013.

Staden har härjats av ett flertal stadsbränder, några till
följd av nordiska fejder där Uddevalla hade ett utsatt
läge. Staden har också flera gånger bytt nationalitet
mellan Sverige, Norge och Danmark.
Uddevalla längst in i Byfjorden och är omgivet av berg.

Trots stark handelskonkurrens från Göteborg under
1600-talet, växte Uddevalla, som gynnades av sitt läge
vid havet och dess återkommande sillperioder.

E6 mot Oslo
Uddevalla

Torp

Bäveån
Byfjorden

Centrum

44

År 1806 brann i stort sett hela staden ner och några
år senare försvann även sillen. Staden byggdes upp
som en rutnätsstad enligt tidens stadsbyggnadsideal.
Stadens torg och kyrka ligger fortfarande - sedan 500
år tillbaka - på samma plats som tidigare men nu med
annan form och gestaltning.
1800-talets industrialisering lade grunden för en rad
nya industrier såsom Kampenhofs bomullsspinneri,
tändsticksfabrik, snickerifabrik och tunnfabrik vilka
gjorde att handeln tog fart igen. Under 1900-talet
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KUNGSGATAN IDAG

Kungsgatans och Norra Drottninggatans sträckning,
så som vi känner den idag, har sitt ursprung i rutnätsstaden från början av 1800-talet.
Byggnaderna längs gatan är av varierande karaktär
från olika epoker, vilket ger en brokighet. Gaturummet visar upp ömsom varma jordfärger och ömsom
kalla grå kulörer. Husen är på en del ställen tämligen
höga i förhållande till gatubredden och ger rejält med
skugga. Bristen på ljus förstärks ytterligare på de ställen där skärmtak har byggts över bottenvåningarna.

Uddevallas centrala torg - Kungstorget - bryter välbehövligt upp den långa gatan i två delar där den västra
är livligare och mer verksamhetsintensiv än den östra.
Utöver det stora torget finns några mindre antydningar till platsbildningar och småtorg längs gatan i anslutning till korsningar.

Korsningen Norra Drottninggatan/Kungsgatan, även kallad Hallmans hörna, utgör en gammal mötesplats i centrala Uddevalla
och stadens ”mittpunkt”.

Markbeläggningen utgörs av betongplattor med frilagd ballast, asfalt och gatsten och ger ett intryck av
låg status. Marken är ojämn med många sättningar
vilket blir mycket uppenbart längs fasader och entréer.

Kungsgatan avgränsas bryskt i väster av Västerlånggatan vars ständiga trafikflöde är en stark barriär mellan gågatustråket och Kampenhof. I öster, som är en
betydligt lugnare del, är det Östergatan som sätter
gränsen.

Utrustningen är av mycket varierande karaktär både
stilmässigt och färgmässigt. Gatan upplevs därför rörig och plottrig. Trottoarpratare som idag är placerade
längs fasaderna motar bort människor som vill gå utefter fasaden och tvingar ut dem längre ut på gatan.

Kungsgatans västra entré mot Västerlånggatan och Kampenhof.

Platsbildning mellan varuhuset Gallionen och Citygallerian.

Varierad arkitektur utefter Kungsgatan.

Kungsgatans västra entré mot Kungstorget.
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KUNGSGATAN IDAG

Norra Drottninggatans södra entré.

Kungsgatan passerar Kungstorget Varm fasadkulör livar upp
torget.

Platsbildning på östra delen av Kungsgatan. T v i bild, Sillgrenska
huset i kv. Krummedike, en byggnad i karaktäristisk Uddevallastil.

Norra Drottninggatan utanför varuhuset Gallionen.

Kungsgatan öster om Kungstorget.

Kungsgatans entré mot öster.

Norra Drottninggatans entré mot norr.

14
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ÖVERGRIPANDE ANALYS
SAMMANFATTNING

- Västerlånggatan bildar
en barriär.

+ Möjlighet
att utveckla
en ny typ av
stadsrum för
Uddevalla.

+ Norra delen
solsida

- Koppling till
stadsberg saknas.

+ Visuell närhet till
natur. Fina fondmotiv.

- Koppling till
Margretegärdeparken är otydlig

+ Varierande
fasader från
olika epoker

- Uteserveringar och
möblering är av alltför
blandad kvalitet och saknar
genomgående struktur.

- Vattenkontakt/
koppling till
hamnen saknas.
Siktlinjen skyms
av trädridå.

- Otydlig entré
mot Kungsgatan.

- Fragmentarisk trädstruktur. Täta, mörka
träd som gör gatan
mörk . Stöttar inte
gaturummets form.
Skymmer fasader.

- Enahanda typer
av sittplatser.

- Kungsgatan är rörig
och plottrig och saknar
tydlig identitet

+ Mötesplats
med ”stadsliv”.

Visuella och inbjudande kopplingar till
Bäveån saknas

+ Närhet till
Bäveån finns !

+ Närhet till kyrkan,
Hasselbacken och
Kungstorgetorget

+ Fint instick via till trädgårdscafé. En lummig oas
och välbehövlig kontrast
mot externcentrum som
Torp.
FÖRSLAG

•
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ANALYSKARTOR
GRÖNSTRUKTUR OCH VATTEN

KULTURHISTORIA

Museiparken och Bäveåns utlopp

Kålgårdsberget

Margretegärdeparken

Kungsgatan leder
genom rutnätsstaden

Margretegärdeparken

Museiparken
Byfjorden

Bäveån

Å-rummet kring Bäveån
Agneberget
Hasselbacken

Kungstorget
Bäveån

Kyrkan och
klocktornet
Hasselbacken

12

12

2

2

2

2

+

Närhet till vatten och omgivande natur/grönska i form
av stadsbergen, parkerna och å-rummet kring Bäveån.

-

Fragmentarisk trädstruktur utefter Kungsgatan. Täta och
mörka träd gör gatan mörk och förvanskar gaturummets
form. Träden skymmer också delvis fasaderna.

-

Kopplingar till omgivande vatten/natur/grönska saknas.

+
+
+
-
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Närhet till Kyrkan och klocktornet, Hasselbacken och Kungstorget
Intressanta och varierade fasader längs med Kungsgatan,
några byggnader är Q-märkta.
Kungsgatan leder rakt genom rutnätsstaden som byggdes
upp efter stadsbranden 1806 och länkar samman centrums
östra och västra delar
Fasaderna längs med Kungsgatan är delvis dolda bakom träd
och en del fasader är något förvanskade av senare tillägg i
form av skärmtak.
Kvarter har “byggts ihop” och tidigare innergårdar med koppling ut mot Kungsgatan har försvunnit vilket gör Kungsgatan
mer monoton.

En av få innergårdar med koppling ut
till Kungsgatan, här med uteservering.

Margretegärdeparken

ANALYSKARTOR
LANDMÄRKEN OCH VISUELLA VÄRDEN

MÅLPUNKTER OCH KOPPLINGAR
Västerlånggatan
bildar en barriär
Möjlig framtida
koppling mot nya
stadsdelar/
Resecentrum
kulturcentrum
Kampenhof
Bohusläns
museum Möjlig
koppling
hamnen

Kopplingar
grönska/stadsberg

Plats med cafer &
restauranger

Kungstorget och klocktornet på
Agneberget.

Kålgårdsberget
Östra station

Fondmotiv grönska/stadsberg

Koppling
mot
parken

Kungstorget

Margretegärdeparken

Möjlig visuell
koppling hamnen

Högskolecentrum

Fondmotiv å-rummet

Kopplingar
å-rummet

Befolkad plats sommartid utanför
varuhuset Gallionen.

Kungstorget
Klocktornet på Agneberget

Möjlig koppling
12

12

2
2

Koppling som bör bevaras/förstärkas

2
2

Hållplats kollektivtrafik
Målpunkt

+
+
-

Möjlighet att i framtiden förlänga Kungsgatan mot väster för
att visa på dess status samt binda ihop det “gamla” och det
“nya” Uddevalla.
Möjlighet finns att skapa fler och diversifierade platser med
ny utformning och flexibel möblering utefter Kungsgatan/
Norra Drottninggatan.
Kopplingar mot intilliggande vatten/natur/park saknas.
Svårt att uppfatta Kungsgatans entréer till gågatan.
Enahanda typer av offentliga platser utefter Kungsgatan.
Västerlånggatan bildar en barriär mellan Kungsgatan/
centrum och hamnområdet.

+
+
+
-

Siktlinjer och fondmotiv mot omgivande natur, stadsberg
och å-rummet vid Bäveån.
Stadsbergen och Bäveån ger staden struktur och orienterbarhet.

Fondmotiv Kålgårdsbergsgatan,
norrut.

Intressanta och varierade husfasader längs med Kungsgatan.
Vattenkontakt till intilliggande Bäveån saknas utefter Kungsgatan.
Möjlig visuell kontakt med hamnen skyms av trädridå.
Fondmotiv Kålgårdsbergsgatan,
söderut.
FÖRSLAG

•
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PRINCIPER FÖR UTVECKLING AV STADSKÄRNOR

“I många stadskärnor,
där man har valt att uppgradera
det offentliga rummet och satsa på en god
fotgängarmiljö, har handeln vunnit på människors
ökade intresse att färdas i staden. Förutom handeln
har även kulturlivet vunnit större insteg, eftersom
stadens centrum i högre grad blir en mötesplats. En
plats dit man beger sig eftersom andra människor
redan är där.”
Strategi Karlskrona, Gehl architects

Att göra centrum lättillgängligt - för alla invånare
i kommunen - parallellt med att höja stadsrummets
attraktivitet, identitet och status är de viktigaste
förutsättningarna för att en stadskärna ska bli levande.

“I konkurrensen med köpcentra vinner stadskärnorna
på att satsa på det som gör dem unika, nämligen att
de utgör en del av en stad med långt fler aktiviteter
och en mycket större attraktionskraft än vad enbart
shopping kan skapa. Därför bör handelns kortsiktiga
intressen inte stå i vägen för en mer långsiktig
utveckling av staden som destination, i synnerhet
eftersom en sådan utveckling av erfarenhet kommer
just affärsidkarna till godo.”
Strategi Karlskrona, Gehl architects

18
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”Vi behöver en ”tillräckligt” bilfri stadskärna, med god
tillgänglighet för de bilar som en stor del av kunderna
använder sig av för att ta sig till stadskärnan. Jag
menar att en bättre formulering kan vara att skapa
”en tillgänglig stadskärna”.”
Björn Bergman, VD i Svenska Stadskärnor

”Varje stad har förutsättningar att växa och utvecklas. Sällan handlar det om
storlek eller resurser utan mer om beslutsamhet, samverkan och delaktighet. I
denna stad (Varberg) finns en bred förankring och ett stort engagemang för
att förädla det befintliga men också välkomna det nya och okända. Här flyttar
man både fysiska och mentala gränser för att bygga nytt och innovativt. Man
tar helhetsgrepp för att verka året runt och arbetar målmedvetet för att stärka
stadens själ och kärna som destination. Här görs plats för allt och alla, vilket
skapar trygghet och gemenskap. Med respekt för historiens rötter och kulturens
betydelse fortsätter man bygga framtidens hållbara samhälle för människor att
vilja besöka, bo och verka i. Denna stad är synnerligen värdiga mottagare av
utmärkelsen”
Svenska stadskärnor, Juryns motivering för Årets Stadskärna 2016 (Varberg)

PRINCIPER FÖR UTFORMNING AV OFFENTLIGA STADSRUM

Det finns en rad principer för utformning av stadsrum som vi strävar efter
att applicera på Kungsgatan:
 Gatan ska kunna användas flitigt under alla årstider

och över större delen av dygnet. Aktiviteter och
evenemang bör spridas ut över året.

 Gatan bör ha en prägel av kultur, lekfullhet och

konst såväl som handel och service!

 Stadsrummen och platsbildningarna ska ha egna

 Generöst med uteserveringar. En önskvärd princip

för placering är att ett gångstråk lämnas fritt längs
fasaderna för att åtkomsten till affärerna gynnas.
Se illustration nedan (Strategi Karlskrona, GEHL
Architects). Kungsgatans gatusektion är emellertid
något för smal för att detta helt ska kunna uppfyllas.

och väldefinierade identiteter och platserna bör
vara sammanlänkade.

 Förstärka både den visuella och den fysiska

kontakten med vattnet och med grönstrukturen.

 Platserna med fria ytor bör vara inspirerande med

inslag av glädje och lekfullhet och locka till aktiviteter

 Trädens grönska ska finnas på väl valda ställen.

Träden i staden bidrar till klimatreglering,
biodiversitet, bullerdämpning, välbefinnande och
skönhet.

 Tryggheten ska förstärkas. Bättre belysning, ger en

attraktivare miljö större del av dygnet, som leder till
att ytorna befolkas.

 Generöst med sittplatser både längs stråk och på

platsbildningar.

FÖRSLAG
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FÖRSLAG ÖVERGRIPANDE
Entré Norra
Drottninggatan

Område under omvandling. Viktigt att gestaltningen knyts samman för att förstärka kopplingen
mot omgivande natur/å-rum.
Kopplingar som bevaras/förstärks

Viktig koppling mot framtida kulturcentrum(?) och
utbyggnad av staden.
Entré Kungsgatan.

Redovisat utsnitt

Viktig koppling
mot hamnen

Koppling högskolan.
Entré Kungsgatan.

Entré Norra
Drottninggatan

Kungsgatan
Kungsgatan har en särskild ställning bland Uddevallas
gator. Gatan löper som en ryggrad genom staden och
länkar de historiska miljöerna kring Kungstorget med
utbildningsområdet i öster och resecentrum i väster.
Kungsgatan kommer även i framtiden få en viktig roll
som länk mellan det gamla och nya Uddevalla då staden växer västerut mot Byfjorden.
Målet med den nya utformningen har varit att höja
Kungsgatans attraktivitet och konkurrenskraft. Att
20
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Kungstorget
gestaltas i
eget projekt.

höja gatans status och visa på dess särställning. Detta
genom att modernisera gatan samtidigt som man tar
avstamp i dess historiska sammanhang och förstärker
kopplingar till intilliggande stadsberg och å-rummet
kring Bäveån. Ett mål har också varit att göra Kungsgatan ljusare. Detta har gjorts genom att välja gedigna
vackra naturmaterial i ytskikten samt ta ett helhetsgrepp för trädstrukturen. Längs med fasaderna på gatans båda sidor löper breda släta trottoarer som visar

på gatans status som gågata men som även möjliggör
för olika typer av användning av gatan såsom uteserveringar och tillfälliga bodar för julhandel. Vid korsningspunkterna skapas platser med sin egna karaktär
som binder samman Kungsgatan med omgivningen.
Entréerna mot Kungsgatan/Norra Drottninggatan
markeras. Konst blir också en och viktig del i utformningen av den nya Kungsgatan.

FÖRSLAG

•
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FÖRSLAG KUNGSGATAN

Marksten
Kungsgatan får en ny beläggning med två typer av
granit. Granit är ett vackert, klassiskt och hållbart naturmaterial med lokal anknytning till Uddevalla. Den
nya beläggningen ska visa på gatans status som gågata och särskiljer den från andra gator i centrum. Längs
med fasaderna på gatans båda sidor löper breda trottoarer av släta granithällar. Gatans mittstråk får en
beläggning av smågatsten som läggs i bågmönster.
Smågatstenen knyter an till Uddevallas historia och
samspelar med övriga gator i centrum.

Smågatsten intill fasad
Planteringskärl
Mittbana i smågatsten i
bågmönster

A
Blommande skira
uppstammade
mindre träd

Sittmöbler

Breda trottoarer av
granithällar löper
längs med fasaderna.
A

I korsningarna markeras och förstärks platsbildningarna med en förändring i markmaterialet. Släta granithällar leder här också i nord-sydlig riktning för att öka
tillgängligheten. Korsningspunkterna och dess precisa
utformning studeras vidare i detalj i ett senare skede.

Vy se sidan 23

Granithällar i nordsydlig riktning över
korsningen

Möblering
Den fasta möbleringen av gatan koncentreras till två
stråk i ytterkanten av de breda trottoarerna, intill stråket av smågatsten. Möbleringen utgörs av flexibla
sittmöbler “utan baksida” som möjliggör olika typer av
“sittande” och “häng” samt planteringskärl och ev inslag av konst. Vid korsningarna finns även möjligheter
för fler varianter av möblering och individuell utformning. Se vidare sidan 27-29.

Mittbana i smågatsten i bågmönster.
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Släta granithällar löper längs med fasaderna.

Flexibla sittmöbler som vänder sig åt två håll. Foto Nola.

FÖRSLAG KUNGSGATAN

Belysning och träd
Allmänbelysningen för gatan sker linspänt mellan fasaderna vilket gör att vi slipper stolpar i gaturummet.
Kungsgatan hålls till största delen fri från träd vilket gör
gatan ljusare och frilägger gatans varierade och intressanta fasader. Träd finns istället vid gatans entréer och
korsningspunkter som till exempel i det redovisade
utsnittet av gatan. Här ramar fyra träd in korsningen
och förstärker platsbildningen. Träden bildar även en
inramning för fondmotiven i slutet av den korsande
gatan med Bäveån i söder och Stadsberget med äldre
bebyggelse i norr. Se vidare sidan 27-29.

Skira blommande mindre träd. Foto E. Radlinskas, se sidan 5.

A

A
0,5 m

3,5 m

4m

3,5 m

0,5 m
Fasad utefter Kungsgatan.

Breda trottoarer möjliggör flexibel användning.
Foto News Øresund - Jenny Andersson

Smågatsten
intill fasad

Granithäll
längsgående

Smågatsten
i bågmönster

Granithällar
Breda trottoarer möjliggör flexibel användning.
Foto M. Caven, se sidan 5.
FÖRSLAG
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FÖRSLAG NORRA DROTTNINGGATAN
Ett tillskott på Norra Drottninggatan
På Norra Drottninggatans mittdel finns det möjlighet
att göra något nytt för Uddevalla som kan bli ett tillskott i staden. Utanför varuhuset Gallionen finns ett
storskaligt gaturum som kan få en urban och “egen”
utformning. Innehåll och utformning studeras i detalj
i ett senare skede, men innehållet ska vara något som
“befolkar” rummet och får människor att vilja vistas där.

Norra Drottninggatan,
norra delen
B

B

Nya alléer
I norr avgränsas det nyss nämnda gaturummet av nya
parvis planterade träd i allé. Förutom att avgränsa
gaturummet utanför Gallionen ramar träden även
in fondmotivet i slutet av Norra Drottninggatan. De
bildar ett entrémotiv när man nalkas gatan från norr.
En allé finns även på Norra Drottninggatans södra del
som även där avgränsar och ramar in. De två alléerna
binder även samman Norra Drottninggatans norra
och södra del och länkar mot intilliggande grönska
och vatten.
Mark
Norra Drottninggatan, norra delen
Norra delen av Norra Drottninggatan har en annan
karaktär än den södra delen. Även här får stråket i mitten en beläggning av smågatsten. Exakt utformning
på intilliggande ytor studeras i ett senare skede.
Norra Drottninggatan, södra delen
Södra delen av Norra Drottninggatan följer gestaltningen för övriga gator i centrum. I mitten av gatan
finns smågatsten och utefter fasaderna stråk av släta
granithällar. Här är dock stråken smalare än på Kungsgatan.
24
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Norra Drottninggatan,
mittendelen
Snitt B - B Norra Drottninggatan, norra delen

Kungsgatan

Norra Drottninggatan,
södra delen

C

C

Snitt C - C Norra Drottninggatan, södra delen

FÖRSLAG INSPIRATION
Inspirationsbilder för Norra Drottninggatans mittdel, noder/korsningar och konst.

Skulptur Jimmys av Monika Gora. FotoVästerås konstmuseum.

Foto C. Austin, se sidan 5.

Foto Casey, se sidan 5.

Foto 2. Se sidan 5.

Foto 3. Se sidan 5.

Foto S. P. Croce, se sidan 5.

Foto 4. O. Gabriel, se sidan 5.
FÖRSLAG
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TRÄD OCH GRÖNSKA
Kungsgatan trädkoncept: Fokus på gatans entréer och korsningspunkter.
Norra Drottninggatan trädkoncept: Alléer, parvis träd som ramar in fondmotiv, leder mot vattnet/naturen och avgränsar det
storskaliga rummet utanför varuhuset Gallionen.
Kopplingen
Kungstorget/
Margretegärdeparken förstärks
med planteringskärl.

Parvis placerade träd på
Norra Drottninggatans
norra del. Träden markerar
även gågatans norra entré.
Kungsgatans
västra entré
markeras.

Solitärträd
i torgyta.
Befintligt träd.

Parvis placerade träd på Norra
Drottninggatans
södra del. Träden
markerar även
gågatans södra
entré.
26

Fyra träd ramar in
korsningen/platsen och
gatans fondmotiv med ån
i söder och stadsberget
med äldre bebyggelse i
norr.

Befintliga träd vid
Kungstorget.

Kungsgatans
norra entré
markeras med ett
par symmetriskt
placerade träd.

Ett par träd, placering likt dagens befintliga träd, markerar korsningen/
platsen och länkar
till den bakomliggande parken. Ev
en skirare sort än
dagens träd.
12
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UTRUSTNING
Det är viktigt att undvika plottrighet och ett rörigt intryck och därför föreslås att få material och få typer
av utrustning används. Man kan skapa enhetlighet
till exempel genom att hålla sig till bara svart färg på
utrustning. Materialen ska vara hållbara över tid och
väl anpassade för platsen. Stadsrummet får inte blir
övermöblerat men samtidigt inte heller ödsligt. Möbleringen ska klara att stå framme året runt.

Kungsgatan som möjligt för att förenkla logistiken och
uppmuntra till användning.

Sittplatser

Förslaget bör främja uteserveringar. Förslag på utformningsprinciper, utemöbler etc kan med fördel tas
fram i ett separat projekt

Sittplatserna kan vara formella - i form av bänkar - och
informella, till exempel som murar eller konstverk. En
“Uddevallamöbel” kan formas, med avstamp i Uddevallas identitet på Kungsgatan. En möbel som inte har
en baksida som en traditionell parksoffa utan som vänder sig åt två håll ger ett stort mervärde. Den öppnar
upp för ett mer varierat sätt att använda möbeln på.
Man kan sitta på den åt olika håll eller ligga ned och
den kan användas som arbetsmöbel för den som gärna sitter utomhus och jobbar trådlöst med sin laptop.
Integrerad belysning är en fördel.

Skräpkorgar och trottoarpratare

Även denna utrustning ska ha hög utformningsstatus
och visuellt passa ihop med övrig möblering.

Hot stone, sittsten med inbyggda värmeslingor. Foto Nola.

Uteserveringar

Trädgaller

Även trädgallers utseende behöver väljas med omsorg. Varför inte ett specialdesignat galler för Uddevalla? Här kan man jobba med fina detaljer som knyter
an till ett valt koncept för att skapa en helhet.

Parksoffa som vänder sig åt två håll. Foto Nola.

Skulpturer eller “stenar” med ingjutna värmeslingor
kan också utgöra sittplatser framför allt på platsbildningarna.

Cykelställ

Kungsgatan ska inte inbjuda till cykling utan här leder
man så gott som alltid sin cykel. Cykelställen är placerade på anslutande gator som till exempel Norra
Drottninggatan. Cykelställen bör dock stå så nära

Sittmöbel med integrerad belysning.
FÖRSLAG

•

KUNGSGATAN - FÖRSTUDIE

•

27

MARK
Bohusgranit

För att ge Kungsgatan högre status föreslås att gågatans mark utgörs av bohuslänsk granit i form av
smågatsten och släta hällar. Smågatstenen läggs i
bågmönster i mitten och de släta hällarna som breda
stråk längs med fasaderna, med kort-sidorna i stråkens
riktning. Den rosaaktiga graniten vittnar om god kvalité och knyter an till landskapet och dess historia.

Alla ska ha möjlighet att komma till gågatan och vistas där. Den tillgängliga vägen ska inte behöva vara
en besvärlig omväg. Ambitionen är att den genaste
vägen också är den tillgängliga vägen.
Tillgänglighet ska finnas till butikerna i den mån det
är möjligt, dock bör man undvika speciallösningar/
ramper till varje entré. Anpassningarna ska göras inom
toleranser med längs- och tvärfall. Tillgänglighetsanpassning mot ingångar får inte innebära snubbelrisker.
I förslaget säkerställs ett sammanhållet, tillgängligt
stråk längs fasaderna på ena sidan av gatan. I varje
korsning ska det vara möjligt att ta sig över på andra
sidan. För att uppnå detta läggs hällar av bohusgranit
längs fasader och i korsningar.

•
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Dagvattenhanteringen utreds i projekteringsskedet.
Grundprincipen är att dagvattnet samlas upp i gatans
längdriktning västerut. Marken skall luta från fasaderna
mot ränndal där vattnet antingen tas om hand med
hjälp av linjeavvattning alternativt leder vattnet på
markytan till brunnar.

Brunnslock

Tillgänglighet
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På Kungsgatan finns relativt många brunnar och detta
ger ett splittrande visuellt intryck på markytan. En lösning kan vara att dölja dem under ytskiktet. Det innebär att man får bryta upp gatsten och granithällar vid
brunns-/ledningsarbete. Ett annat alternativ kan vara
att medvetet ge brunnarna en mer attraktivt utseende. Dels i mötet mellan omgivande mark och själva
brunnslocket (principer för gatstensläggning/sågning
av hällar) och dels för själva locket som också kan ges
något extra som tex Uddevallas stadsvapen.
Detta kan lösas i detalj och gestaltas i ett senare skede.

BELYSNING OCH SKYLTNING
Belysningskoncept

För att Kungsgatan ska bli en riktigt välfungerande,
attraktiv och trygg centrumgata behövs ett genomarbetat belysningskoncept. Ett sammanhållet grepp för
att få en väl avvägd belysning som är både funktionell
och vacker för hela gatan.
Linspann i kombinati on med belysning från skyltfönster/skyltar och fasad föreslås utgöra allmänbelysningen. Den kompletteras med effektbelysning för speciella tillfällen eller perioder under året, till exempel på
väl valda husfasader, integrerat i bänkar, mot konstverk
eller upp i trädkronor. Ett blått ljus som kastas ner på
gatstensytan kan till exempel påminna oss om vattnets
närhet.

Skyltning

Ett skyltprogram bör upprättas för stadskärnan och
det skulle kunna även kunna innehålla en sammanställning och presentation av den brokiga arkitekturen
kring gågatan som vittnar om olika historiska epoker.

Parksoffa med integrerad belysning. Bild Nola.

Den mobila tekniken

Den framtida Kungsgatan ska vara en tekniskt modern
gågata. Uddevalla centrum har redan idag fri wi-fi och
i framtiden kan här finnas gratis laddningsstationer för
mobiltelefoner med mera. El- och ljudkabeldragningar bör finnas färdigt under mark vilket gör det enkelt
och säkert att anordna.

Att designa en egen Uddevallaarmatur kan vara en
idé. Något eget som återkommer och binder ihop gågatans olika delar. Kanske i anpassade olika utföranden
- på lina, som vägghängd och som stolpe.

Linor i luften kan användas på ett varierat sätt över året, kopplat
till högtider, händelser, kampanjer.... Foto 5 se sidan 5.

Ljus markerar platser

I varje korsning på Kungsgatan ska intrycket av att
man är på en plats vara starkt. Kvällstid och under den
mörka årstiden är det främst belysningen som definierar dessa offentliga stadsrum.

Detalj armatur Helsingborg. Foto Ateljé Lyktan.

Unik linspänd armatur för Helsingborgs Stad där ljuset kan varieras för olika årstider och evenemang. Foto Ateljé Lyktan.
FÖRSLAG
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KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
Uddevallas informationsfolder om konstvandring i
centrum uppvisar arton stycken konstverk men inget
av dem hittar man på Kungsgatan. Behovet av konst
i offentliga miljöer är stort. Vår hjärna stimuleras och
utvecklas om vi vistas i en visuellt rik miljö som väcker
våra sinnen.
I samband med en upprustning finns goda möjligheter
att introducera mer konst och mer lekfullhet och sinnlighet på gågatan.
Exempelvis skulle en konstnär kunna få skapa något
vid varje korsning. I form av skulpturer som inbjuder
till interaktion, som barn kan klättra på, eller kanske ett
mönster i markbeläggningen. Den konstnärliga utsmyckningen kan gärna innehålla referenser och kopplingar till Uddevalla. Till havet, fisket, hamnindustrin...
Ett tema kan t ex vara havsdjur; hummer, bläckfisk, sill
krabbor, sälar... Belysningsarmaturer kan utformas som
maneter eller som rom (fiskägg) !

Andra teman att skapa utifrån - med ursprung i dagsaktuella frågor - är till exempel genusperspektivet. Det
existerar idag ett behov av en bättre genusbalans och
ett inkluderande perspektiv i centrala stadens mötesplatser. En ojämlikhet syns idag mellan det manliga
och det kvinnliga; skulpturer av nakna kvinnor utan
namn och i mindre storlek kontra skulpturer av historiska män som är påklädda och av större storlek. Inspel
som berör de nyanlända i vårt land kan få ta plats i det
offentliga rummet.
Den konstnärliga utsmyckningen skulle kunna involvera vatten. Det är ett lekfullt inslag, en attraktionspunkt
som uppskattas av både vuxna och barn att stanna
upp, och vistas på, och det påminner oss om staden
vid vattnet.

Foto 6. Se sidan 5.

Foto 7. Se sidan 5.

Möjligheterna är oändliga....

Vattentrappa. Foto P-O Forsberg, se sidan 5.

Foto F. Pocha, se sidan 5.

Foto 8. Se sidan 5.
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Foto Mari Haglund/Sveriges Radio.

Foto 9. A. Caulfield, se sidan 5.

RESULTAT AV FÖRSLAG
Attraktivitet

Markvärme

Trafiklösning

Projektgruppen har tillsammans med projektägaren
bedömt att kostnaden i detta fall överstiger nyttan
och har därför inte gått vidare med djupare undersökningar av markvärme i projektet.

Uddevallas centrumutveckling syftar bland annat till
att förbättra tillgängligheten till stadskärnan. Att kunna ta sig till centrum på ett smidigt sätt, såväl med
kollektivtrafik som med bil, är oumbärligt för en mellanstor stad som Uddevalla. Och nödvändigt för att
uppnå en levande och attraktiv gågata.

Hela Kungsgatan ska fortsätta att vara en gågata där
varutransport och räddningstjänst ska kunna komma
fram. Det finns idag inget samlat helhetsgrepp för trafiklösningarna men Uddevalla kommun arbetar med
att ta fram en trafikstrategi som blir klar våren 2017 och
omfattar hela tätorten. Cyklister leder sina cyklar på
delen av Kungsgatan som ligger väster om Kungstorget.

Ledningar

Västvatten har ledningar både på Kungsgatan och
Norra Drottninggatan. Ledningarna av skiftande ålder
och kvalitet. Västvatten kommer, om det blir ett beslut
på fortsatt projektering, skyndsamt utreda eventuella
åtgärder i samband med en eventuell ombyggnation
av ytskikten.

I förstudiearbetet har ett flertal kommuners investerings- och driftskostnader studerats med avseende
på markvärme. Driftkostnaden varierar också om man
använder returvärme eller inte.

Miljöundersökning

Vid en eventuell projektering ingår det att utreda och
om behov av åtgärder krävs, ta det i beaktning vid en
eventuell byggnation.

Arkeologi,

Förstudien har koncentrerat sig på ytskiktet. Vid ett
beslut om projektering bör punkten behandlas.

Drift

Förslaget har ingen större påverkan på driften.

Fastighetsägare

Målet är att fastighetsägarna samverkar kring till exempel belysning, uteserveringar, tillgänglighetsanpassning mot entréer och skyltning för att kunna uppnå
ett gott gestaltningsresultat för gågatan. Eventuella
underhållsarbeten som behövs - såsom dräneringsarbeten, ledningsbyten osv - görs lämpligen i samband
med upprustningsprojekt.

Byggbarhet

Byggandet sker i dialog med fastighetsägare, näringsidkare och medborgare. Information och kommunikation är en förutsättning för att lyckas med upprustningen.

Tidplan

Byggtiden beräknas till 3 år och planering och projektering till cirka 1 år. Byggtiden är svår att beräkna då
det ställs höga krav på att minimera de störningar det
innebär att bygga om i centrum med många verksamheter igång, för störningar kommer det att bli! Varje
etapp skall avslutas vid en tydlig naturlig avslutning
såsom en korsning och då vara helt färdigställd.

Övriga ledningsägare har inte lämnat några synpunkter som direkt påverkar en eventuell ombyggnation.

FÖRSLAG
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RESULTAT AV FÖRSLAG
Kostnad

Då byggtiden är svår att beräkna, se tidplan, blir konsekvensen en osäkerhet kring kostnadsuppskattningen. Referensobjekt med ombyggnation i centrummiljö talar om kvm priser på mellan 3000kr-8000kr
(motsvarar 28-74 miljoner kronor för förstudiens utbredning). En grov budgetuppskattning för byggnation enligt förstudiens förslag är en totalkostnad på ca
35 miljoner kronor (ca 3700kr per kvm).
De största kostnaderna ligger i hur arbetet drivs framåt. Det är alltså av mycket stor vikt att minimera byggkostnaderna i projekterings- och upphandlingsskedet,
genom att planera för hur arbetet effektivt kan utföras.
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FORTSATT ARBETE
Vad händer nu? Hur går vi vidare? Vad är nästa steg? Vilka beslut måste tas?
Vad ska man tänka på i processen? Vad får inte glömmas bort?
 Utemöbler för servering behöver samordnas och

 Utformningsprinciper för både belysning och

 Förslag

 En tillgänglighetsexpert ska engageras i det fortsatta

ges utformningsprinciper.

på, och omfattning av, konstnärlig
utsmyckning tas fram i samarbete med Kultur- och
fritidsförvaltningen.

utrustning bör tas fram särskilt för Kungsgatan.

arbetet för att säkerställas att alla människor, oavsett
funktionshinder, kan röra sig längs hela Kungsgatan.

 Den pågående trafikstrategiutredningen genomförs

hand i hand med en upprustning av Kungsgatan
och Norra Drottninggatan.

 För att uppnå ett lättillgängligt centrum bör det

tas fram en övergripande idé för hela centrala
Uddevalla såväl när det gäller kollektivtrafik som
biltrafik och parkering.

Skulptur ”Sillen” av Ivana Machackova. Placerad i Norra hamnen, Lysekil. Foto Bender.
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