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Arbetet med Kajpromenad med översvämningsskydd grundar 
sig på tre viktiga problemställningar:  
• Uddevallas centrala delar ligger i ett låglänt område 
och drabbas återkommande av översvämningar vid höga 
havsnivåer. Förväntad havsnivåhöjning kommer att förvärra 
situationen och det finns därför ökande behov av att skydda 
den befintliga staden och dessutom skapa förutsättningar för 
fortsatt stadsutveckling.  
• På grund av ras- och skredrisk är stora delar av dagens 
kajmiljöer avspärrade. För att åter göra Uddevallas möte med 
vattnet tillgängligt måste dessa områden säkras. 
• Uddevalla fortsätter att utveckla och förädla sina offentliga 
miljöer. Det gäller inte minst stadens möte med vattnet där 
attraktiva stadsmiljöer skapas som gynnar folk- och båtliv och 
som stärker Uddevallas marina profil.  

Arbetet med den fördjupade förstudien har inneburit en 
bred kunskapsinhämtning för att klargöra vilka faktorer 
som påverkar projektet och tänkbara alternativ. Därefter har 
specifika lösningar tagits fram för olika delsträckor för att på 
ett konkret sätt beskriva såväl utformning av stadsmiljöerna, 
översvämningsskyddets läge och konstruktion samt åtgärder 
för skredsäkring och hur de förhåller sig till varandra. 
Förstudien utgör på så sätt ett underlag för både beslut och 
fortsatt arbete.  

Rapporten omfattar ett geografiskt område som skyddar 
befintlig stadskärna och möjliggör stadsutveckling på 
västra sidan om Göteborgsvägen fram till Skansberget 
och på Walkesborg. Skyddet avslutas mot högre 
nivåer vid Skansberget och Walkesborg i väntan på 
tydligare planeringsinriktningar längre västerut. 
Skredsäkrande åtgärder förekommer dock även utanför 
översvämningsskyddet längs Riverside, Anegrund och 
delar av hamnen. Översvämningsskyddets höjd utgår från 
IPCC:s framtagna prognoser för stigande hav. För Uddevalla 
innebär det ett skydd på +2,3 fram till år 2070 men som är 
påbyggnadsbart till +2,8 för att klara högre havsnivåer på 
längre sikt (2100). 

Fördjupade förstudien innehåller förslag på attraktiva 
stadsmiljöer med Bäveån i centrum vilka utgår från varje 
plats unika egenskaper. Utgångspunkten i arbetet har varit 
Områdesplan för Bäveån, Stadsutvecklingsvisionen och 
andra strategiska utredningar. Projektet omfattar både 
kulturhistoriskt värdefulla stadsrum som Årummet och 
nyare delar längre västerut. De offentliga rummen ska 
vara varierade och tilltala många olika målgrupper och 
verksamheter som verkar inom området för att skapa en 
rik palett av stadsrum som tillsammans berikar Uddevalla 
centrum. 

Förutsättningarna inom området varierar exempelvis gällande 
geoteknik och stadsmiljöernas funktion. Därför förekommer 
en rad olika lösningar men några generella huvuddrag har 
framkommit: 

• Översvämningsskyddet utgörs i de flesta fall av en stålspont 
som sträcker sig ner till underliggande lerlager som skydd mot 
inflöde av vatten både ovan och under mark. Höjden på det 
permanenta skyddet är +2,3 och är påbyggnadsbart till +2,8. 
Skyddet placeras alltid på allmän platsmark och i lägen där 
det medför störst flexibilitet för framtida stadsomvandling och 
där den visuella och fysiska barriäreffekten blir så liten som 
möjligt.  
• Stora delar av området måste säkras mot skred, sättningar 
och erosion. Det innebär oftast kombinationer av lösningar 
som avsläntning, Kalk-Cementpelare, påldäckskonstruktioner, 
lättfyllning och tryckbankar i ån. Åtgärderna utförs till största 
delen på allmän platsmark men även privata fastigheter 
påverkas, exempelvis vid Bohusläns museum. 
• Kajer och bryggor behövs för att skapa ett rikt folk- 
och båtliv. På grund av områdets stabilitetsproblem är 
påldäckskajer eller träbryggor ett bra val av konstruktion och 
förekommer på flera ställen. 

Vid stora skyfall samlas stora mängder vatten inom området 
som måste ledas ut till Bäveån. Hur det vattnet ska tas om 
hand är ett arbete som sträcker sig utanför detta projekt 
men som har stor påverkan i form av exempelvis lägen för 
och antal öppningar i skyddet. Vid högt vatten i Bäveån 
är det inte möjligt för dagvatten att rinna ut i ån. Därför 
måste två pumpstationer byggas, en på den norra och en 
på den södra sidan och delar av dagens dagvattensystem 
läggas om. De ledningar som mynnar ut i ån måste kunna 
stängas vid högvatten för att inte vatten ska tränga in. Ett 
översvämningsskydd kan leda till höjda grundvattennivåer på 
insidan av skyddet med stående vattensamlingar i marknivå 
som följd. Detta problem ökar med stigande havsvattennivå 
och ett dräneringssystem med pumpar behöver därför 
anläggas i takt med att översvämningsskyddet byggs ut.

Att genomföra framtagna åtgärder är i sig ett komplext 
projekt men som också måste ta sin utgångspunkt och 
implementeras i stadens övriga planeringsarbete. Det är 
därför viktigt med ett kontinuerligt strategiskt arbete och 
inriktningsbeslut inom skilda områden som exempelvis 
klimatanpassning, stadsutveckling och trafik för att ge rätt 
förutsättningar för arbetet. Den strategiska planeringen 
och nya detaljplaner bildar, tillsammans med lösningar 
för översvämningsskyddet, också underlag för framtida 
miljö- och vattendomsansökningar. I samband med 
förstudien har det också tagits fram material kring tänkbar 
utbyggnadsordning och kostnader för projektet. På grund av 
projektets natur, att åstadkomma ett sammanhängande skydd 
mot höga vattennivåer, är det svårt att hitta väl avgränsade 
etapper. Utbyggnadsordningen hänger dessutom troligen 
samman med en förväntad stadsutveckling på insidan av 
skyddet. De kalkyler som tagits fram visar på ökade kostnader 
jämfört med tidigare studier. Orsaker till kostnadsökningen 
är omfattande åtgärder för att lösa sättningsproblematik och 
skredsäkring, förberedande åtgärder för hantering av skyfall 
och anpassade kajkonstruktioner. Dåliga markförutsättningar 
gör dessutom produktionsskedet svårkalkylerat.  

SAMMANFATTNING 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Centrala Uddevalla är beläget i ett låglänt område med 
Bäveån som strömmar genom staden och delar den i 
två delar, en nordlig och en sydlig del. Staden drabbas 
återkommande av översvämningar vid högvatten i Byfjorden. 
De omkringliggande delarna är mer höglänta och innebär att 
stora avrinningsområden har sitt utlopp i stadens centrala 
delar. Vid skyfall innebär detta att stora mängder vatten 
kommer att ledas ner mot centrum och orsaka problem med 
översvämningar och skador på byggnader.

Området är intressant ur exploateringssynpunkt. Uddevalla 
har liksom många andra kustnära städer haft verksamheter 
och industrier belägna i de vattennära områdena. Idag 
exploateras dessa områden i allt större utsträckning och 
så planeras även för Uddevalla. För att möjliggöra för en 
kommande exploatering och för att skydda befintlig stad 
mot de återkommande översvämningarna har tankarna på 
ett översvämningsskydd funnits med i den kommunala 
planeringen under många år. Förverkligandet av planerna 
startades med att en ”Områdesplan” fastställdes 2016. En 
förstudie för översvämningsskydd färdigställdes under 
2016 och rekommendationer från förstudien ledde fram till 
att Kommunfullmäktige 14 december 2016 beslutade att 
godkänna handlingsplanen och att starta utredningsfasen av 
”Projekt Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla” 
(benämns fortsättningsvis ”ÖS-projektet”).  

År 2017 etablerades en ny projektorganisation 
för ÖS-projektet med projektledare från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att 
utreda, projektera och genomföra projektet. Sedan 2018 
är organisationen förstärkt av separat upphandlade 
konsultkompetenser från Sweco, Sydväst arkitektur och 
landskap samt Bohusgeo. Konsultgruppens uppdrag har varit 
att inom ÖS-projektet utföra en ”Fördjupad förstudie” för 
att granska, anpassa och fortsatt utreda de lösningar som 
ska skydda Uddevallas centrum mot översvämningar som 
återkommande drabbar staden varje år. 

En viktig förutsättning för projektet är att skyddet inte bara 
ska byggas för att förhindra översvämningar utan också för 
att skapa vackra och tilltalande miljöer kring vattnet för 
människor att vistas i. 

Utöver problem med översvämningar har områdena nära 
Bäveån stabilitetsproblem och flertalet kajer är idag avstängda 
för allmänheten då det föreligger risk för skred. Därav 
har det inom ÖS-projektet även tagits fram en strategi 
och lösningsförslag på hur de vattennära områdena kan 
skredsäkras så att kajerna kan användas av allmänheten utan 
risk.

Inom ÖS-projektet har även en utredning kring hur mycket 
nederbördsvatten man kan förvänta sig vid ett skyfall och 
hur man bör hantera detta. Utredningen visade att mängden 
skyfallsvatten är avsevärd och det konstaterades att utöver 
problemen med översvämningar och stabilitetsproblem 
behöver Uddevalla även lösa hantering av de massor av vatten 
som väntas flöda mot Bäveån från högre belägna områden vid 
ett skyfall. 

Figur 1.1. Delar av Uddevalla under vatten i period av översvämning. Bildkälla: Uddevalla kommun
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kommun för att kunna fatta kunskapsbaserade beslut för 
projektering och sedan genomförande av översvämnings- och 
skredsäkringsåtgärder 

• Upprätta underlag för ansökan till tillstånd för 
vattenverksamhet samt genomföra tillståndsprocessen. 

Den fördjupade förstudiens geografiska omfattning redovisas 
i Figur 1.3

1.4 Tidigare utredningar 

Ett flertal utredningar och planer har föregått arbetet med 
översvämningsskydd och innevarande projekt har försökt 
att ta hänsyn till den process för utveckling av Uddevalla 
centrum som samtidigt pågår. De mest relevanta för 
denna rapport beskrivs i korthet nedan. Inom ramen för 
nedanstående utredningar har flertalet mindre utredningar och 
undersökningar utförts. Dessa återfinns i referenslistan.  

• Översvämningsutredning - Utredning om 
principåtgärder för att förhindra översvämningar i 
centrala Uddevalla (Sweco 2011) 2011 gjordes en utredning 
om principåtgärder för att förhindra översvämningar 
i centrala Uddevalla. Här togs förslag fram för hur en 
lokal klimatanpassning skulle kunna genomföras genom 
skyddsförebyggande åtgärdsplanering. Utredningen utfördes 
av Sweco. I rapporten (Översvämningsutredning-2011) 
presenteras ett förslag på placering och typ av 
översvämningsskydd samt ett förslag på skyddsnivåer.   

• Översvämningsutredning, Uddevalla kommun-
utredning av skyddsåtgärder mot höga vattenstånd 
i centrala Uddevalla. (Sweco-2013) 2013 gjordes 
en uppdatering av de åtgärdsförslag som togs fram i 
”Översvämningsutredning” 2011. Utredningen mynnade 
ut i ett fördjupat och uppdaterat förslag utifrån förändrade 
planförslag sedan 2011 och även uppdaterat kostnadsförslag.

• Översvämningsskydd Förstudie Genomförande (WSP 
2015–2016) (Benämns fortsättningsvis ”Förstudie 2016”)  
Under 2015-2016 arbetade WSP fram en förstudie som 
presenterade förslag till permanenta översvämningsskydd. 
Alla då kända förutsättningar togs i beaktning och en 
kostnadsbedömning för utförande av översvämningsskyddet 
gjordes.  

• Projektet “Mellan broarna” – Handlingsplan 
(2015–2016) Kartläggning av förutsättningarna för hur ett 
permanent översvämningsskydd för Uddevalla stad ska kunna 
genomföras utifrån de förslag som ges i WSPs förstudie. 

• Stadsutveckling kring Bäveån – förslag till  
stadsutvecklingsvision (2019) Uddevallas vision,  
översiktsplanens riktningar och områdesplanen för Bäveån 
visar på hur Uddevalla ska bli en plats som främjar det 
goda livet. Uddevalla ska ha ett livligt centrum och erbjuda 
attraktiva vattennära mötesplatser, relevant infrastruktur 
och tillgänglig kollektivtrafik. I ”Stadsutveckling kring 
Bäveån” fördjupas kommunvisionen och områdesplanen med 
utgångspunkt i stadens unika förutsättningar och kvaliteter 
och med fokus på livet mellan husen, nedanför bergen och 

 1.2 Syfte & mål med ÖS-projektet  

Syftet är att:

• Öppna upp och tillgängliggöra de nu avspärrade vattennära 
markområdena genom skredsäkring 

• Skydda staden från framtida översvämningar 

• Skapa attraktiva kaj- och stadsmiljöer längs Bäveån 

Målet med de lösningar som föreslås är:

• Att ta till vara på och beakta respektive plats förutsättningar 
och utveckla stadens unika kvaliteter 

• Att möjliggöra förändring och utveckling över tid och att 
översvämningsskyddet är flexibelt och påbyggnadsbart 

• Att öka vattenkontakten och tillgängligt vatten i centrum 
och beakta och värna siktlinjer längs och mot vattnet samt 
undvika barriäreffekter 

• Att skapa förutsättningar för en ny stadsutveckling i centrala 
lägen 

• Att öka tillgängligheten till och längs vattnet där oskyddade 
trafikanter prioriteras.  

• Att åstadkomma kontinuerliga strandpromenader på var sida 
av ån 

• Att främja båtlivet och därmed Uddevallas maritima profil 

• Att stadens grönstruktur längs Bäveån utvecklas med både 
rekreativa och biologiska värden 

• Att ta hänsyn till och skapa utvecklingsmöjlighet för 
befintliga och nya verksamheter längs och på vattnet 

• Att ta hänsyn till ekonomi och genomförbarhet 

• Att investeringar görs när behov uppstår för att maximera 
nyttjandet under hela konstruktionens livslängd 

1.3 Syfte & mål med den fördjupade 
förstudien

Syftet är att: 

• Ta fram möjliga tekniska lösningar för hur attraktiva och 
tillgängliga kaj- och stadsmiljöer med översvämningsskydd 
kan förverkligas

• Gå ett steg längre och ett steg djupare i detaljeringsnivå för 
de tekniska lösningarna än förstudien

Målet med den fördjupade förstudien är att: 

• Säkerställa väsentliga tekniska lösningar för 
översvämningsskydd och skredsäkring. 

• Fördjupa den kalkyl som togs fram i förstudien 

• Uppdatera tidplanen för genomförande av de tekniska 
lösningarna 

• Mynna ut i en rapport som ska kunna användas som ett 
beslutsunderlag för tjänstemän och politiker inom Uddevalla 
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1.5.1 Genomförande
Allt tillgängligt underlag från tidigare utredningar har varit 
grund till den fördjupning som nu har gjorts. Kompletterande 
undersökningar och utredningar har utförts där detta har 
bedömts nödvändigt.  

Exempel på genomförda kompletterande utredningar och 
undersökningar som utförs inom ÖS-projektet är: 

• Simulering av skyfallshändelse och utredning av lämplig 
hantering av vatten vid skyfall 

• Kompletterande miljöundersökningar 

• Provtagning av sediment i Bäveån och Byfjorden. 

• Rapport sediment, se ”Bilaga 19 - Rapport sediment”

• Geotekniska undersökningar 

• Installation av grundvattenrör 

• Utökning av mätprogram för grundvattennivåer 

• Provpumpning 

• Utredning av skyddsnivåer – ”Klimatanpassning-PM” 

1.5.2 Avsteg från förstudie
“Förstudie 2016” föreslog ett översvämningsskydd som 
sträcker sig från Årummet i höjd med Kålgårdsbergsgatan 
till Lövåsberget på södra sidan och på norra sidan längs 
Riversideängen och sedan norr ut längs Bastiongatans västra 
sida fram till, se figur 1.3.

De huvudsakliga avstegen från tidigare förslag är:

• De tidigare föreslagna skyddsnivåerna för 
översvämningsskyddet har utretts vidare och nya lägre 
skyddsnivåer har antagits av Uddevalla kommun. De nya 
nivåerna är anpassade till förväntade havsnivåer på medellång 
sikt (år 2070) och på lång sikt (år 2100).  

• Nu föreslagen dragning av översvämningsskyddet fokuserar 
på att skydda befintlig stad (i fortsättningen kallat “ÖS 
etapp 1”). Avslutning av översvämningsskyddet förutsätts 
i föreliggande rapport i ett östligare läge än föreslaget i 
“Förstudie 2016”. Fortsatt planering av översvämningsskydd 
kan sedan göras tillsammans med planering av framtida 
exploatering för samordningsvinster och optimerade 
lösningar.

• På norra sidan av Bäveån redovisas två alternativa 
placeringar av skyddet, en på ömse sida av Mötesplats 
Riverside, istället för att översvämningsskyddet går längre 
västerut och sedan norrut längs med Bastiongatan. På södra 
sidan avslutas översvämningsskyddet efter Gata/parks kontor 
och verkstad vid Junogatan och Södra Hamnen och sluter an 
mot Walkesborg istället för att gå längre västerut och ansluta 
till Lövåsberget 

• På sträckan mellan Västerbron och Bohusläns museum 
placeras översvämningsskyddet längs bussgatan för att 
möjliggöra för flera olika framtida alternativ.

vid vattnet. I tre delar beskrivs: 1) Vision för stadsutveckling 
i Uddevalla, en konkretisering av stadens vision och de 
fastställda riktningarna från översiktsplanen som visar i 
vilken riktning som kommunen ska gå för att nå visionen. 
2) Utifrån olika tematik redogörs för områdets redan idag 
unika kvalitéer som viktiga utgångspunkter att bygga vidare 
på. 3) Det stora stadsutvecklingsområdet beskrivs nedbrutet i 
fyra (stads)delar utifrån sin unika kontext och förhållande till 
vattnet. 

1.5 Utredningsfas fördjupad förstudie

De tidigare framtagna lösningsförslagen i ”Förstudien 
2016” har utvecklats för att anpassas efter rådande 
planeringsförutsättningar, för att nå målen under 1.2 och för 
att ytterligare utreda byggbarheten och genomförbarheten 
hos de föreslagna tekniska lösningarna. I de fall tidigare 
lösningsförslag inte bedöms genomförbara har nya lösningar 
föreslagits.  I arbetet har det tagits fram typsektioner och 
principlösningar som leder fram till en genomförbar lösning. 
Eftersom utredningen är en förstudie är förslagen av 
översiktlig karaktär. 

Utöver framtagande av genomförbara tekniska lösningar för 
översvämningsskydd har även lösningar för att skredsäkra de 
vattennära områdena utretts.  

Parallellt med ovan beskrivna delar har en utredning för 
hantering av skyfall genomförts som ett tillägg till hantering 
av dagvatten.  

Utredningen av skredsäkring och skyfall har inneburit 
väsentligt förändrade förutsättningar. De sammantagna 
lösningarna, både ovan och under mark, som presenteras i 
denna fördjupade förstudie, skiljer sig därför från lösningarna 
i “Förstudie 2016”.

Figur 1.2. Delar av genomförda utredningar 
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 1.6 Disposition/läsanvisningar

• Föreliggande dokument är upplagt så att de inledande 
kapitlen beskriver bakgrund, mål, klimatanpassning och 
förutsättningar och de avslutande kapitlen beskriver den 
tekniska lösningen, dels översiktligt och dels för varje 
delområde, enligt följande: 

• Kapitel 2 beskriver klimatanpassning 

• Kapitel 3 beskriver intressen, planeringsförutsättningar och 
tekniska förutsättningar 

• Kapitel 4 beskriver övergripande förslag 

• Kapitel 5-8 beskriver förslag och lösningar för varje 
delområde 

• Kapitel 9 beskriver genomförande 

• Kapitel 10 beskriver referenser och underlagsmaterial 

• Längst bak i rapporten finns en ordlista till hjälp 
för tekniska ord och termer som återkommer i 
utredningsmaterialet 

• I de fall markhöjder eller vattennivåer nämns är samtliga 
angivna i höjdkoordinatsystem RH2000. 

Figur 1.3. Projektområde och föreslaget läge översvämningsskydd Läge ÖS Läge ÖS tidigare förstudieDelområden
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Uddevallas utsatthet i ett förändrat klimat har under en längre 
tid blivit föremål för utredningar med syfte att bestämma 
lämpliga skyddsnivåer för ett stigande hav samt föreslå 
lämpliga åtgärder för att klimatanpassa den vattennära staden 
mot framtida översvämningar.

Under utredningsarbetets gång har varierande skyddsnivåer 
och olika åtgärdsalternativ studerats. Detta som en del 
i en process för att kunna fastställa mest verksamma, 
platsspecifika skydd.   

I en förstudie, som genomfördes 2016 föreslogs en skyddsnivå 
för översvämningsskydd till +2,6 samt att skydden skulle vara 
påbyggnadsbara till +3,7.

Inom ramen för “Fördjupad förstudie” (nuvarande 
projekt) har nya resultat från klimatforskningen vävts in i 
klimatanpassningsarbetet. Detta har medfört att nya nivåer 
tagits fram, vilket innebär en skyddsnivå på medellång sikt 
(fram till år 2070) på +2,3, som på lång sikt (år 2100) ska vara 
påbyggnadsbara till +2,8. För mer detaljer se ”Bilaga 1 - PM 
Klimatanpassning”.

Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya 
resultat kan förväntas, speciellt genom de återkommande 
utvärderingar som görs av FNs klimatpanel, IPCC. I arbetet 
med klimatanpassning är det viktigt att fortlöpande följa den 
vetenskapliga utvecklingen och justera anpassningsarbetet 
när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda. 
Strategin är att fortlöpande göra anpassningar av åtgärder till 
aktuella prognostiserade havsnivåer.

Det har inom Fördjupad förstudie även tagits fram förslag på 
platsspecifika skyddsnivåer där faktorer som behov på kort 
sikt, exploateringsplaner och ett kostnadseffektivt synsätt 
har gett att översvämningsskyddet på en sträcka (S5) föreslås 
byggas till en nivå av +2,0. Denna sträcka ligger i anknytning 
till områden som planeras att byggas ut och föreslagen nivå 
ska skydda området innanför fram tills att utanförliggande 
områden har byggts ut. 

2. KLIMATANPASSNING 

Figur 2.1. Delar av Uddevalla under vatten i period av översvämning. Bildkälla: Uddevalla kommun

Figur 2.2. PM Klimatanpassning framtagen inom ramen för den 
fördjupade förstudien.
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Begreppet klimatanpassning gäller emellertid inte enbart 
för vilka nivåer som ett översvämningsskydd ska byggas till 
utan måste även tas i beaktning vid planering av bebyggelse 
innanför översvämningsskydden. Såväl för anpassning av 
befintlig stad som vid planering av nyexploatering.

Även för planering av viktiga funktioner i samhället såsom 
framkomlighet för räddningsfordon och utrymningsvägar 
måste klimatanpassning tas i beaktande. 

2.1 Stigande havsnivåer
Stigande havsnivåer på grund av ett förändrat klimat är idag 
ett faktum att förhålla sig till.

När temperaturen i atmosfären stiger blir också havet 
varmare, då expanderar havsvattnet och tar mera plats, så 
kallad termisk expansion. En global uppvärmning leder även 
till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på. 
Följden blir en global höjning av medelvattenståndet i havet. 
Effekterna av den globala havsnivåhöjningen kommer att bli 
mest märkbar i södra Sverige, där landhöjningen är mindre.

Utöver en höjning av medelvattennivån förväntas även 
stormar bli kraftigare och inträffa mer frekvent. En sådan 
händelse innebär att det under en kortare tid sker en betydligt 
större höjning av havsvattenståndet. Ett kustnära samhälle 
behöver därför planera för att skydda sig mot den globala 
havsnivåhöjningen och även klimatanpassas för en kommande 
extremhändelse (storm).

För samhällsplanering av kustnära samhällen blir därför 
frågan om hur mycket havsnivån kommer att stiga i framtiden 
och hur fort, mycket viktig. 

På uppdrag av MSB har SMHI tagit fram skattade höga 
vattenstånd för Uddevalla för 100-, 200-års återkomstvärden 
och extremnivå (högsta beräknade havsvattenstånd) för 
år 2100. SMHI har dessutom, enligt senaste metodik, 
beräknat förhållandena vid en 100-årshändelse i Uddevalla 
för medellång (2070) samt lång sikt (2100). Dessa båda 
utredningar från SMHI har legat till grund för föreslagna 
skyddsnivåer, på medellång samt lång sikt.

SMHI har för år 2100 gjort bedömningen att 
medelvattenståndet stiger med 0,63 m, baserat på 
klimatmodellen RCP 8,5. Baserat på dessa förhållanden fås de 
karakteristiska vattenstånden idag, år 2070 och år 2100 enligt 
tabellen nedan:

    2020 2070 2100 
Högsta högvatten HHW100  1,89 2,04 2,25 
Medelvatten MW   -0,03 0,31 0,63

Figur 2.3. Tabellen redovisar högsta beräknade havsvattenstånd och 
beräknat medelvattenstånd för Uddevalla år 2020, år 2070 och år 2100. 

Figur 2.4. Område översvämmat med havsnivå på +1,5. Bild: Sweco

Figur 2.5. Område översvämmat med havsnivå på +2,0. Bild: Sweco

Figur 2.6. Område översvämmat med havsnivå på +2,3. Bild: Sweco

Figur 2.7. Område översvämmat med havsnivå på +2,5. Bild: Sweco
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På medellång sikt (fram till år 2070) anpassas 
högvattenskyddet längs kajerna för en verkningsfull 
skyddsnivå motsvarande, som lägst en nivå på +2,3.

Detta högvattenskydd planeras så att det på lång sikt 
(fram emot 2100) är möjligt att ytterligare nivåanpassa, då 
kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under tid. 
Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till 
förändrings-/ eller påbyggnadsbarhet. 

Med dagens kunskapsläge föreslås en effektfull skyddsnivå på 
lång sikt (fram till år 2100) som lägst på +2,8. Detta motsvarar 
en nivå för högsta beräknade havsvattenstånd för år 2100. 
Högsta beräknade havsvattenstånd är ett värde definierat 
utifrån en metodik, som tagits fram inom SMHI:s senaste 
havsnivåprojekt. 

För fördjupad läsning och förklarande resonemang kring val 
av skyddsnivåer se ”Bilaga 1 - PM Klimatanpassning”.

Under perioden 2010-2019 visar SMHI:s 
vattenståndsmätningar att nivån +0,8 m i genomsnitt nås ca 
10 dagar per år. Nivån +1,0 m nås i genomsnitt ca 4 gånger 
per år. Om en havsnivåstigning på 0,5 m adderas, så uppnås 
nivån 0,8 m ca 120-140 dagar per år och nivån +1,0 m ca 40-
50 dagar per år, givet att frekvensen av lågtryck motsvarar 
dagens situation.

Dock är det så att en nivå som uppnås över 100 dagar per år 
kommer att bestå av dagar som hänger ihop i perioder. Detta 
leder till att antalet gånger som skyddsåtgärder i form av 

stängning av portar och liknande behöver genomföras inte 
blir fullt så högt.

2.2 Skyfall 

2.2.1 Bakgrund
De dagvattenledningar och dagvattendiken som anläggs 
för att avvattna samhällen dimensioneras för att ha en viss 
minsta kapacitet. För ledningar som anläggs idag gäller i 
huvudsak att ett regn med 10 års återkomsttid ska rymmas i 
ledningssystemet utan att översvämning sker av mark eller av 
anslutna fastigheter. Regn som är mer intensiva än så, är inte 
avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa 
tillfällen får man räkna med att avrinning ovan markytan 
sker.

De senaste åren har VA-Sverige kommit att definiera ett 
skyfall som just de händelser där denna ytavrinning sker. 
Noterbart är alltså att denna definition, som möjligen skiljer 
sig från olika meteorologiska definitioner, inte talar om 
en viss återkomsttid eller händelse, utan snarare en tydligt 
definierad händelse i form av att vattnet tar en annan väg. I 
denna rapport kommer detta fortsättningsvis vara definitionen 
för en skyfallshändelse: en situation där dagvattenledningarna 
är fyllda och vatten fortsätter att avrinna på markytan.

Vid planering av nya områden där skyddsåtgärder eller 
planering för skyfall ska göras krävs dock att man definierar 
en lämplig skyddsnivå för denna händelse. De senaste åren 
har flera olika studier av skyfallsfrågan nämnt ett regn med 
100 års återkomsttid som en föreslagen planeringsnivå. 

Figur 2.8. Bilden visar nivån vid högsta beräknade havsvattenstånd för år 2100, +2,8. Bild: Sweco
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Denna nivå användes skarpt i samband med skyfallen över 
Köpenhamn i början av 2010-talet och har sedan blivit 
normerande för den fortsatta planeringen. Även Göteborgs 
stad har i sitt arbete med skyfallsplaneringen utgått från 
en skyfallshändelse med 100 års återkomsttid. Av denna 
anledning har även i föreliggande studie för Uddevalla samma 
händelse valts. Till detta har också lagts en klimatfaktor vilket 
motsvarar 25 % extra volym på 100-årsregnet, för att försöka 
simulera en regnintensitet som förväntas år 2100. 

2.2.2 Situationen vid skyfall idag
En grundförutsättning i Uddevalla är att effekten av ett 
skyfall i Uddevalla varierar stort, beroende på vilken sida 
av Bäveån som studeras. På den södra sidan är avrinnings-
området, se Figur 2.12 begränsat till ca 1,1 km2. Detta 
avrinner rakt ner mot den befintliga bebyggelsen i södra 
centrum. Denna ligger låglänt och på flera platser finns så 
kallade instängda områden, från vilka ytavrinning saknas 
och därför måste avvattnas via rännstensbrunnar och 
ledningssystem.

På norra sidan är avrinningsområdet betydligt större och 
uppgår till ca 20 km2. Avrinningen sker ner mot centrala 
Uddevalla, men förekomsten av instängda områden är 
betydligt lägre än på den södra sidan. Däremot innebär 
avrinningsområdets storlek att det finns en påtaglig risk för 
höga flöden vid ytavrinningen.

Vid ett regn med 100 års återkomsttid idag uppstår den 
situation som redovisas i Figur 2.9 och Figur 2.10. I 

beräkningen av effekterna av en sådan händelse har använts 
ett regn med 85 mm volym, fördelat över 6 timmar. 

I Figur 2.10 syns hur vattnet på den södra sidan söker sig 
mot Packhusgatan ner mot Asplundsgatan. De tre studerade 
sektionerna 1, 3 och 4 tillsammans ger ett flöde på i 
storleksordningen 9-10 m3/s ner mot centrum. Den del av 
Södra Drottninggatan som leder fram till Bäveån ligger i 
svagt bakfall, vilket innebär att en begränsad mängd vatten 
rinner över när uppdämningen blivit tillräcklig. Framme 
vid Asplundsgatan svänger vattnet därför västerut, över 
korsningen i riktning mot Badhusparken och Windingsborg 
där det på bred front söker sig mot de lägst liggande delarna 
av befintlig kaj innan det når Bäveån.

Figur 2.9 visar hur stora vattendjup som bildas vid 
händelsen. Bebyggelsen på den södra sidan drabbas 
mycket hårt av skyfallet. Värst drabbade är de mellersta 
delarna av Packhusgatan, Kaparegatan, Tjärhovsgatan och 
Asplundsgatan med ställvis uppemot en meters vattendjup.

På den norra sidan är flödesförhållandena annorlunda. Det 
kan identifieras fyra huvudsakliga flöden in mot centrum, 
vilka i Figur 2.11 redovisas i form av sektionerna 5 
(Västerlånggatan), 6 (Södra Järnvägsgatan/järnvägsstationen), 
7 (Kilbäcksgatan) och 9 (GC-tunneln under järnvägen). 
Det summerade flödet i dessa sektioner uppgår till 
storleksordningen 30-35 m3/s, vilket är ett i sammanhanget 
exceptionellt högt flöde. 

Om flödet på den norra sidan läggs till, hamnar summan i 
intervallet 45-50 m3/s vid en skyfallshändelse. Detta kan 

0-0,1 0,1-0,25 0,25-0,5
0,5-0,75 0,75-1 >1

Figur 2.9. Vattendjup efter ett 100-årsregn idag med befintlig markanvändning.   
Bild: Sweco

Max djup (m)
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jämföras med MSB:s översvämningskartering av Bäveån, 
vilken anger att ett 50-årsflöde i hela ån vid mynningen 
uppgår till ca 57m3/s.

När vattnet till slut når de flackare delarna av centrum 
sprids det ut och översvämmar fullständigt områdena runt 
busstationen, bort mot Riverside och rör sig på bred front ner 
mot Bäveån. 

Förekomsten av instängda områden där vatten blir stående 
på ett skadligt sätt för byggnader är mindre på den norra 
sidan än på den södra. En tydlig lågpunkt finns bland husen 
på Strömstadsvägen. Därtill finns några mindre lågpunkter 
på gatorna bland centrumbebyggelsen, bland annat 
Kilbäcksgatan och Kålgårdsbergsgatan. Norr om Bohusläns 
museum finns ett område med flera mindre lågpunkter, 
vilket i kombination med att området är generellt flackt gör 
att vatten byggs upp här vid ett skyfall innan det söker sig 
ner mot kajerna vid Bäveån. Norr om Riverside finns ett 
grönområde som också utgör en naturlig lågpunkt i terrängen.

2.2.3 Konsekvenserna för skyfall av anläggandet vid ett 
översvämningsskydd
Det är tydligt att det ytavrinnande skyfallsvattnet söker sig 
mot Bäveån. Införandet av ett översvämningsskydd längs 
med ån väcker frågor om hur skyfallsavrinningen påverkas 
av detta. En simulering av ett översvämningsskydd till nivån 
+2,3 m har genomförts. I simuleringen har dagvattenutloppen 
lämnats öppna, vilket innebär att dagvattenledningarna 
kommer att avleda vatten i den utsträckning som deras 
kapacitet medger. Figur 2.11 redovisar de resulterande 
vattendjupen av denna simulering.

På den södra sidan uppkommer en viss försämring 
av situationen jämfört med före anläggandet av 
översvämningsskyddet. De redan instängda och 
översvämmade områdena får ett något ökat vattendjup 
vilket indikerar att skyddet försämrar situationen. De 
öppna dagvattenutloppen medför att området klarar sig från 
värre översvämningar. Det är dock viktigt att poängtera 
att resultatet utgår från den teoretiska förutsättningen att 

Figur 2.10. Vattenflöden vid ett 100-årsregn idag med dagens markanvändning. Bild:Sweco
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dagvattensystemet är väl underhållet och att det därmed 
uppnår sin kapacitet.

På den norra sidan blir däremot konsekvenserna mycket 
större. De stora dagvattenledningarna räcker inte till för att 
avleda vattnet, utan det enorma avrinningsområdet uppströms 
gör att vattennivån stiger på insidan av översvämningsskyddet 
till dess att vattnet rinner över och fortsätter ut i Bäveån. 
Översvämningsskyddet kommer i praktiken utgöra en 
fördämning och hålla kvar vattnet så att en sjö bildas på 
insidan. 

2.2.4 Åtgärder för att hantera skyfallsproblematiken
Det är uppenbart att anläggandet av ett översvämningsskydd 
längs med Bäveån medför en tydligt förhöjd 
översvämningsrisk från skyfall om den lämnas ohanterad. Det 
är därför nödvändigt att vidta åtgärder för att minska denna 
översvämningsrisk. 

I första hand handlar det om att skapa öppningar i 
översvämningsskyddet så att skyfallsvattnet kan passera ut 
i Bäveån. Dock visar simuleringarna att vattnet, speciellt på 
den norra sidan, rör sig på mycket bred front, varför det även 
behöver övervägas åtgärder för att samla upp och kanalisera 
vattnet. På så sätt kan det ytavrinnande vattnet från de högre 
belägna områdena fångas upp och ledas mot öppningarna i 
översvämningsskyddet på ett ordnat vis.

En vanlig och önskvärd strategi är att fördröja avrinnande 
vatten uppströms i avrinningsområdena. Detta gäller för 
såväl dagvatten som för skyfall. Göteborgs stad har under 

den senaste åren arbetat mycket med strukturplaner för 
skyfallshantering, där åtgärder för att bemästra skyfallen 
har delats in i avledning och magasinering. Ett liknande 
angreppssätt tillämpat på Uddevalla avslöjar emellertid att 
de speciella förutsättningarna gör att det blir svårt att nå 

Figur 2.11. Vattendjup vid ett 100-årsregn idag efter att ett översvämnings-
skydd har anlagts. Bild: Sweco

Figur 2.12. Avrinningsområden runt Uddevalla tätort
0 2 km1

0-0,1Max djup (m) 0,1-0,25 0,25-0,5
0,5-0,75 0,75-1 >1
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framgång med den del som är relaterade till magasinering. 
Det är mycket stora mängder som passerar genom 
bebyggelsen. På den norra sidan är det ca 120 000 m3 som ska 
passera under en dimensionerande skyfallshändelse. Hade 50 
000 m3 kunnat fördröjas hade fortfarande respektingivande 70 
000 m3 behövt ledas ut till Bäveån. Under ett sextimmarsregn 
motsvarar detta drygt 3 m3/s i genomsnitt, med sannolikt 
minst dubbelt så höga toppar. För att kunna klara detta på 
ett säkert vis krävs ändå anläggande av skyfallsleder och 
öppningar nere i det skyfallsdrabbade området.

För att kunna magasinera de övriga 50 000 m3 krävs att 
dessa volymer kan skapas längre upp i avrinningsområdet. 
Erfarenhetsmässigt kan kostnaden för att anlägga 
fördröjningsmagasin uppskattas till i intervallet 1000-3000 
kr/m3, vilket leder till en kostnad på 50-150 Mkr för denna 
volym. Trots detta behöver alltså alltjämt åtgärder göras 
för avledning nedströms i och med de dåliga befintliga 
förutsättningarna.

Ett problem i sammanhanget är att de ytor som genererar 
den snabbaste avrinningen vid ett skyfall är de bebyggda 
ytorna som finns längst ner i avrinningsområdet. Det är här 
som behovet av fördröjning är som störst, samtidigt som 
förutsättningarna i form av tillgänglig mark är sämst. I denna 
typ av miljö kan kostnaden för fördröjning bli flera gånger 
högre, vilket gör att kalkylen ovan behöver ökas.

Däremot är det av yttersta vikt att man vid framtida 
exploateringar inom avrinningsområdena tar hänsyn till 
skyfallsproblematiken nedströms, vid översvämningsskyddet. 
Varje exploatering som utförs behöver göra en vattenbalans 
för skyfallshändelsen, så att nya områden släpper 
mindre vatten än befintlig markanvändning, även vid en 
skyfallshändelse. Detta är helt nödvändigt för att minska 
riskerna i det högvattenskyddade området, men också längs 
de stråk som vatten med mycket stora flöden rör sig neråt.

2.2.5 Gränsdragning för skyfall i projektet  
Översvämningsskydd
Åtgärderna på själva översvämningsskyddet och i områdena 
innanför bildar ett sammanhängande system, där helheten 
krävs för att få en god och säker funktion. Emellertid är 
det så att Uddevalla har mycket stora utmaningar relaterade 
till skyfall redan idag, utan att ett översvämningsskydd 
anläggs. Det krävs stora insatser för att höja robustheten i den 
bebyggda miljön och infrastrukturen för att kunna hantera de 
stora flödena av vatten vid skyfall. 

De nu utförda simuleringarna av åtgärder behöver fortsätta 
utredas då lösningarna speciellt i de centrala delarna söder 
om Bäveån ännu inte uppvisar tillfredsställande effekt. 
Effekten av de planerade åtgärderna måste hela tiden ställas 
mot den ekonomiska insatsen för utförande av åtgärderna och 
kostnader förknippade med översvämning vid skyfall och här 
kvarstår en del utredningar att utföra.

Av denna anledning är det viktigt att hålla isär de åtgärder 
som krävs just för att översvämningsskyddet anläggs och de 
åtgärder som behövs för att områdena innanför ska kunna 
säkras mot skyfall, i den mån problemen finns redan idag. 

Denna utredning har fokus på översvämningsskyddets 
funktion samt dess konsekvenser och kommer att belysa 
de åtgärder som krävs för att skyfallssituationen inte ska 
bli värre än idag. Därmed ska åtgärder som syftar till att 
förbättra den befintliga skyfallssituationen lämnas utanför 
de förslag som denna utredning lämnar relaterade till 
översvämningsskyddet. 

Ett exempel på detta är anläggande av utpekade så kallade 
skyfallsleder för att leda vatten mot öppningarna. Dessa har 
till viss mån till uppgift att samla upp vatten som annars 
skulle stoppas mot översvämningsskyddet, men har till 
absolut övervägande del uppgiften att ta hand om vatten som 
redan idag orsakar översvämningar vid skyfall. Dock kommer 
dessa att synas i förslagsritningar och även användas i de 
simuleringar som görs av de framtagna förslagen. Skälet till 
detta är att bägge delar är nödvändiga, Uddevalla behöver 
skyddas både mot stigande hav och skyfall. Som tidigare 
nämnts bedöms förutsättningarna vara ogynnsamma för 
att hitta effektiva åtgärder uppströms som syftar till att 
begränsa skyfallsavrinningen, speciellt på den norra sidan. 
Detta är dock en översiktlig bedömning efter en genomgång 
av avrinningsområdena och jämförelse med liknande 
förutsättningar i andra projekt. Det kan inte uteslutas att 
det trots allt finns åtgärder som kan vara förhållandevis 
enkla att genomföra och som ger en viss, om än begränsad, 
effekt för delar av skyfallsproblematiken. Detta kräver 
dock en detaljerad genomgång av hela avrinningsområdena 
och hur de beter sig vid dimensionerande skyfall. Då det 
ändå kommer att kvarstå skyfallsproblem på det lokala 
planet för de skyddade områdena som måste lösas, föreslås 
att en sådan studie hamnar utanför gränsdragningen för 
översvämningsskyddet.

Figur 2.13. Bildkälla: Gamle Dage
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2.2.6 Skyfallshantering och simuleringsresultat
Det finns olika problemställningar relaterade till skyfall i 
Uddevalla, beroende på vilken sida av Bäveån som studeras. 
På den norra sidan är det avrinningsområdets storlek som 
skapar extremt stora flöden och på den södra sidan är det 
lågt liggande områden som är instängda och där avrinnande 
ytvatten samlas och inte når fram till Bäveån. 

För att lösa detta har olika strategier tillämpats.

Norr om Bäveån behöver vatten dels hindras från att 
komma ner i det låglänta området, och dels fångas upp och 
kanaliseras mellan de planerade kvarteren så att det kan ledas 
ut genom öppningar i översvämningsskyddet till Bäveån. På 
den södra sidan är det svårt att hindra vatten från att landa 
i bebyggelsen, varför fokus behöver vara att avleda vattnet 
härifrån i så stor utsträckning som möjligt.

I Figur 2.14 syns de åtgärder som föreslås för att hantera 
skyfallet i anslutning till översvämningsskyddet. På den södra 
sidan är förslaget en skyfallsöppning i Södra Drottninggatans 
förlängning kompletterad med en skyfallsled längs gatan. 
Detta för att försöka avleda det vatten som annars byggs upp i 
området runt Asplundsgatan och även söderut.

På den norra sidan föreslås en skyfallsled som följer 
Bastiongatan och mynnar i en skyfallsöppning norr 
om Riverside, samt en skyfallsled som mynnar i en 
skyfallsöppning öster om Bohusläns museum. Därtill finns 
en skyfallsöppning för ett litet lokalt avrinningsområde på 
Norra Hamngatan. De modelleringar som har genomförts 
visar att det kommer stora mängder vatten in i området från 

Figur 2.14. Åtgärder som föreslås för att hantera skyfallet. Bild: Sweco
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Effektiv avledning Simulerad skyfallsled behöver förlängas 
för ökad effekt

Markhöjning

Vatten som hålls kvar

Begränsad effekt

nordväst. Ett försök att minska inflödet har gjorts genom att 
lägga till en markförhöjning tvärs över Södra Järnvägsgatan. 
I Figur 2.14 är detta redovisat med den pil som anger ”Vall”. 
Det ska poängteras att detta är en schematisk åtgärd och en 
mer detaljerad utformning behöver studeras i kommande 
arbete. Eventuellt kan även åtgärder av mindre omfattning 
gynna avledningen så att den styrs västerut, vilket då minskar 
behovet av vallen. Resultatet av de genomförda åtgärderna 
syns i Figur 2.16 i form av redovisade maximala vattendjup 
vid ett framtida skyfall med 100 års återkomsttid.

På den södra sidan kvarstår fortfarande stora översvämningar 
i de centrala delarna. Trots att en skyfallskanal har 
modellerats och en skyfallsöppning anlagts i Södra 
Drottninggatan blir översvämningen något värre jämfört 
med dagens situation. Skälet till detta är att det kommer mer 
vatten vid ett framtida skyfall. Samtidigt är de grundläggande 
förutsättningarna dåliga i form av otillräckliga marknivåer 
långt från Bäveån, vilket hindrar en effektiv avledning från de 
lågt liggande områdena söder om Bäveån.

Det ska poängteras att översvämningen på den södra sidan 
blir ännu värre om skyfallskanalen i Södra Drottninggatan 
uteblir. Simuleringen visar att föreslagna åtgärder hindrar 
vatten från att korsa Göteborgsvägen och därmed öka 
översvämningen i Teaterplantagen. Tack vare skyfallskanalen 
i Södra Drottninggatan finns det potential att genom 
avsänkning av Teaterplantagen se till att skyfallsvattnet på 
sträckan S2 och S3 minimeras.

På den norra sidan syns däremot en ställvis god effekt 
av åtgärderna. Längs Bastiongatan uppstår uppemot en 

meters vattendjup, men detta är framför allt i den utpekade 
skyfallsleden, även om själva Bastiongatan också drabbas 
av översvämning. Däremot avtar snabbt vattendjupet när 
man lämnar Bastiongatan och rör sig in mot de angränsande 
kvarteren. Skyfallsleden som mynnar vid Bohusläns 
museum gör dock inte tillräckligt god nytta i den nuvarande 
utformningen. Denna föreslås därför förlängas så att den når 
Bastiongatan. Det bör leda till att vattennivån på Bastiongatan 
sjunker och att framkomligheten på denna ökar under en 
skyfallshändelse.

I området runt Västerlånggatan ökar vattendjupet jämfört med 
dagens situation. Skälet till detta är att de planerade framtida 
kvarteren helt enkelt utgör ett hinder för vattenflödet att söka 
sig mot de föreslagna skyfallslederna. Här bör åtgärder för att 
underlätta detta studeras.

Skyfallsfrågan är komplex och dessutom tidskrävande att 
modellera. I föreliggande studie har mycket tid lagts på att 
köra ett flertal olika scenarier. Varje scenario leder i sin tur 
till nya frågor som uppkommer. Det är därför naturligt att 
det finns ett antal problemställningar som ytterligare behöver 
studeras, för att optimera den framtida utformningen. De 
hittills gjorda simuleringarna visar emellertid ett tydligt 
behov på att lösa skyfallsfrågan på skyfallsfrågan på såväl den 
norra som södra sidan.

I ”Bilaga 10 - PM Skyfall och dagvatten” återfinns ett utökat 
resonemang om skyfall och mer detaljerade resultat från de 
simuleringar som har gjorts.

Figur 2.16. Resultat av de föreslagna åtgärderna vid ett framtida 100-årsregn. Bild: Sweco 0-0,1Max djup (m) 0,1-0,25 0,25-0,5
0,5-0,75 0,75-1 >1
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3.1 Området historiskt

Den handelsplats som anlades på ”Kasenabben”, troligtvis på 
1400-talet, är det första samhället på platsen och gick under 
namnet Oddevold. Samhället utvecklades så småningom till 
en stad med omfattande export av exempelvis kött, timmer 
och fisk. Genom historien har Uddevalla påverkats av krig 
och bränder flera gånger. Vid 1500-talets början bränns staden 
ner och flyttar från området nära dagens hamn till ett mer 
skyddat läge längre österut. 1806 inträffar en stor stadsbrand 
där nästan hela staden förstördes. Vid återuppbyggnaden 
byggs nya gator och kvarter i det rutnät som vi kan känna 
igen idag på båda sidor om Bäveån sammanlänkat av två 
broar. Området norr om Bäveån kallas på äldre kartor för 
Watterlandet, vilket antyder att det varit vattendränkt under 
långa perioder. 

På grund av en den växande sillindustrin expanderar 
Uddevalla kraftigt under 1800-talet. För att större fartyg 
skulle kunna gå längre in i hamnen muddrades Bäveån och 
kajer och bryggor anlades. Muddermassorna hissades upp 
och spolades ut genom rännor och omformade efterhand 
å-rummets karaktär från ett öppet fjordlandskap till den 
hamnkanal vi upplever idag. Kring sekelskiftet 1900 har de 
nya landområden som mudderarbetena tillskapat upptagits 
av fabriker, mekaniska verkstäder och upplag. Uddevallas 
läge, som ett komplement till Göteborg i söder, närheten till 
Norge och havet i väster har varit faktorer till den omfattande 
industriella verksamhet som funnits i hamnen.  
Det har krävt anläggningar med hög kapacitet för att ta 
emot och skeppa ut varor och hamnens verksamhet har satt 

sin prägel på området under hela 1900-talet. Under andra 
halvan av 1900-talet var varvet stadens stora arbetsplats och 
1961 hade varvet 3700 anställda. Som en konsekvens av 
varvets expansion byggdes under samma tid en stor mängd 
bostäder som präglar delar av staden än idag. Varvet lades 
ner på 1980-talet och Uddevalla har därefter arbetat hårt för 
att ta sig ur varvskrisen, bland annat genom att utveckla nya 
verksamheter och besöksmål. Hamnens industriella prägel i 
de centrala delarna har successivt avtagit och den bohuslänska 
kulturen har istället tagit plats vid Bäveån i form av Bohusläns 
museum. 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR

Figur 3.2. Historisk överlagring av strand-
linjen, samt lokalisering av berg och holmar 
(nuvarande och nedsprängda) 

Figur 3.1. Karta över Uddevalla från år 1696. Bildkälla: Lantmäteriet
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3.2 Intressen i området

3.2.1 Riksintressen  
Uddevalla hamnområde med tillhörande farled är av 
riksintresse för sjöfarten enligt 3 kap 8 § miljöbalken (MB).

Byfjorden, Havsstensfjorden, Koljöfjorden (RI YF 60) är 
av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § MB på grund 
av förekomst av lekområden för torsk. Från området vid 
Gustafsberg och väster ut i Byfjorden finns också området 
Havsstensfjorden (FO15) som är av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB på grund av bra 
förutsättningar för bland annat bergsklättring och dykning 
(Länsstyrelsen 2020). Planerat översvämningsskydd bedöms 
dock inte beröra något av dessa riksintressen.

3.2.2 Naturmiljöintressen
Bäveån utgör lek- och uppväxtområde för lax och havsöring. 
Lek- och uppväxtområden finns på några platser från 
strömmarna ett par hundra meter uppströms Västerbron upp 
till det definitiva artificiella vandringshindret vid Fossums 
kvarn, några kilometer uppströms Västerbron. Vattenområdet 
där översvämningsskydd planeras utgörs endast av en 
vandringsled för de laxfiskar som vandrar upp i Bäveån för 
lek på hösten och för de laxfisksmolt (ungfisk) som vandrar ut 
i havet på våren.

I Bäveåns mynningsområde finns troliga mindre områden 
med undervattensväxter som kan vara av värde för bl.a. 
fiskproduktion. För övrigt ligger huvuddelen av de marina 
naturvärdena i form av ålgräsängar, musselbankar och 
vadarstränder från någon kilometer utanför åmynningen på 
södra respektive norra sidan av mynningen.

Ett par trädalléer finns på nordsidan Bäveån, en uppströms 
och en nedströms Västerbron. Alléer omfattas av biotopskydd 
enligt 7 kap MB.

Naturmarken direkt väster om Mötesplats Riverside, benämnd 
Riversideängen. Den är av karaktären näringsrik gräsmatta 
och bedöms preliminärt inte hysa några höga naturvärden.

3.2.3 Kulturmiljöintressen
Följande särskilda kulturmiljövärden finns i eller i nära 
anslutning till planerat område för översvämningsskydd 
(Länsstyrelsen 2020).

• Direkt uppströms Västerbron finns en fast fornlämning 
(RAÄ nr Uddevalla 191:1) i form av ett ca 600x400 m stort 
stadslager, med en mängd tillhörande fornlämningar som 
påträffats i samband med olika byggnationsprojekt. Det är 
enligt 2 kap kulturmiljölagen förbjudet att ändra eller skada 
fornlämningar utan tillstånd.

• Vid marinarkeologiska undersökningar utförda av 
Bohusläns museum 2013 i samband med anläggande av 
tryckbankar strax uppströms Västerbron påträffades lösfynd 
av keramik från 1600-1800-talet och vissa stenföremål från 
1500-talet. Nedströms Västerbron påträffades dock inga fynd 
vid en undersökning.

• Bäveån-Fossums kvarn till mynningen, har i Länsstyrelsens 
inventering av värdefulla vatten ur kulturmiljösynpunkt 
bedömts ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde på grund 
av en långtida kontinuitet med kvarn- och sågverksamheter. 
Översvämningsskyddet bedöms dock inte beröra det intresset.

• Område nr 3 i Uddevalla kommuns kulturmiljöprogram 
från 2002 benämns “Centrala staden, handelskvarteren”. 
I programmet framgår bl.a. att det nya Uddevalla, som 
växte fram efter branden år 1806, koncentrerades kring två 
huvudgator, Kungsgatan och Drottninggatan. De skulle 
tillsammans med torget utgöra den officiella fasaden utåt med 
offentliga byggnader och större affärer.

• Område nr 7 i Uddevalla kommuns kulturmiljöprogram 
från 2002 ligger strax sydväst om Västerbron och benämns 
“Södra fjordstranden - Walkesborg och Gamla varmbadhuset 
“. I programmet framgår bl.a. att direkt söder om Bäveån 
ligger det s.k. Petersonska huset med kopparklädda torn 
samt det f.d. Varmbadhuset med högt valmat och brutet tak 
belagt med rött lertegel. I de mer lummiga partierna kring det 
bakomliggande berget ligger villan Windingsborg samt på 
Walkesborgs sluttningar och krön ett antal villor med delvis 
20-talsklassicerande utformning.

Figur 3.3. Det historiska Årummet. Bildkälla: Uddevalla kommun



22

 3.2.4 Översiktsplan 
Gällande ÖP
En översyn av översiktsplanen pågår. En Reviderad ÖP 
för Uddevalla kommer att gå upp på samråd under hösten 
2020 och väntas antas under 2021. Denna revision kommer 
endast behandla Uddevalla kommuns landsbygd och 
utredningsområdet för översvämningsskyddet berörs ej.

2019 antogs riktningar för den översiktliga planeringen vilka 
visar i vilken riktning som kommunen ska gå för att nå sin 
vision: 

• Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer 
utvecklad region

• I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle 
tillsammans

• I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning 
inför framtiden

• Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara 
boendemiljöer där gamla och nya miljöer möts och samspelar

• Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets 
potential

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort
Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och 
fördjupning av kommunens översiktsplan. Den omfattar 
kommunens centralort Uddevalla och närliggande 
tätbebyggelse. Det är i kommunens centralort som större 
delen av kommunens nybebyggelse ska etableras. Staden 
kommer att växa inifrån och västerut. En förutsättning är att 
hamnen och de andra verksamheterna flyttar från de centrala 
delarna av staden och längre ut till Sörvik och Fröland. 
Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och 
hur staden ska skyddas från översvämningar i framtiden. 
Att skydda centrala Uddevalla mot översvämningar är en 
förutsättning för att utveckla staden. 

En förutsättning projektet inte tagit hänsyn till är det 
vägreservat som i FÖP Uddevalla sträcker sig över Bäveån, 
från Asplundsgatan i söder till Museigatan i norr. Med dagens 
placering av vägreservat försvåras möjligheten att skapa 
attraktiva områden längs Bäveån, eftersom reservatet vid ett 
eventuellt utnyttjande kommer utgöra en barriär för rörelser 
längs strandpromenaderna.

3.2.5 Områdesplan för Bäveån
Kommunledningskontoret fick 2014 i uppdrag tillsammans 
med övriga förvaltningar inom Uddevalla kommun i 
uppdrag att ta fram en områdesplan för stadskärnan 
väster om Västerlånggatan och Göteborgsvägen, på ömse 
sidor om Bäveån. Områdesplanen syftar till att verka 
som ett mellansteg mellan översiktsplan och detaljplan. 
Områdesplanen ska skapa en gemensam bild för hur området 
ska utvecklas varför arbetet med att ta fram lösningar för 
översvämningsskydd behöver ligga i linje med områdesplanen 

när det gäller gestaltning, planerad användning och funktion 
av olika stadsdelar 

Områdesplanen tar upp saker som gestaltning och utformning 
av stadsdelar, trafikplanering, funktioner av olika platser i 
staden och berör kommande exploatering för utveckling av 
centrum.

Figur 3.4. Beslutade dokument avseende stadsutveckling i Uddevalla
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Figur 3.5. Figuren visar gällande detaljplaner (2020) (rött) samt läget för översvämningsskydd.

3.2.6 Detaljplaner 
Det föreslagna översvämningsskyddet placeras inom ett 
antal gällande detaljplaner. Detaljplaner som speciellt berörs 
av utförandet av översvämningsskydd är, tillsammans med 
nuvarande användning (allmän plats samt kvartersmark):  

• Dp6 - järnvägsmark (äldre stadsplan) 

• Dp34 - industriändamål samt parkmark

• Dp196 - handelsändamål

• Dp143 - industriändamål samt parkmark

• Dp251 - gata eller torg

• Dp227 - äldre stadsplan

• Dp1063 - parkmark och bostäder/hotell

• Dp1085 - öppet vattenområde, bostäder/centrumverksamhet

• Dp1047 - parkmark samt bostäder/kultur

• Dp274 - vattenområde och område för allmänt ändamål

• Dp1011 - parkmark och bussterminal 

• Dp255 - parkmark, kulturreservat samt område för allmänt   
ändamål

• Dp113 - område för industriändamål 

• Kv Windingsborg 1 m fl. – besöksanläggning, 
centrumändamål och bostäder

3.2.7 Vattendomar/Strandskydd
Det finns ingen vattendom för den gamla kajen utmed 
Bäveån. Det finns en dom från Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg (M 6335-11) med tillstånd till två tryckbankar 
nära uppströms Västerbron. Det finns också ett godkännande 
från Länsstyrelsen (dnr 535-14665-2017) för den 
stabiliseringsåtgärd som utförts vid Fiskekajen.

I området för översvämningsskyddet råder inte strandskydd. 
Strandskyddet börjar strax söder om Skeppsvikens badplats 
på södra sidan av åmynningen. 

N

100 m0 



24

3.2.8 Övriga intressen och berörda
Bohusläns museum
Bohusläns museum är ett regionalt museum som har en 
omfattande verksamhet och är ett viktigt besöksmål i 
Uddevalla. Museet har sin huvudentré mot Museiparken/
Ångbåtskajen men runt byggnaden finns ett flertal dörrar och 
portar som förbinder byggnaden och dess verksamhet med 
marken utanför. Inlastning och parkering sker på den norra 
sidan av byggnaden men viss inlastning och angöring sker 
även vid huvudentrén. Museets fastighet sträcker sig en bit 
ut på kajen närmast Bäveån och det är idag några decimeters 
höjdskillnad mellan kajen och golvet i byggnaden. 

Mötesplats Riverside 
Mötesplats Riverside innehåller hotell, restaurang, konferens- 
och verksamhetslokaler. Byggnaden har sin entré, parkering 
och angöring från norr. Parkeringen ligger lågt och 
översvämmas regelbundet vid höga havsnivåer. Fastigheten 
(tomträtt) omfattar parkeringsytorna runt byggnaden samt 
gräsytor fram till den befintliga kajytans bakkant.

Skärgårdsbåtarna (Vita båtarna)
Rederiet Skärgårdsbåtarna i Uddevalla med sina tre båtar 
avgår från Badhuskajen. Båtarna förtöjs längs en ca 85 m lång 
sträcka. 

Västtrafik Kampenhof
Bussterminalen Kampenhof omfattar både regional- 
och stadstrafik och är en nod för alla kollektivtrafik i 
Uddevalla. Bussarna angör från Bastiongatan i norr och från 
Västerlånggatan/Kampenhofsgatan i söder. Huvudentrén 
till terminalbyggnaden vänder sig mot Västerlånggatan men 
det finns även en entré i väster. Byggnaden ägs av Västtrafik 
medan fastigheten är en tomträtt.

Uddevalla turistcenter och Gästhamn
Södra Hamnen har fasta båtplatser (ca 40 st) samt gästplatser 
(ca 35 st) för besökande. Uddevalla kommun har ansvar för 
hamnen, själva gästhamnen drivs av Uddevalla turistcenter. 

Verksamheter
I området finns enskilda näringsverksamheter och 
kommunala verksamheter som kommer påverkas främst under 
byggskedet. Särskilt i de verksamhetsrelaterade funktioner 
där allmän plats utnyttjas för till exempel parkering och 
angöring.

Figur 3.6. Flygfoto. Bildkälla: Marinas
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3.2.9 Övrig markanvändning
Förutom verksamheter och byggnader är det till stor del 
allmänna ytor som kommer att påverkas av projektet. I 
några fall kommer nuvarande innehåll och utformning att 
bibehållas eller återskapas men i andra fall ändras platsens 
förutsättningar så att en ny utformning blir aktuell. Viktiga 
offentliga miljöer i området är:

• Å-rummet – en viktig del av den historiska stadskärnan med 
äldre kajer och klippta trädrader.

• Museiparken/Ångbåtskajen – öppen vistelse- och 
arrangemangsplats med närhet till Bäveån. Vattenfronten 
avsläntad på grund av skredrisk 2020.

• Museikajen – kajpromenad mellan Bohusläns museum och 
Bäveån med plats för museifartyg. Avstängd på grund av 
skredrisk.

• Mötesplats Riverside/Riversideängen – kajpromenad längs 
med vattnet i en grön miljö. Riversideängen har tidigare 
använts för större arrangemang. Avstängt på grund av 
skredrisk.

• Teaterplantaget/Badhuskajen – mindre park med öppna 
gräsytor, ett antal stora träd och en välbesökt lekplats. I 
anslutning till parken ligger Gamla Badhuset/Uddevalla 
turistcenter. Vid badhuskajen finns Vita Båtarna och 
gästhamn, se ovan.  

• Windingsborg – låglänt område som idag domineras av 
trafik på Asplundsgatan och Junogatan. I området finns också 
några mindre parkeringsytor.

Kommunala beslut och pågående projekt
Beslut avseende översvämningsskydd
2016-07-14 Kajerna längs Bäveån stängs av på grund av  
   skredrisk och otillfredsställande stabilitet
2016-08-25 SBN SBN beslutar att ge SBF i uppdrag att starta en  
   förstudie som ska ge svar på kostnader och  
   åtgärder för att säkra Bäveåns kajer mot ras och  
   skred.
2016-12-14 KF KF beslutar att godkänna handlingsplanen   
   samt att godkänna igångsättande av   
   fas 1, utredningsfasen.
2017-12-13 KF KF beslutar att godkänna möjligheten att frångå  
   handlingsplanen.
2019-04-25 SBN SBN beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att  
   genomföra åtgärder längs Ångbåtskajen för att  
   säkra och tillgängliggöra området.
2019-09-11 KF KF beslutar att Uddevalla kommun ska planera  
   att bygga översvämningsskydd för år 2070 och  
   höjden +2,30 med förberedelse för år 2010   
   och höjden +2,80. 

Antagna strategier, riktlinjer och stadsutveckling
Det finns en lång rad kommunala dokument som har utgjort underlag 
eller relaterar till arbetet, exempelvis:
2016-02-26 SBN Centrumplan med parkstrategi för Uddevalla  
   stad 
2016-11-23 KF KF antar Områdesplan för Bäveån som   
   vägledande för planering
2018-04-11 KF Trafik- och parkeringsstrategi, Uddevalla   
   kommun
2019-09-10 SBN SBN beslutar att godkänna gestaltningsförslag  
   för Årummet
  
Detaljplaner och planbesked 
Riversideängen Planbesked sedan 2017, avvaktar strategiska  
   avväganden som ännu inte är gjorda.
Windingsborg1 m fl  Antagande i KF 2020-04-08.
Pipfabriken  Positivt planbesked, planarbetet ej påbörjat.
Macken    Positivt planbesked, planarbetet ej påbörjat.
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idag drabbas hårt när ett skyfall inträffar. På södra sidan av 
Bäveån ligger bebyggelsen särskilt lågt och flera gator utgör 
så kallade instängda områden, från vilka ytavrinning sker 
först när vatten fyllts upp till de höjder som omger områdena 
och därefter rinner över mot Bäveån.

På den norra sidan finns exceptionella utmaningar i form 
av ett mycket stort avrinningsområde som leds ner mot 
centrala staden och det område som planeras skyddas med 
översvämningsskyddet. Lämnas dessa utmaningar ohanterade 
uppstår vid anläggandet av ett översvämningsskydd nya 
risker för skyfallsöversvämning, utöver de som redan finns 
i den befintliga miljön och infrastrukturen. För att åtgärda 
detta behöver flödet av ytvatten vid ett skyfall kontrolleras 
och ledas genom översvämningsskyddet via strategiskt 
placerade öppningar. I avsnitt 2.2 Skyfall, beskrevs behovet 
av skyfallsleder för att leda vatten mot öppningarna i 
översvämningsskyddet vid skyfall. Figur 3.7 redovisar 
lokaliseringen av skyfallsleder samt den övergripande 
höjdsättning som använts i skyfallssimuleringar och som 
planeringsförutsättning för översvämningsskyddet. I 
avsnitt 3.5.11 Dagvatten- och skyfallshantering beskrivs 
förutsättningarna närmare och för ytterligare detaljer 
hänvisas till ”Bilaga 10 - PM Skyfall och dagvatten” och 
”Bilaga 11 - Underlag simulering skyfall”

3.3.4 Mobilitet/trafikstruktur
Stråk och kopplingar för olika trafikslag är av avgörande 
betydelse för att få en fungerande och attraktiv stadsmiljö. 
Flera viktiga trafikstråk finns inom, eller i direkt anslutning 
till området för översvämningsskyddet, se Figur 3.8 och 
Figur 3.9. För att få en mer samlad bild över vilka trafikala 
planeringsförutsättningar som ska gälla i den framtida 
stadsutvecklingen pågår en Trafikutredning som ännu 
inte är klar. Stora frågor i det arbetet är Västerlånggatans/
Göteborgsvägens framtida funktion, ett eventuellt behov av 

3.3 Planeringsförutsättningar

3.3.1 Stad i förändring
I flera av kommunens planeringsdokument, bland annat 
Områdesplan för Bäveån och Vision för Stadsutveckling 
längs Bäveån pekas områden på båda sidor om ån ut som 
ytor för framtida exploatering. På den norra sidan är det 
beskrivet som en utvidgning av stadskärnan västerut med 
en blandad stad som målbild. På den södra sidan är det 
framför allt Badhustomten (Kv Windingsborg) och Anegrund 
som pekas ut som lämpliga för ny stadsutveckling med 
tyngdpunkt på bostäder. I följande avsnitt redovisas de 
planeringsförutsättningar som ÖS-projektet arbetat efter. 
Redovisade strukturer är hämtade från stadens beslutade 
planer, strategier och riktlinjer i den mån sådana finns. 
Vid avsaknad av beslutat underlag har strukturinformation 
hämtats från Stadsutvecklingsprojektet (t ex Mobilitet/
trafikstruktur) eller arbetats fram inom ÖS-projektet (t ex 
Skyfallsleder).

3.3.2 Grönstruktur
Uddevallas centrala delar har idag en brist på tillgänglig 
grönstruktur. Det är därför viktigt att alla projekt som rör 
stadskärnan har fokus på att skapa mer plats för gröna miljöer 
men också att koppla ihop parker och grönområden med 
varandra. Viktiga befintliga gröna miljöer inom arbetsområdet 
är Årummet, Museiparken och Teaterplantaget som alla 
bildar värdefulla publika stadsrum i anslutning till Bäveån 
Kopplingarna från dessa miljöer kan förstärkas med hjälp av 
gröna sammanhang längs med vattnet och till stadsbergen i 
den fortsatta planeringen.

3.3.3 Skyfall
Centrala Uddevalla har stora utmaningar relaterade till 
skyfallsproblematiken. Stora lutningar runt centrum, i 
kombination med tät låglänt centrumbebyggelse gör att staden 

Figur 3.7. Skyfallsleder och övergripande höjdsättning Figur 3.8.  Huvudstråk gång/cykel
Huvudstråk gång 

Ev. framtida  
koppling över ån
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nya kopplingar över ån samt anslutningen mot Bastiongatan. 
En annan viktig förutsättning är tankar om ett flyttat 
resecentrum som på sikt kan innebära nya förutsättningar för 
Kampenhofs bussterminal och de bussgator som leder till den, 
exempelvis Kampenhofsgatan. För de oskyddade trafikanterna 
baseras arbetet till stor del på tidigare framtagen stråkstudie 
och arbeten framtagna stadsutvecklingsprojektet. En viktig 
förutsättning har här varit att knyta an och utveckla befintlig 
Strandpromenad och därmed skapa ett kontinuerligt gångstråk 
längs vattnet på både den norra och södra sidan. 

3.3.5 Båt/vatten
Området har skiftande anslutning till Bäveån. I Å-rummet 
är det höga kajkanter med begränsad tillgänglighet. Väster 
om Västerbron finns det lägre kajpartier som på den norra 
sidan tidigare använts för olika former av båtliv men som på 
grund av rasrisk är avstängda. Den södra sidan har ett lägre 
parti närmast Västerbron följt av Badhuskajens högre del där 
de vita båtarna huserar men där det också finns gästhamn 
och besöksplatser. På Badhuskajen finns även en hamn- och 
servicebyggnad för gästhamnen. Längre mot väster finns 
långa flytbryggor för fritidsbåtar. 

3.3.6 Offentliga rum och stråk
Stråket längs Bäveån är ett viktigt offentligt rum genom 
hela Uddevalla och byter karaktär flera gånger. Längs 
med å-stråket ligger även ett antal viktiga platser som 
Hasselbacken/Kungstorget, Museiparken och Teaterplantaget, 
se Figur 3.10. Det är även i fortsättningen viktigt att 
vidareutveckla en attraktiv stadskärna med Bäveån i centrum 
där de vattennära offentliga platserna är avgörande. 

De nya offentliga rum som tillskapas ska komplettera 
befintliga torg och parker vad gäller innehåll och karaktär, 
se Figur 3.10. Staden ska med de nya tilläggen bli rikare på 
upplevelser. Ryggraden i strukturen är Strandpromenaden. 

Ett gångstråk som redan idag är etablerat på den södra sidan 
men som framöver ska finnas på båda sidor om ån. Längs 
promenaden placeras därefter små, mellanstora och större 
offentliga platser med olika funktioner.

3.3.7 Konst/kultur/arrangemang
Inom området eller i dess närhet finns platser som redan 
idag används för olika typer av arrangemang, exempelvis 
Å-rummet, Teaterplantaget, Museiparken och Riversideängen. 
De ska även med ett utbyggt översvämningsskydd fungera 
som attraktiva arrangemangsplatser och tillgängligheten och 
tillgång till nödvändig teknik ska vara god. 

Offentlig konst är en viktig del i att göra våra stadsrum 
mer intressanta och skapar identitet. Inom området finns 
en rad olika offentliga konstverk som i huvudsak ska 
bibehållas på nuvarande plats. Det är också viktigt att den 
nya stadsutvecklingen och tillkommande offentliga miljöer 
adderar nya konstnärliga tillägg och att den processen sker i 
samarbete med utformningen av respektive plats.

3.3.8 Näringsliv och verksamheter
Idag finns flera näringsidkare och andra verksamheter i 
området. Bland dem kan nämnas Vita Båtarna, Gästhamnen, 
Uddevalla turistcenter, Riverside och restauranger och handel 
i Å-rummet. På Windingsborg finns kommunala verksamheter 
(serviceförvaltningen och gata/park) och på den norra sidan 
ligger Bohusläns museum. 

Med en attraktiv stadskärna ökar förutsättningarna för bättre 
handel, service andra verksamheter som totalt sett leder till 
ett ökat näringsliv. Men den nya miljön kan också på ett mer 
direkt sätt understödja näringslivet i form av platser för nya 
restauranger, båt- och vattenrelaterade lösningar som kan 
locka företag osv.

Viktiga publika stråk
Möjlig förlängning 
av stråk

Publik plats
Möjlig framtida plats

Huvudgata
Ev framtida h.gata 

Kollektivtrafikstråk
Ev fram. kollektivtr.

Figur 3.9.  Figur 3.10.  
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3.4 Stadens karaktär

Området som omfattas i arbetet har närheten till Bäveån som 
gemensam nämnare. Dock är mötet med vattnet och de olika 
stadskaraktärer som bildats genom åren varierande och miljön 
kan därför snarare beskrivas som delområden än som en 
sammanhållen helhet.

Den historiska stadskärnan
I arbetsområdets östra del ligger Å-rummet som en 
välbevarad del av Uddevallas historiska centrum. Miljön 
präglas av de kraftfulla kajmurarna, raderna av klippta lindar 
på båda sidor om vattnet och broarna över Bäveån med olika 
karaktär. Bebyggelsen är från olika tidsepoker men ger ändå 
ett samlad fond till stadsrummet med Bäveån som självklar 
mittpunkt. Från broarna bildas vackra vyer mot Klocktornet, 
en siktlinje som är väl dokumenterad i gamla fotografier 
och vykort. Å-rummet är ett viktigt publikt stadsrum i 
dagens Uddevalla. Här finns flera uteserveringar och det sker 
återkommande kulturaktiviteter på platsen. 

Södra sidan
Västerbron/Göteborgsvägen utgör ett abrupt brott i staden. 
På den östra sidan ligger den täta kvartersstaden och på den 
västra en mer löst sammansatt miljö där byggnader, vägar 
och publika rum adderats över tid utan en tydlig helhet. 
Tydligaste avtrycket gör Teaterplantaget som tillsammans 
med Gamla Badhuset skapar en grön parkmiljö som också 
innehåller en större lekplats. Framför Gamla Badhuset ligger 
Badhuskajen där Vita Båtarna har sin verksamhet men som 

också fungerar som gäst/besökshamn. Väster om Gamla 
Badhuset domineras intrycket av trafik. Asplundsgatan och 
Junogatan är utformade för tung trafik och de oskyddade 
trafikanterna ges låg prioritet. Här ligger också ett antal 
byggnader som ger området karaktär, exempelvis Petersonska 
huset, Socialförvaltningen (Gröna huset) samt Elis smide.

Norra sidan
Även här utgör Västerbron/Västerlånggatan gränsen mellan 
kvartersstaden och en mer fragmentarisk och trafikdominerad 
miljö med stora parkeringsytor och solitära byggnader. 
Närmast bron ligger Museiparken, en öppen gräsyta 
omgärdad av träd som används vid midsommarfirande och 
andra arrangemang. Museiparkens läge, nära trafikmiljöer 
och Kampenhofs bussterminal gör parken bullerstörd. Längre 
västerut ligger Bohusläns museum med sin entré mot parken 
men vänder sig inte i övrigt mot de publika ytorna. Längre 
ut finns Mötesplats Riverside, med parkering mot norr och 
gräsytor mot vattnet. På den västra sidan om hotellet ligger 
Riversideängen, en öppen yta som delvis använts till större 
arrangemang. På grund av skredrisk har hela kajsträckan 
från Västerbron till Riversideängen varit avspärrad för 
allmänheten under de senaste åren.

3.5 Befintliga tekniska förutsättningar

I det här avsnittet beskrivs de befintliga tekniska 
förutsättningarna som råder inom utredningsområdet. 
Förutsättningar som alla behöver tas hänsyn till vid val av 
lösning för planerade översvämningsskydd. 

Figur 3.11. Bildkälla: Uddevalla kommun
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3.5.1 Marknivåer 
Markytans nivå är inom större delen +1 till +1.5, men nivåer 
mellan ca +0.5 och ca +2.5 förekommer. Se också grafisk 
illustration i Figur 3.12. Bottennivån i Bäveån varierar mellan 
ca -2.0 och ca -7.0. Vid kajer och slänter är nivåskillnaden 
till Bäveåns botten mellan ca 4 m och ca 8 m. En plan som 
visar marknivåerna och bottennivåerna finns i ”Bilaga 7 - 
GEOplan”. 

3.5.2 Vattennivåer
Vattenståndet i Byfjorden styrs av flera faktorer. Först och 
främst finns det tidvatten på svenska västkusten. Tidvattnet 
är av så kallad halvdygnskaraktär, högvatten (flod) och 
lågvatten (ebb) uppträder två gånger per dygn. Tidpunkten 
när flod eller ebb inträffar förskjuts en knapp timme per dygn. 
Tidvattnet styrs av månens och solens dragningskraft. Två 
dygn före nymåne och fullmåne samverkar månens och solens 
dragningskraft som mest. Då är floden högst, springflod. Två 
dygn före halvmåne är floden som lägst, nipflod. I Uddevalla 
är skillnaden mellan hög- och lågvatten 25-30 centimeter.

Större påverkan på vattenståndet har dock meteorologiska 
faktorer som lufttryck och vindriktning. Ett högtryck 
pressar ner vattenytan och ett lågtryck får den att stiga. 
Västliga vindar pressar in vatten från Skagerrak mot svenska 
kusten, vilket ger ett högre vattenstånd. Denna effekt kallas 
vinduppstuvning. Ju hårdare vindar och ju längre tid det 
blåser desto större blir vinduppstuvningen. Ostliga vindar ger 
på samma sätt ett lägre vattenstånd.

SMHI har även gjort en statistisk analys av hur ofta höga 
vattenstånd inträffar i Uddevalla baserat på en jämförelse 
med Smögen, där vattenståndsmätningar skett under längre 
än 100 år. Den beräknade kurvan över återkomsttid för 
olika vattenstånd i Uddevalla redovisas i Figur 3.13 nedan. 
Observera att den axel som anger återkomsttid är logaritmisk. 

Figur 3.12. Befintliga marknivåer, där mörkast färg illustrerar lägst liggande 
mark och ljusast färg innebär att marken är högst belägen.
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Ur Figur 3.13 kan till exempel avläsas att med 2 års intervall 
uppkommer ett vattenstånd i Uddevalla av ca 105 cm över 
medelvattenståndet, vilket med dagens medelvattenstånd 
motsvarar ca +102 cm i dagens höjdsystem, RH2000. För 5 
års återkomsttid fås en nivå av ca +130 cm och för 10 och 100 
års återkomsttid +150 cm, respektive 187 cm.

Med dagens marknivåer ger detta för södra sidan av Bäveån 
att mer än vartannat år blir det lokala översvämningar räknat 
från väster, området öster om Båtvarvet (västra Anegrund, 
runt Anegrund och vid av Teaterplantaget. Vart femte år 
ökar området med översvämningar betydligt. Då tillkommer 
området norr om Båtvarvet (västra Anegrund), området 
innanför Repslagarebryggan (S4) och Badhusparken. Vart 
tionde år blir i stort sett hela södra sidan översvämmad, 
förutom vissa kajområden utmed Bäveån.

På norra sidan översvämmas låglänta delar av hamnområdet 
och Riversideängen i stort sett varje år. Oftare än fem 
år översvämmas därtill kajområde utmed Bäveån inom 
hamnområdet (Västerut mot Badö), markområden vid 
Mötesplats Riverside och framför Bohusläns museum, liksom 
delar av Kampenhofsgatan. Vart tionde år berörs i stort sett 
hela norra sidan av Bäveån av översvämningar med på vissa 
ställen så stora djup som 0,5 m.

3.5.3 Geotekniska förutsättningar 
Bakgrund
Ursprungligen har markområdet kring Bäveån och Hamnen 
varit en havsvik med uppstickande öar och bergpartier där 
Bäveån avsatt sediment på tidigare avsatta jordlager av gyttja 
och lera. Nedanstående Figur 3.15 områdets utseende i mitten 
av 1800-talet.  

Nuvarande landområden längs Bäveån har skapats genom 
successiv utfyllnad kring Bäveån, se skrafferade områden på 
jordartskarta i Figur 3.14. Fyllningarnas ålder, tjocklek och 
sammansättning påverkar dagens geotekniska förhållanden 
mycket.

Figur 3.14. Jordartskartan 2019. Bildkälla: SGU

Figur 3.15. Uddevalla år 1855. Bildkälla: Lantmäteriet
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Jordlagerförhållanden
De geotekniska förhållandena präglas av ytlig fyllning och 
organisk jord som överlagrar lera och friktionsjord med stor 
mäktighet. Totala djupet till berg varierar inom området 
mellan ca 20 och ca 50 m. En typisk jordlagerprofil redovisas 
i Figur 3.16. Fyllningens tjocklek varierar i regel mellan 
ca 2 och ca 5 m. Sammansättningen varierar kraftigt, men 
utgörs i huvudsak av silt, sand och grus med inblandning 
av lera, gyttja, humus samt block. Även tegel, trärester, 
grundrester mm har påträffats. Den nedre delen av fyllningen 
utgörs i regel av muddermassor bestående av gyttjig silt och 
gyttja. Leran är i regel gyttjig i den övre delen. Leran tål 
ej ytterligare belastning i sättningshänseende då sättningar 
pågår för nuvarande fyllningslast. Lermäktigheten varierar 
mellan ca 10 och ca 35 m. Friktionsjorden under leran har 
stor mäktighet på mellan ca 10 och ca 30 m och utgörs 
omväxlande av silt, sand och grus eller skalgrus.

Sättningsförhållanden
Markens sättningshastighet styrs huvudsakligen av 
fyllningarnas tjocklek och ålder samt den underliggande 
lerans mäktighet. Med vanligt förekommande lermäktigheter 
på 20 till 30 m kommer sättningsförlopp pågå under mycket 
lång tid; mer än 100 år för nuvarande fyllning. Fyllningarna 
har sannolikt successivt lagts ut sedan mitten av 1700-talet 
i syfte att skapa mer landområden längs Bäveån, vilket givit 
påföljden att marksättningar på i regel mellan -2 och -7 
mm/år pågår. Lokalt, inom begränsade delar, pågår mycket 
stora sättningar på mellan -15 och -20 mm/år . Uppmätt 
sättningshastighet redovisas i ”Bilaga 9 - GEOsättningar”.

Detta innebär till exempel att med en sättningshastighet på 
-5 mm/år kommer markytan i de mest låglänta delarna, med 
nivå +0.5, att närma sig nuvarande medelvattennivå om ca 
100 år. Om man i syfte att höja marken tillför ytterligare 
“tung” fyllning, utan förstärkning, kommer nuvarande 
sättningshastighet öka och försämra situationen ytterligare.

Släntstabilitetsförhållanden 
För att öka fartygstrafikens tillgänglighet in till staden 
har muddringsarbeten utförts i syfte att öka vattendjupet i 
Bäveån. Arbetet har bedrivits i olika etapper sedan mitten av 
1700-talet. Framförallt har muddring utförts inom områdena 
vid Riversideängen och Anegrund där vattendjupet vid 
medelvattennivå är som störst med 6 till 7 m. Kombinationen 
av uppfyllnad längs markområdena bakom kajerna och 
muddring av åfåran har medfört att släntstabiliteten är 
otillfredsställande längs större delen av kajerna. Detta gäller Figur 3.16. Jordlagerprofil. 

Figur 3.17. Sättningsproblematik. Bildkälla: Bohusgeo Figur 3.18. Sättningsproblematik. Bildkälla: Bohusgeo
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Sprängsten

Sand/grus

Friktionsmaterial: ger sannolikt 
hydraulisk kontakt med  
Bäveån-Hav med: 
• UMAG  
• ÖMAG 

undantaget de områden där tidigare förstärkningsåtgärder 
utförts som vid Badhuskajen och delar av Årummet. Inom 
övriga områden krävs förstärkningsåtgärder för att erhålla 
tillfredsställande släntstabilitet för att uppfylla dagens normer. 
Delar av områdena längs kajerna på norra sidan av Bäveån är i 
dag avstängda för allmänheten på grund av ras- och skredrisk.

Att påföra ytterligare “tung” fyllning eller annan belastning 
vid markområden i anslutning till kajerna eller att utföra 
mer muddring av åbotten försämrar den rådande situation 
ytterligare och bedöms vara helt oacceptabelt utan 
förstärkningsåtgärder. 

De prognostiserade framtida förändringarna av havsnivån 
och grundvattennivåerna bedöms generellt innebära såväl 
högre havsnivåer som grundvattennivåer. Släntstabiliteten 
dimensioneras för lägsta lågvatten i havet och högsta 
grundvattennivåer i jorden. Förstärkningsåtgärderna, som bör 
utföras för lång livslängd, måste därmed dimensioneras för att 
klara både befintliga och framtida vattennivåer.

3.5.4 Hydrogeologiska förutsättningar 
Vattennivåvariationerna i havet utanför Uddevalla skapar 
regelbundna nivåförändringar i Bäveåns mynning som i 
sin tur genererar nivåvariationer i grundvattenmagasinen 
och periodvis översvämning av Bäveåns omgivningar. 
Framtida klimatscenarier indikerar att havets medelnivå 
kommer att ligga högre än nuvarande nivå. Det innebär att 
översvämningsproblemen kommer att bli större om nuvarande 
förhållanden runt Bäveån kommer att råda.  

För att minska problemen med de återkommande 
översvämningarna behövs sannolikt flera åtgärder utföras. 
Kajutformning med översvämningsskydd är en del, och 
tätning runt ledningar genom kajkonstruktioner där vatten 
kan tryckas upp till baksidan av översvämningsskyddet är en 
annan.

Ett annat problem som inte åtgärdas med tät 
kajkonstruktion och översvämningsskydd är att det undre 
grundvattenmagasinet står i hydraulisk förbindelse med det 
övre grundvattenmagasinet via gruskappor längs bergssidor, 
se Figur 3.19 ovan. Det innebär att vatten från havet kan 
tryckas ner i undre grundvattenmagasinet via gruskappor som 
står i kontakt med havet och sedan upp via andra gruskappor 
till övre grundvattenmagasinet i områden med uppstickande 
berg innanför kaj och översvämningsskydd. Det innebär att 
även om översvämningsskydd utformas som en mer eller 
mindre tät konstruktion genom övre grundvattenmagasinet 
nära Bäveån, kan grundvattennivåerna i området innanför 
översvämningsskydd påverkas av havsnivåförändringar 
via undre grundvattenmagasinet. Detta kan tex påverka 
planering av dräneringssystem för områden innanför 
översvämningsskydd.

I avsnitt 3.5.3 redovisas en översikt av de geologiska 
förhållandena, vilka har en stor betydelse för hydrogeologin i 
området och den konceptuella modellen. Den hydrogeologiska 
konceptuella modellen, som illustreras av Figur 3.20, visar var 
undre grundvattenmagasinet troligen har hydraulisk kontakt 
med övre grundvattenmagasin, samt hur jordlagerföljden 
påverkar de hydrogeologiska förhållandena. Bäveån har 

Figur 3.19. Konceptuell modell visande var troligen friktionskappor finns (gröna streckade linjer) som kopplar undre grundvattenmagasinet (UMAG) till det 
övre (ÖMAG) och till havet. Sprängsten finns i fyllet runt Anegrund. Mäktiga lager med sand och grus har observerats sydväst om Lövåsberget, som tolkas 
motsvara av vad som i texten beskrivs som friktionsjordskappa.
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hydraulisk kontakt med övre grundvattenmagasin eftersom 
kajkonstruktioner kan antas vara vattengenomsläppliga. 
Däremot bedöms inte Bäveån ha direkt hydraulisk kontakt 
med undre grundvattenmagasinet.

Nuvarande grundvattennivåer
Grundvattennivån i övre grundvattenmagasinet ligger 
relativt nära markytan nära Bäveån och nivån stiger 
med avståndet till Bäveån. På vissa ställen är nuvarande 
marknivå under +1 m och grundvattennivån kan 
periodvis ligga mycket nära markytan. Grundvattnet 
i övre grundvattenmagasinet avvattnas mot Bäveån. 
Grundvattennivån i undre grundvattenmagasinet ligger 
högre än övre grundvattenmagasinet (cirka 0,6 - 0,9 m högre 
i flera områden och i (åtminstone) ett område något högre; 
0,3-0,5 m (vid Badöområdet). Det innebär att grundvatten 
strömmar från undre grundvattenmagasinet till det övre 
grundvattenmagasinet sannolikt i huvudsak via friktionsjord 
längs de uppstickande bergpartierna och i liten omfattning 
genom lerlagren. 

Framtida grundvattennivåer - medelnivå
Nettohavsnivåhöjningen fram till 2100 beräknas till 0,68 
m, dvs cirka +0,7 m (RH 2000).  Den höjningen påverkar 
grundvattennivå, eftersom dräneringsnivån för grundvattnet 
höjs. I princip kan medelgrundvattennivån bli 0.7 m högre 
i Bäveåns omgivningar. I praktiken kan det innebära att 
dräneringsflödena ökar där dränering pågår (aktiv dränering 
vid fastigheter) i vissa områden medan grundvattennivån ökar 

i andra områden och kan för lågt liggande områden ge lokala, 
mer eller mindre, permanent översvämningar.

Framtida grundvattennivåer – kortvariga höga nivåer
Havsnivåhöjningarna, orsakade av lågtryck och västliga 
vindar kan idag kortvarigt överstiga +1 m och orsakar då 
översvämning. I ett längre perspektiv kan kortvarigt nivåer 
förekomma på cirka +2,3 m och +2,8 m för år 2070 respektive 
2100. 

Dessa höga, men relativt kortvariga, vattennivåer kan 
medföra att vatten läcker in till områden som omger 
Bäveån om översvämningsskyddet som byggs inte är tätt. 
Om tex en betongmur byggs som översvämningsskydd 
på marken, kan det läcka vatten under betongmuren; om 
marken har relativt hög vattengenomsläpplighet och/eller 
om marken under betongmuren lokalt satt sig och skapat 
en öppen glipa. Är inläckaget måttligt behöver det inte 
vara något större problem utan kan hanteras med planerade 
åtgärder om marken ligger lågt (tex att en begränsad lokal 
och temporär översvämning kan accepteras, eller att det 
finns ett permanent dräneringssystem som kan hantera det 
begränsade inläckaget). Ligger markytan över medelnivån för 
havsnivån kan eventuellt en kortvarig hög havsnivå endast 
höja grundvattennivån något temporärt, om inläckaget under 
betongmur är begränsat.

Om det är relativt tätt (finkornigt) material under en 
betongmur, kan det vara tillräckligt för att förhindra 
att kortvariga höga havsvattennivåer skall skapa 
problem. Om materialet under betongmuren är tämligen 

Figur 3.20. Konceptuell modell. Nuvarande havsnivåvariationer +0.0, framtida medelhavsnivå +0.7m (2070) och 
kortvariga höga havsnivåer +2.3 m (2070).
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vattengenomsläppligt så måste någon täthetsåtgärd utföras för 
att begränsa inläckageflödet. 

Förutom via läckage från Bäveån genom översvämningsskydd 
som byggs på marken och i övre grundvattenmagasin, 
finns det möjlighet att havsvatten trycks ner i undre 
grundvattenmagasin och upp via friktionskappor på berg 
till övre grundvattenmagasin i områden med uppstickande 
bergpartier, se blå pilar i Figur 3.20. 

3.5.5 Hydraulik och erosion
Vågor
Höga vattenstånd i Byfjorden uppträder vid västliga stormar, 
då vatten från Skagerrak pressas in mot svenska kusten. 
Denna effekt, som kallas vinduppstuvning, i kombination med 
lågt lufttryck, ger upphov till högvattenstånd i fjorden utanför 
Uddevalla. Blir det då dessutom vågor på vattenytan, kan 
dessa skölja över kanten på översvämningsskyddet. 

Vindar från sydvästsektorn är förhärskande på västkusten. 
Dessa vindar, som orsakar ett högt vattenstånd, är också de 
som ger den största våghöjden.

För att räkna fram höjden på de vågor som träffar 
översvämningsskyddet (där detta är placerat i strandkanten 
på ån) kan man som dimensionerande fall utgå från en 
sydvästlig storm med vindstyrka 25 m/s. De vågor som då 
kan nå översvämningsskyddet i Bäveån är högst 0,5 meter 
från vågtopp till vågdal. En vågtopp höjer sig då 0,25 m över 
vattenytan. Hur dessa beräkningar gjorts framgår av ”Bilaga 
17 - PM Vågor”.

Vanligare än vindgenererade vågor av denna storlek är 
svallvågor från motorbåtar och från de “vita båtarna”. Dessa 
bedöms maximalt vara av samma storleksordning som de 
högsta vindgenererade vågorna, det vill säga 0,5 m. Dock 
kanske inte svallvågor uppträder i någon större omfattning 
under en västlig storm, när vattenståndet kan vara som 
allra högst, eftersom båtar inte ger sig ut då. Under dessa 
förhållanden är det sannolikt bara vindgenererade vågor som 
förekommer.

Figur 3.21. Den röda linjen visar den sträcka där vågor kan bildas vid hård sydvästvind (Bildkälla: Eniro sjökort)

Figur 3.22. Byfjorden blickandes mot Uddevallabron västerut.  
Bild: Uddevalla kommun
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3.5.6 Befintliga kajkonstruktioner  
Kajerna i Uddevalla är av varierande utförande och skick. 
Inom utredningsområdet finns befintliga kajer som kommer 
att lämnas kvar efter genomförda åtgärder som till exempel 
Badhuskajen. Kajerna i Årummet har inte studerats närmare 
inom ramen för detta uppdrag och kommer därför inte att 
beskrivas mer än översiktligt i denna rapport. Övriga kajer 
inom projektområdet kommer att behöva rivas och ersättas 
med nya på grund av undermåligt skick. 

Kajerna i Årummet är dels av äldre typ med kallmurar 
grundlagda på rustbädd och träpålar och dels en nyare kaj från 
1930-talet närmast uppströms Västerbron. Denna består av ett 
påldäck med stödmur. I projektet ”Årummet” föreslås att de 
äldre kajerna ska bevaras genom olika renoveringsåtgärder. 
Inom ramen för den fördjupade förstudien har dessa kajer 
inte studerats i detalj och skicket är därför oklart. Det kan 
dock på goda grunder antas att det finns ett renoveringsbehov 
för dessa kajer på grund av ålder. Eftersom det föreslagna 
översvämningsskyddet ligger nära befintlig kaj bör åtgärderna 
samordnas om renoveringsåtgärderna är omfattande. 
Ytterligare utredning av kajerna bör utföras som underlag för 
beslut om vilka åtgärder som är mest lämpliga.

På norra sidan väster om Västerbron finns idag ett påldäck 
från 1930-talet, vilket är grundlagt på träpålar. Det har 
uppnått sin tekniska livslängd och bör därför bytas ut inom 
ramen för detta projekt.

Längre västerut fanns tidigare en spontkaj fram till Bohusläns 
museum. Spontkajen här var även den från 1930-talet och var 

i mycket dåligt skick. Den har därför rivits som en del av en 
akutåtgärd.

Från Bohusläns museum och västerut finns kallmurskajer av 
äldre typ, grundlagda på träpålar och rustbädd. Dessa behöver 
åtgärdas som en del av projektet.

På södra sidan väster om Västerbron finns den nyligen 
renoverade östra delen av Badhuskajen (f.d. Västra Fiskkajen) 
med tillhörande översvämningsskydd. Här planeras ingen 
ytterligare åtgärd inom ramen för detta projekt.

Väster om den nyligen renoverade delen av Badhuskajen 
ligger en kajsträcka som är renoverad i början av 2000-talet. 
Kajen behålls men anpassas till översvämningsskyddet.

Väster om Badhuskajen där det idag ligger flytbryggor finns 
ingen egentlig kajkonstruktion utan där finns nu en slänt från 
gatan ned mot ån. Stabiliteten i området är inte tillräcklig och 
varför nya kajer planeras på denna delsträcka.

Figur 3.23. Ritning till landfästen för Järnbron i Årummet år 1884. Bildkälla: Uddevalla kommun
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3.5.7 Markföroreningar  
Inom eller i nära anslutning till aktuella sträckor/områden 
för det planerade översvämningsskyddet kring Bäveån 
har det tidigare funnits olika verksamheter som medfört 
att marken och grundvattnet samt sediment i Bäveån, i 
varierande omfattning, kan förväntas vara förorenat. I Figur 
3.24 redovisas de fastigheter inom vilka dessa verksamheter 
funnits. 

Öster om Västerbron, på båda sidor om ån, har det tidigare 
funnits flera bensinstationer (närmast på fastighet nr 19 och nr 
20 i Figur 3.24) och kemtvättar (exempelvis fastighet nr 35). 
Väster om bron, utmed hela norra kajsidan, har det tidigare 
funnits bl a. spår och bangårdar (fastighet nr 11). Utmed båda 
sidor har tidigare också hamnverksamhet bedrivits under en 
mycket lång tid. Delar av området är utfyllt efter 1850. Detta 
gäller framförallt den södra sidan, där området utmed hela 
ån består av utfylld mark, samt delar av Riversideområdet 
(hotellet och ängen). 

Norr om delsträcka N2 och N3, se figur 4.17, där det idag finns 
en bussterminal och parkområde, har det tidigare funnits en 
textilindustri (fastighet nr 16) som avvecklades på 1970-talet.  
I område N6, där Mötesplats Riverside med parkering 
ligger idag och ner till kajen, fanns  tidigare en trävaruaffär 
(fastighet nr 15). Norr om Mötesplats Riverside och 
Riversideängen  fanns även träindustri (fastighet 13 och nr 14) 
fram till 1950-talet. Utmed kajen väster om Riversideängen, i 
område N7, har en oljedepå (fastighet nr 9) tidigare legat.

Figur 3.24. Figur redovisar tidigare verksamhetsområden i Uddevalla, från inventeringen WSP utförde i 2016 (WSP,2016),  
och de kajsträckor som är planerade.

1- Stadskärnan 1:300
2- Stadskärnan 1:25
3- Stadskärnan 1:25
4- Stadskärnan 1:26
5- Stadskärnan 1:27
6- Slakthuset 1
7- Kopparberg 3
8- Stadskärnan 1:25
9- Stadskärnan 1:163
10- Stadskärnan 1:25
11- Stadskärnan 1:163
12- Bastionen 28
13- Bastionen 17
14- Pipfabriken 11 & Pipfabriken 13
15- Skarnholmen 1, Stadskärnan 1:163
16- Kampenhof 6 & del av Stadskärnan 1:162
17- Stadskärnan 1:163, Stadskärnan 1:280
18- Stadskärnan  1:163, Stadskärnan  1:280
19- Koch 7
20- Thorild 12
21- Walkesborg 32
22- Anegrund 10
23- Anegrund 10
24- Anegrund 10 

25- Anegrund 10
26- Windingsborg 1
27- Windingsborg 1
28- Båtvarvet 1
29- Agrell 8
30- Agrell 6
31- Korpen 17
32- Bratt 14
33- Sundberg 16
34- Kilbäcken 8
35- Von Aschenberg 4
36- Lancaster 6
37- Ruthenbäck 13
38- Haxeräd 8
39- Stadskärnan 1:287
40- Cisternen 4
41- Lilla Sältan 1
42- Haxeräd 9
43- Solbacken 7
44- Stadskärnan 1:31
45- Silverlod 4
46- Silentz 1
47- Silvelod 8
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Inom delsträckorna S3, S4 och S6 fanns  en repslagarbana 
i strandkanten på 1800-talet. Ca 50 m från kajkanten har 
det inom S3 och S4, där området idag utgörs av parkering, 
tidigare funnits en båtuppställningsplats (fastighet nr 27) 
och sydöst om den en bensinstation (fastighet 26). Längre 
västerut inom delsträckorna S4 finns en mekanisk verkstad 
(fastighet nr 21) sedan 1950-talet. Väster om S6, inom 
delsträcka S7 (fastighet nr 22 och nr 23, på Anegrund 10), har 
det funnits flera olika verksamheter bland annat snickerier, 
impregneringsanläggning och mekaniska verkstäder, vilket 
bidragit till förekomst av markföroreningar inom området. 
Området längre västerut (fastighet nr 25) användes till 
båtverksamhet, upplag och lagringsplats för fyllnadsmassor, 
trä och stål. Ytterligare längre västerut har det tidigare funnits 
ett varv med båtbyggeri och senare en svetsskola (fastighet nr 
28). Området inhyser även idag industri - och båtverksamhet. 

I följande kapitel där lösningsförslag redovisas för 
varje delsträcka kommer det beskrivas vilka potentiella 
föroreningar som kan förväntas, vad som eventuellt påträffats 
vid tidigare undersökningar samt om ett behov bedöms 
föreligga vad gäller kompletterande undersökningar.

Mer detaljerad information om föroreningssituationen i 
mark och grundvatten inom det aktuella området (inom 
olika delsträckor) finns redovisat i separata utredningar, 
vilka utförts såväl tidigare som inom ramen för denna 
fördjupade förstudie. I ”Bilaga 18 - Markmiljö - översikt 
provtagningspunkter” redovisas de provpunkter som blivit 
analyserade. 

Som underlag för bedömning av föroreningssituationen har 
rapporter enligt kapitel 10 Referenser och underlagsrapporter 
använts. 

Figur 3.25. Historisk bild av Uddevalla. Bildkälla: Bohusläns museum Figur 3.26. Historisk bild av Uddevalla. Bildkälla: Bohusläns museum

Figur 3.27. Hamnen och Herrljungabanans station, foto 1920.   
Bildkälla: Bohusläns museum
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3.5.8 VA-ledningar
Bäveåns utlopp är en central plats i Uddevalla. Det finns 
närhet till centrumbebyggelse, liksom avloppsreningsverket 
i Uddevalla centralort. På ett flertal platser korsar därför 
VA-ledningar av olika slag Bäveån, vilket kommer i konflikt 
med ett framtida översvämningsskydd. Dagvattenledningar 
som korsar skyddet behöver integreras i konstruktionen så 
att utloppens funktion säkerställs, men för dricksvatten- 
och spillvattenledningar behöver dessa finnas kvar genom 
skydden. 

Problemet med ledningarna har två aspekter. Dels handlar 
det om att se till att funktionen hos VA-ledningen finns kvar, 
d.v.s. att den önskade transporten av vatten genom ledningen 
kan fortgå. Den andra aspekten är att ledningarna omges av 
material, i den så kallade ledningsgraven, som är av avsevärt 
mer genomsläpplig karaktär än det material som naturligt 
finns på platsen. Detta kommer att bilda underjordiska 
transportvägar för grundvatten in mot det skyddade området. 

En utmaning i dessa sammanhang är därför att säkerställa 
att täthet uppnås vid genomföringarna av skyddet. Speciellt 
utsatt är undersidan av ledningarna som är svår att komma 
åt. I vissa fall kan det vara möjligt att försöka täta befintliga 
jordmassor under ledningarna med någon form av injektering, 
men i många fall krävs att ledningarna läggs om på platsen. 
En markering över var det finns särskilt kritiska ledningar 
som kommer att passera skydden ses i Figur 3.28.

Figur 3.28 redovisar tre korsande lägen. I läge A vid 
Västerbron korsar en dricksvatten-ledning av segjärn med 

innerdiameter 300 mm. Av kartunderlaget framgår att 
den kan vara upphängd i bron, vilket gör att den kan vara 
förhållandevis enkel att nå och även göra tätande åtgärder 
på. I läge B korsar en tryckavloppsledning av gummi med en 
ytterdiameter av 416 mm. På samma plats finns på den södra 
sidan också en nödbräddavloppsledning till den närbelägna 
pumpstationen. Nödbräddavloppsledningen är av PE och har 
en ytterdiameter av 400 mm.

Läge C ligger utanför avgränsningarna för denna etapp, 
men kan nämnas för samman hanget. I detta läge korsar en 
tryckavloppsledning av PE med en ytterdiameter av 315 mm, 
samt en dricksvattenledning av PE med en ytterdiameter av 
400 mm. 

Ledningssammanställningen i Figur 3.28 visar större 
dagvattenledningar. Det finns också enstaka ledningar från 
rännstensbrunnar och privatägda dagvattenledningar som 
mynnar i Bäveån. 

Västvatten AB kommer att gå in i en tillståndsprocess under 
2020 för att söka nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
för Skansverkets avloppsreningsverk. Det är mycket 
troligt att det i processen framförs krav om förlängning av 
utloppsledningen som idag mynnar ut i Bäveån strax bakom 
Mötesplats Riverside. Olika utloppspunkter kommer att 
utredas under året men en möjlig punkt är i det djupa området 
utanför ön Ringburen. Det skulle eventuellt kunna hjälpa 
till att syresätta Byfjordens bottenvatten. Byfjorden har 
idag mycket dåliga syreförhållanden och bedöms ha ständigt 
förekommande syrebrist. 

Figur 3.28. Placering av korsande ledningar. dagvattenledning
läge för översvämningsskydd

spillvattenledning vattenledning
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3.5.9 Dagvattenhantering 
Inom de skyddade områdena på såväl norra som södra sidan 
mynnar ett flertal dagvattenledningar av stor dimension. 
Vid anläggandet av ett översvämningsskydd kommer 
dessa att leda till att vatten transporteras baklänges in 
under skyddet vid högvatten. Öppningarna måste därför 
stängas vid dessa situationer, vilket i sin tur leder till att det 
regnvatten som faller på insidan av skydden och hamnar i 
dagvattenledningarna behöver pumpas ut för att undvika att 
översvämning till slut uppstår.

Avrinningsområdet på den södra sidan är förhållandevis 
begränsat, men utgörs till stor del av ledningar som passerar 
centrumbebyggelsen, vilken ligger låglänt. De lägsta 
markhöjderna som avvattnas ligger på ca +1,0 m. Detta 
medför att dagvattenledningarna hamnar i dåligt fall, vilket 
sätter ned kapaciteten hos dem även vid normala vattenstånd, 
trots att dimensionerna är stora.

På den norra sidan är avrinningsområdet betydligt större. 
Ett flertal stora dagvattenledningar passerar genom det 
område som föreslås skyddas med översvämningsskyddet. De 
kommer från högre belägna områden, vilket innebär att de 
ligger i stort fall och kan därmed ge stora flöden. Även på den 
norra sidan ligger ledningarna i dåligt fall den sista sträckan 
mot Bäveån, vilket gör att det även här finns en påtaglig risk 
för kapacitetsbrist även när vattennivån är normal.

I princip samtliga av dagvattenutloppen ligger på nivåer 
runt -1,0 m. Detta gör dels att utloppen är svåråtkomliga för 
inspektion och medför också att föreslagna pumpstationer 
kommer behöva pumpa från denna nivå, vilket kräver högre 
uppfordringshöjd hos pumparna och ökat effektbehov när de 
är i drift.

3.5.11 Skyfall 
Som beskrivs i 2.2.2 Situationen vid skyfall idag föreligger 
ett problem för Uddevalla kommun att hantera skyfallsvatten 
redan idag på grund av nivåskillnader samt storleken på 
avrinningsområden. 

På den södra sidan är avrinningsområdet ca 1,1 km2 stort. 
Detta avrinner rakt ner mot den befintliga bebyggelsen i 
södra centrum. Området ligger låglänt och på flera platser 
finns så kallade instängda områden, från vilka ytavrinning 
saknas och därför måste avvattnas via rännstensbrunnar och 
ledningssystem.

På den norra sidan är avrinningsområdet betydligt större 
och uppgår till ca 20 km2. Avrinningen sker ner mot centrala 
Uddevalla, men förekomsten av instängda områden är 
betydligt lägre än på den södra sidan. Däremot innebär 
avrinningsområdets storlek att det finns en påtaglig risk för 
höga flöden vid ytavrinning. 

De geologiska och geografiska förhållandena innebär att det 
vid ett skyfall skulle uppstå en situation enligt Figur 2.9.

Översvämningsskyddet kommer behöva ha öppningar som 
medger att skyfallsvatten kan flöda ut till Bäveån.

3.5.10 El-ledningar
Inom utredningsområdet finns ett stort antal elledningar 
och även andra typer av ledningar som opto, fjärrvärme etc. 
Det har inte utförts någon djuplodande utredning av exakt 
vilka ledningar som kommer att påverkas av planerade 
översvämningsskydd. 

Det går dock att dra slutsatsen att ett stort antal av de 
befintliga ledningarna kommer att påverkas och kommer vara 
i behov av en omläggning. 

Utöver detta kommer det behövas bl a el till planerade 
pumpstationer men troligen även till andra anläggningar. 

Utredningar av elledningar kommer att utföras inom ramen 
för respektive kajsträckas projekteringsskede. 

Kostnader för omläggning och nydragning av elledningar 
inryms inom felmarginalen i kalkylen.

Figur 3.29. Skyfall i Lyngby, Köpenhamn Bildkälla: Københavns Kommune
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3.6 Slutsatser gällande förutsättningar

Stadsmiljö och planering
Översvämningsskyddet etapp 1 ligger i den centrala delen av 
staden vilket gör att det finns en rad olika intressen att väga 
in, exempelvis natur- och kulturmiljöintressen. Området 
berörs av flera planeringsdokument, som ÖP, FÖP centrala 
Uddevalla och Områdesplan för Bäveån och projektområdet 
ingår i en rad olika detaljplaner. 

I närområdet finns flera viktiga verksamheter. På norra 
sidan ligger Kampenhofs regionbussterminal, Bohusläns 
museum och Mötesplats Riverside och på den södra sidan 
Gamla badhuset, Vita båtarna, Turistcenter, Uddevalla 
Gästhamn mm. I Områdesplan för Bäveån pekas området 
ut som lämpligt för stadsutveckling som en förlängning 
av befintlig stadskärna västerut. Det innebär, bland annat, 
en påverkan på dagens trafikstruktur som kan påverka 
översvämningsskyddet. Det är viktigt att Uddevalla får ett 
attraktivt möte med vattnet som lockar boende och besökare 
och stärker stadens identitet. De offentliga rummen ska 
komplettera den befintliga stadskärnan och stadens maritima 
profil ska stärkas. Sammantaget ger det en situation där 
projektet måste hantera en befintlig kontext på bästa sätt 
men också, så långt det är möjligt, ta höjd för framtida 
förändringar.  

Tekniska förutsättningar
Huvuddelen av området ligger lågt, endast 1-1,5m över 
dagens medelhavsnivå. Det medför att det redan idag sker 
översvämningar vilket kommer att förvärras i och med 
förväntade havsnivåhöjningar. Till det ska läggas att marken 
har en hög sättningshastighet. På 10 år kommer stora delar av 
området ha satt sig ytterligare åtminstone 5 cm. Vilket på 100 
år blir kring 50 cm. Projektet ska alltså inte bara hantera ett 
stigande hav utan även sjunkande marknivåer och dessutom 
behov av att finna lösningar på att få ut skyfallsvatten, 
dagvatten och högt grundvatten från insidan av skyddet. 

Översvämningsskyddet kräver en tät avskärmning ner till 
tät lera för att inte vattnet ska tränga in vid höga havsnivåer. 
Grundvattnet i området ligger högt och kan, med höjda 

vattennivåer i havet, höjas ytterligare. Det kan innebära lokala 
permanenta översvämningar om inga åtgärder vidtas. 

Kajerna i området varierar i utförande och skick. På de flesta 
är konstruktionerna undermåliga och de måste rivas. Tidigare 
verksamheter i området gör att det i marken och grundvattnet 
samt sediment i Bäveån, i varierande omfattning, kan 
förväntas vara förorenat. Omfattningen är svår att bedöma 
och lösningar tas fram från fall till fall.

Det finns flera stora ledningar som mynnar ut i Bäveån. Om 
de ska finnas kvar vid byggandet av ett översvämningsskydd 
måste genomföringarna göras täta och ledningar måste gå att 
stänga så att vatten inte kan tränga in vid högvatten. Vid höga 
havsnivåer måste dagvatten pumpas ut i Bäveån. 

Stora mängder skyfallsvatten samlas i Uddevallas centrala 
delar vid kraftig nederbörd. För att skyfallsvattnet ska kunna 
rinna ut i Bäveån krävs ett antal portar i skyddet som kan 
stängas när det blir högvatten. Lägen och antal portar bestäms 
av vald strategi för skyfallshantering. 

De pågående marksättningarna ger stor påverkan på 
planeringsförutsättningarna för både befintliga byggnader 
och anläggningar och vid ny byggnation. En avvägning 
som hela tiden måste göras utifrån varje delområdes 
förutsättningar är om marken kan få fortsätta att sätta sig 
eller om förstärkningsåtgärder behöver utföras för att försöka 
begränsa eller stoppa sättningarna. Man kommer vara 
tvungen att acceptera att vissa äldre befintliga byggnader 
och anläggningar exempelvis gator och va-ledningar 
kommer fortsätta sätta sig tills de rivs eller byggs om. Det 
kommer sannolikt inte vara ekonomiskt möjligt att stoppa 
pågående marksättningar inom alla områden utan gestaltning 
och tekniska lösningar kommer delvis behöva väljas som 
medger successiv justering genom återkommande underhåll. 
Som huvudprincip bör gälla att alla nya byggnader och 
anläggningar behöver utföras sättningsfria. De intilliggande 
markytorna behöver anpassas genom att om möjligt hålla 
en så låg nivåsättning som möjligt med hänsyn till krav på 
bibehållen funktion och estetik om förstärkningskostnaderna 
ska kunna begränsas. 
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4. ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG
Skansberget

Anegrund

Kungstorget
Kungsgatan

Kampenhof

Riversideängen

Riversidebryggan

Badhuskajen

Södra Hamnplan

Museiparken

Museibryggan

Årummet

mot Uddevalla C

Göteborgsvägen

4.1 Attraktiv kajpromenad

De förslag som tagits fram ska svara upp mot projektets mål 
beskrivna i 1.3 Syfte & mål med den fördjupade förstudien 
och samverka till en god helhet. De tre övergripande 
beståndsdelarna i förslagsarbetet är att skapa en attraktiv 
stadsmiljö och strandpromenader, ta fram förslag på placering 
och lösningar för översvämningsskydd samt säkra området 
från skred.

4.1.1 Stadsmiljö
Stadens liv
Utöver de tekniska krav som ska tillgodoses ska arbetet med 
ett översvämningsskydd även bidra till en attraktivare och 
mer tilltalande miljö vid vattnet i Uddevallas centrala delar. 
Grundläggande i det arbetet har varit de tre ledord som tagits 
fram i Uddevallas vision – Liv, Lust och Läge. I arbetet har 
det inneburit en utgångspunkt i det sociala Livet, där det finns 
Lust till utveckling och möten och där varje plats unika Läge 
tas till vara. Stadsutvecklingsvisionen pekar dessutom ut fem 
viktiga förhållningssätt för den nya stadsmiljön:

Med rum för liv - Gemensamma rum i de bästa lägena 
ska utgöra mötesplatser för alla. Platser nära vattnet och 
grönområden ger möjlighet till umgänge, rekreation och vila 
samtidigt som de erbjuder upplevelse och aktivitet.

Med plats för alla - Vår stad är en tillåtande stad där alla 
får plats. Staden ska inte utesluta någon utan ska utvecklas för 
att stärka variation och mångfald. Stadens miljöer ska vara 
trygga att vistas i för så väl barn som äldre.

Med utrymme för rörelse - Uddevalla ska vara en 
stad i rörelse med förutsättningar för alla människor att 
vara kreativa, röra på sig och uppleva saker. Generösa och 
tillgängliga ytor ska uppmuntra och bjuda in till aktivitet och 
upplevelser, både planerade och spontana. Konst och kultur i 
det offentliga rummet ger mervärde och ska vara en naturlig 
del av staden.

Med hänsyn till det som är - Uddevalla har ett unikt 
geografiskt läge med både vatten, berg och natur alldeles nära 
staden. Det historiska arvet är viktigt och avgörande för en 
stads identitet så berättelsen om staden ska hållas levande och 
synliggöras.

Med tanke på framtiden - Vi bygger stad för det som 
är nu, men lika mycket för det som kommer sen. Därför ska 
stadsutveckling inte lösa gårdagens problem utan istället 
sikta framåt och skapa långsiktiga lösningar med kvalitet och 
hållbarhet i fokus.

Stadens rum längs översvämningsskyddet 
Stadsmiljön runt Bäveån karaktäriseras av en rad olika 
stadsrum med skiftande läge, karaktär och funktion som 
på sitt sätt bidrar till en varierad och attraktiv helhet. De 
offentliga miljöer som adderas ska komplettera stadens 
befintliga torg och parker, det nya ska inte konkurrera med 
dagens stadskärna. Arbetet med översvämningsskyddet 
genomförs i miljöer med stora skillnader i funktion, karaktär, 
historisk kontext, grönstruktur mm. Det har därför varit 
viktigt att ta fram lösningar som svarar på respektive plats 

Figur 4.1. Flygvy över delar av stadskärnan, översvämningsskyddet som skyddar befintlig stad samt stadsrummen 
som utvecklas när området skredsäkras och översvämningsskyddas.

Översvämningsskydd
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BADHUSKAJEN

RIVERSIDE

SÖDRA HAMNPLAN

REPSLAGAREKAJEN

GRÄNS ÖS ETAPP 1

GRÄNS ÖS ETAPP 1

ÅRUMMET
NOD /
VÄXEL

TEMPORÄR 
MÅLPUNKT

TEATERPLANTAGET
> parken möter vatten
> Vita båtarna
> Turistcenter
> Publik målpunkt
> evenemang
> blomsterprakt
> lekplats

REPSLAGAREBRYGGAN
> den bostadsnära kajen
> norrvänd
> fritidsbåtar

SKANSPARKEN 
PÅ SIKT
> stadsdelspark
> dagvatten
> aktiviteter

SKANSSTADEN
> solsida
> båtliv
> uteserveringar

INRE HAMNEN
> nav
> kultur
> evenemang
> solsida 
> vattenkontakt

ÅRUMMET
> kulturhistorisk miljö
> central grön lunga 
> kontemplativ miljö

MUSEIBRYGGAN MUSEIPARKEN

ÅRUMMET

RIVERSIDE

MUSEI INRE
HAMNEN

BR
YG

GA
N

SÖDRA HAMNPLAN 
> navet på södra sidan
> gammalt möter nytt
> mötesplats
> kommunikation
> brukskaj

BADHUSPARKEN
> spa och boende? 
i park
> mötesplats
> aktiviteter

BADHUSKAJEN &
SÖDRA HAMNPLAN

”ett temporärt grönområde 
med permanenta inslag 
tar vid där ett utvidgat 
centrum avslutas och låter 
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lindallén skapar karaktären”

”bryggpromenad i söder- 
och österläge skapar 
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”Museiparken utvecklas för 
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utvidgas mot väster”

”industrikajer utvecklas 
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de gröna värderna lyfts 
fram och stärks där 
gammalt möter nytt”

förutsättningar snarare än att leta efter generella principer. 
Dock alltid med tanken om en sammanhållande helhet.

Årummet - är ett av det historiska Uddevallas viktigaste 
stadsrum. Med Bäveån som självklar mittpunkt erbjuder 
de båda sidorna en rad skiftande upplevelser från den täta 
stenstadens höga densitet till gröna parkdelar. Kajernas 
granitmurar och Årummets karaktäristiska broar bildar 
tillsammans med raderna av lindar platsens identitet och 
omfamnar den välkända vyn från Årummet mot Klocktornet 
i öster. Framtida gestaltning för Årummet ingår i projekt 
Centrumplan 1. Inom ÖS-projektet föreslås hur och var 
skyddet ska utföras.

Museiparken - har förutsättningar att bli en självklar 
mötesplats i Uddevallas centrala delar. Här möter hamnen 
innerstaden och här ger både båtliv, kollektivtrafik, cykel-, 
gång- och fordonstrafik ett bra underlag för ett aktivt 
folkliv. Platsens funktion som arrangemangsyta bibehålls 
och kompletteras med en hamnbassäng som skapar en ökad 
vattenkontakt i bästa läge!

Museibryggan - Området vid Bohusläns museum får 
ett nytt möte med vattnet. Här kommer inspirationen från 
kustsamhällenas brygga. En plats för båtliv, möten och 
händelser som i ett attraktivt söderläge trappar sig ner mot 
vattnet. Bryggorna kan användas som en del av museets 
verksamhet eller vara för allmänt båtliv. På sträckan finns ett 
antal mindre sjöbodar som skapar målpunkter och en större 
intimitet.

Riversidebryggan och Riversideängen - är den del av 
strandpromenaden som löper längs Bäveån på sträckan väster 
om Bohusläns museum. Här finns möjligheter att utveckla den 
gröna miljön och skapa ett stillsammare möte med vattnet. 
Söder om Mötesplats Riverside ligger en gångväg i trä, träd 
placerade i dungar och bryggor som sträcker sig ut över 
stenskoningen. På Riversideängen erbjuds återigen en plats 
för aktivitet och rekreation. En temporär markanvändning 
som ger lägre investering nu, i avvaktan på en långsiktig 
utvecklingsstrategi.

Badhuskajen - Kajen framför Gamla Badhuset är en 
generös brukskaj där bland annat de vita båtarna har sin 
verksamhet. Kajen är en av de nyaste inom området och kan 
till stora delar behållas. Översvämningsskyddet placeras i 
kajkonstruktionens bakkant och utformas som en lång bänk 
med sittmöjligheter åt flera håll. Dagens hamnkontor byts 
ut till en ny byggnad som, förutom gästhamnsfunktioner, 
även innehåller en pumpstation för dagvattenhantering. 
Närmast Västerbron ökar det gröna inslagen som en del av 
Teaterplantaget.

Södra Hamnplan - Där Junogatan möter Asplundsgatan 
skapas en hamnplan som kan ta hand om den komplexa 
miljön där gammalt möter nytt och med rörelsestråk åt skilda 
håll. Som nod på platsen placeras ett konstverk i Junogatans 
siktlinje. Konstverket blir ett landmärke och en ny mötesplats 
i staden. Närmast vattnet skapas en trafikskyddad miljö med 
trädäck och glesa träd.

Figur 4.2. Stadens rum längs översvämningsskyddet.
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4.1.2  Trafik och rörelse 
Utredningsområdet för ÖS etapp 1 är i stor del vigt 
för oskyddade trafikanter. Närmast vattnet, som del av 
strandpromenaden prioriteras gående. På de ställen där 
översvämningsskyddet inte ligger i kajkant planeras för 
tillgängliga stråk både innanför och utanför skyddet samt 
passager (som kan stängas vid högvatten) mellan de olika 
rörelsestråken. Längs vattnet utmed Riversideängen föreslås 
också mindre gångvägar som skapar tillgänglighet till de 
vattennära miljöerna på Riversideängen. 

Cykelbanor ansluts till befintligt GC-nät och även 
anslutningar till förmodade framtida cykelstråk förbereds.

Inom ÖS etapp 1 föreslås ny utformning av trafikmiljön 
längs Södra Hamnen. Flera vägar tangerar eller passerar 
också utredningsområdet. Göteborgsvägen, Västerlånggatan, 
Junogatan och Bastiongatan är huvudgator som påverkas av 
ÖS etapp 1. Mindre gator som behåller sin funktion, men som 
höjdsätts om i någon mån är Museigatan, Norra Hamngatan 
och Södra Hamngatan.

4.1.3 Angöring och parkering
Även angörande vägar till Bohusläns museum, Turistcentret 
och Kampenhofsgatan / bussgatan påverkas. Behov av nya 
angöringsvägar redovisas i Figur 4.3, samt beskrivning under 
respektive delområde i kap 7-10.

Parkeringsplatser i anslutning till Socialförvaltningen 
och Turistcentret återskapas efter ÖS-åtgärderna i en 
omfattning som motsvarar befintlig. I övrigt anordnas inga 

parkeringsplatser i utredningsområdet. I direkt anslutning till 
utredningsområdet finns befintliga parkeringsplatser. Dessa 
påverkas inte av föreslagna åtgärder, varken på Kampenhof 
eller vid badhuset. Badhusparkeringens infarter kommer att 
behöva stängas vid genomförandet, men inte båda samtidigt.

4.1.4 Båtar

Som sjöfartsstad sedan mer än 500 år och med Uddevallas 
kustnära läge har staden stora möjligheter att fortsätta 
utveckla sitt levande båtliv. De centralt belägna kajerna 
förklarar inte bara stadens sjöfartshistoria utan fungerar som 
nödvändiga komponenter för att kunna erbjuda ett levande 
båtliv och vattenaktiviteter. Detta är uppenbara kvaliteter 
som stärker stadens attraktionskraft och bygger vidare på 

Figur 4.3. Angöring och parkering
Befintlig och/eller framtida gång- eller GC-väg dimensionerad 
för skötselfordon 
Befintlig och framtida angöringsväg
Angöringsväg endast buss
Ny eller förändrad angöringstrafik i samband med ÖS-åtgärder
Angöringsväg museum; brand och HKP-parkering som ligger 
kvar i samma läge, men som påverkas av ÖS-åtgärder 
Gator som påverkas av illustrerade skyfallsåtgärder (befintlig 
kvartersstad) eller exempel på möjlig angöring av framtida 
kvarter vid eventuellt genomförande av illustrerade skyfallsåt-
gärder (exploateringsområden). 
Observera att detta endast är en illustration för att visa på 
skyfallsåtgärdernas genomförbarhet i relation till framtida 
stadsstruktur. Detta ligger utanför ÖS projektområde. 
Parkeringsplats inom projektområdet som på något sätt påver-
kas av ÖS-åtgärder, antingen till antalet eller av markåtgärder
Parkering inom projektområdet som utgår

P

P
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Uddevallas maritima profil och varumärke. Se Figur 4.4 för 
förutsatt användning av vattenrummet.

Sjösättning och arrangemang
Större båtrelaterade arrangemang och säsongstillfällig 
sjösättning ryms inte inom ÖS etapp 1, dessa typer av 
arrangemang är hänvisade till större kajytor längre väster ut i 
strukturen, dvs. ingen förändring från dagens situation. 

Besökshamn
Besökshamn innebär en tillfällig angöring där båten 
lämnas obevakad en begränsad tid. Inom ÖS etapp 1 finns 
två kategorier av besökshamn (vattendjup 2,5-3,5 m) en 
för fritidsbåtar och en djupare del för fartyg/färjor. För 
fritidsbåtar föreslås bryggplatser där det ska vara möjligt 
att ligga med långsidan mot bryggor på den norra sidan av 
Inre hamnen. Besökshamn för större fartyg som exempelvis 
skolfartyg kräver stora ytor och det större vattendjupet. 
Museibryggan har möjlighet att ta emot angörande fartyg, 
en möjlig framtida yta skulle även kunna vara Piren. Kajer 
för fartyg utgör också möjlig lastkaj samt reservplats för 
färjetrafik så som båttaxi. 

Gästhamn 
Inom ÖS etapp I finns idag Uddevallas gästhamn vid Södra 
Hamnplan. I gästhamnen finns totalt 20 båtplatser, 16 av 
dessa lämpar sig för båtar under 12 m och 4 platser för båtar 
mellan 12-16 m. Ingen förändring av hamnplatser föreslås 

här, däremot tillgängliggörs flytbryggorna med ramper med 
maximal lutning 1:12. 

Färjetrafik, Vita Båtarna 
Sommartid trafikerar skärgårdsbåtarna, Vita båtarna, flera 
skärgårdsorter som Smögen och Lysekil från Badhuskajen. 
Inom ÖS etapp I utvecklas och klimatskyddas områdena 
söder om kajen, funktionen med färjetrafik behålls i befintligt 
läge för ett fortsatt levande båtliv centralt i staden. 

Fritidsbåtshamn
En fritidsbåtshamn innebär permanenta båtplatser för båtar 
med hemmahamn Uddevalla. Vanligtvis hyrs platserna ut 
per säsong. Inom Ös etapp I föreslås ingen fritidsbåtshamn, 
istället placeras denna längre ut i viken.  

Vattenaktiviteter
Tillfälliga vattenaktiviteter kan innebära säsongsbaserade 
arrangemang eller händelser som kajakuthyrning, SUP, 
konstinstallationer osv. En del av dessa funktioner kan 
förläggas i Årummet, men behövs direkt vattenkontakt via 
tex tillfällig flytbrygga placeras med fördel denna typ av 
aktiviteter längs Museibryggan eller Riversidebryggan.

Figur 4.4. Båtplan
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4.2 Tillgängliga och säkra kajer och stränder

En viktig del i uppdraget innefattar framtagande av förslag 
på lösningar som skredsäkrar och tillgängliggör kajer, gator 
och stränder vid Bäveån. Med skredsäkring innebär det nya 
möjligheter till exploatering av området.

De geotekniska förhållandena med låg marknivå, pågående 
sättningar och otillfredsställande släntstabilitet ger 
utmanande förutsättningar för att iordningställa kajpromenad, 
översvämningsskydd och framtida exploatering inom 
markområdena bakom kajerna. 

Någon enkel lösning på de geotekniska svårigheterna finns 
tyvärr inte. En ökad uppfyllnad av marken med exempelvis 
“vallar” mot högvatten i anslutning till kajerna kan ej utföras 
på grund av stabilitetsproblem. Omfattande förstärkning 
måste utföras för att nå dagens skredsäkerhetskrav och 
minskning av sättningar. Förstärkningsåtgärderna kommer 
variera beroende på de olika förutsättningarna längs 
delsträckorna

4.2.1 Förstärkning mot skred, sättningar och erosion 
Förstärkningsalternativen vid de olika delsträckorna 
är få och styrs av de unika lokala förutsättningarna. 
De möjliga alternativen är i regel kostsamma. Befintlig 
bebyggelse och anläggningar sätter i flera fall geometriska 
förutsättningar både i plan och nivå som styr både 
utformningen av förstärkningsåtgärderna och sträckningen av 
översvämningsskyddet. 

I huvudsak har förstärkningsåtgärderna styrts av kraven 
på att säkra släntstabiliteten till dagens krav och inte av 
byggandet av själva översvämningsskyddet. Området med 
otillfredsställande släntstabilitet har glidytor med en lägsta 
beräknade säkerhetsfaktorer som vid ett skred ”tar med sig” 
kajerna och ett markområde mellan ca 5 och ca 25 till 30 m 
bakom nuvarande kajer.

Sättningshastigheten för marken i anslutning till kajerna är 
i dag i huvudsak -2 till -5 mm/år och kommer pågå under 
överskådlig tid. För att helt stoppa sättningarna krävs 
kostsamma förstärkningsåtgärder med påldäck, bankpålar 
eller KC-pelare. Lättfyllning är mindre kostsamt och kan 
begränsa de pågående sättningarna men inte stoppa dem helt. 
Man kommer sannolikt behöva acceptera vissa pågående 
sättningar även i framtiden, men dessa bör kunna begränsas 
genom lättfyllning så att de kan anses vara acceptabla.

För exploatering bedöms i princip samtliga nya byggnader 
och kajanläggningar som avses att uppföras kräva 
grundläggning med spetsbärande stödpålar. Markområden 
mellan blivande byggnader som kvartersmark, gatumark, 
mm kommer till stor del fordra förstärkning mot sättningar. 
Markförstärkningsåtgärder i någon form bedöms behöva 
utföras för alla områden som ska exploateras/bebyggas. 
Detta gäller i princip oavsett vilken ny marknivå som 
väljs. I den mån det är möjligt, har flexibla och hållbara 
förstärkningsåtgärder valts vilket dels ger anpassning till 
befintliga förutsättningar, dels medger önskad funktion och 
utformning samt inte skapar försvårande möjligheter för 
framtida stadsutveckling. I begreppet hållbar ingår även att 

Figur 4.5. Översikt 
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Figur 4.8. Figur 4.8 Avschaktning/avlastning av slänt med bankpålar. 
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bottengeometrin och slänterna i Bäveån säkras mot erosion. 
Beroende på hur en framtida stadsutveckling utförs avseende 
höjdsättning av mark och markbelastningar kan ytterligare 
förstärkningsåtgärder tillkomma inom kvartersmarken när 
byggnation sker.

De valda förstärkningsalternativen kan förenklat indelas efter 
följande huvudtyper:

• Avschaktning kombinerat med påldäck eller bankpålar

• Tryckbank

• Kalk-Cementpelare (KC-pelare)

• Lättfyllning

• Spont

Längs delsträckorna kombineras i regel flera 
förstärkningsåtgärder för att lösa både släntstabilitets- och 
sättningsproblematiken. De föreslagna förstärknings-
åtgärderna redovisas i ”Bilaga 7 - GEOplan” och i ”Bilaga 
8 - GEOSektioner”.

Avschaktning kombinerat med påldäck eller bankpålar
Förstärkning genom avschaktning innebär att pådrivande vikt 
tas bort i släntens övre del, vid markområdet bakom kajen. 
Påldäck eller bankpålar kommer sedan bära nya laster vid nya 
kajer som byggs.

Längs flera sträckor har den mest lämpliga 
förstärkningsåtgärden bedömts vara avlastning av slänterna 
genom avschaktning. Avschaktningen varierar mellan ca 0.5 
och ca 2 m djup och har en utsträckning bakom befintlig kaj 
som varierar kraftigt mellan ca 5 och ca 25 m. 

Åtgärden är en av få möjliga alternativ när utrymmet 
att utföra förstärkning är begränsat, vilket gäller för 
delsträckor från Västerbron och västerut till Riversideängen. 
Bäveån har inom dessa delar en trängre sektion och en 
lägsta bottennivå kring ca -3.5, se ”Bilaga 7 - GEOplan”. 
Avschaktningsalternativet bedöms som lämpligt i kombination 
med att de befintliga kajerna, vilka är i dåligt skick, rivs. De 
avschaktade slänterna förses med erosionsskydd.   

En avlastning av slänterna ger flexibilitet och möjlighet 
att utforma nya kajer av påldäck/bryggor eller med 
bankpålar vilket möjliggör önskad gestaltning. De 
sättningsfria kajerna utförs i regel till en högre nivå än i 
dag. Grundläggning av kajerna utförs med spetsbärande 
stödpålar, nedförda i friktionsjorden under leran eller till berg. 
Översvämningsskyddet placeras lämpligen i anslutning till 
kajdäcken där det kan förankras mot sättningar. Exempel på 
en avlastad slänt med påldäck/brygga redovisas i figur 4.6 & 
4.7.

Inom områden där stora trafiklaster förekommer i nära 
anslutning till Bäveån, vilket är fallet vid Södra Hamnen 
inom Kv Windingsborg, har en avlastning med bankpålar 
bedömts vara mer kostnadseffektiv än en kaj med påldäck. En 
principsektion av bankpålar visas i figur 4.8 nedan.

Tryckbankar
Tryckbanksförstärkning för att förhindra skred innebär 
att mothållande vikt läggs vid släntens nedre del, i 
Bäveån. Tryckbankar kräver i regel mycket plats, men 
bedöms generellt vara den mest säkra och effektiva 
förstärkningsåtgärden vid förbättring av släntstabiliteten.  

Längs sträckor där Bäveåns fåra är bred och djup, som vid 
Riversideängen och Anegrund, bedöms tryckbankar på 
åbotten vara huvudalternativet till förstärkning. Inom dessa 
områden är bottennivån mellan ca -4 och ca -7, vilket är 

Figur 4.6. Avschaktad slänt, erosionsskydd, pålar för grundläggning av nytt 
kajdäck. Bildkälla: Bohusgeo

Figur 4.7. Färdigt kajdäck. Bildkälla: Bohusgeo   
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stockar, grundrester, mm är en avgörande faktor för om 
metoden är möjlig. Förschakt kan röja hinder till en viss 
gräns, men om hindren är omfattande kan kostnaderna för 
förschakten bli orimligt stor. 

Det finns också risk för att skred kan utlösas vid KC-
pelarinstallation, vilket kommer av att det dels krävs mycket 
tung maskinutrustning, dels genereras höga tryck i leran. 
På grund av dessa beskrivna faktorer har alternativet med 
KC-pelarförstärkning förkastats som skredsäkring i direkt 
anslutning till de befintliga kajerna eftersom det bedöms 
finnas rikligt med hinder i mark samtidigt som risken för att 
utlösa skred vid installation bedöms vara hög.  

För framtida stadsutveckling inom markområden belägna 
på lite större avstånd från kajerna bedöms dock KC-
pelarförstärkning vara huvudalternativet till förstärkning. 
Områden som exempelvis Museiparken, Riversideängen 
och Anegrund, bedöms som möjliga områden för KC-
pelarförstärkning.

Lättfyllning 
Förstärkning med lättfyllning innebär att pådrivande vikt 
tas bort i släntens övre del, vid markområdet bakom kajen. 
Tyngre befintliga fyllnadsmassor av t. ex. silt, sand, grus, 
m.m. schaktas bort och ersätts med lättfyllning av lättklinker 
(Leca) eller skumglas. Lättfyllning av cellplast bedöms ej 
vara möjlig på grund av uppflytningsrisk. Enbart lättfyllning 
som förstärkning ger mycket begränsade möjligheter att 
höja befintlig marknivå och påföra markbelastningar vid 
kajerna och har i princip enbart använts för delsträcka N6 vid 
Riverside hotell. 

betydligt lägre än vad nuvarande båttrafik kräver med nivå -3 
till -3,5. Uppfyllnaderna som tryckbankarna innebär varierar 
mellan ca 1 och ca 3 m. I regel räcker inte enbart tryckbankar 
utan dessa behöver kombineras med en viss avschaktning 
av slänterna, vilket sker när befintliga kajer rivs. Inom delen 
Årummet har tryckbankar tidigare utförts, se figur 4.10.

KC-pelare
Förstärkning med KC-pelare innebär att leran och gyttjan 
förstärks med en blandning av kalk och cement som mixas 
ned i jordlagren, vilket ger en ökad hållfasthet och bärighet.   

I projektet har KC-pelareförstärkning bedömts vara ett 
lämpligt alternativ i första hand för sättningsbegränsning, 
men inte för förstärkning av släntstabiliteten. Vissa 
förutsättningar måste uppfyllas för att metoden ska vara 
möjlig. Dagens maskinutrustning sätter en begränsning vilken 
innebär att djupet till lerans underkant inte bör överstiga 25 
m. Mängden hinder i fyllningen så som stenblock, träpålar/

Figur 4.9. KC-pelarförstärkning av slänt. Bildkälla: SGI

Figur 4.10. Utläggning av tryckbank i Årummet 2013. Bildkälla: Bohusgeo
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Lättfyllning har dock ett stort användningsområde, då 
denna kan överbrygga och minska sättningsdifferenser 
vid anpassning mellan sättningsfria kajer utförda med 
påldäck eller bankpålning och bakomliggande befintliga 
markområden. Marken bakom kajdäcken kommer i viss 
mån kunna höjas till högre nivå med hjälp av lättfyllning.  
Mjuka övergångar kan även skapas i anpassning till 
befintliga anläggningar och nya sättningsfria byggnader och 
anläggningar. 

De föreslagna lättklinkerfyllningarna som redovisas har 
styrts av optimering av förstärkning för släntstabiliteten 
och kommer behöva ses över med avseende på sättningar i 
samband med senare detaljprojektering. Mängden lättfyllning    
måste anpassas till förutsättningarna på platsen så som 
pågående sättningar, önskad marknivå, markbelastning, 
avvattning, m.m.    

Spont
Skredsäkring genom permanent spontförstärkning i 
anslutning till kajerna har bedömts som olämplig av flera 
skäl och därför förkastats. Motiven till detta är att sponten 
erfordrar förankringsstag som omöjliggörs av bakomliggande 
befintlig bebyggelse eller ger hinder som kommer försvåra 
framtida exploatering. Spontförstärkningen ger även mycket 
dålig effekt på stora glidytor som behöver förstärkas och ger 
heller ingen lösning på sättningsproblematiken. 

I begränsad omfattning bedöms dock spont erfordras, 
främst för att lösa övergångar i anslutning mellan olika 
förstärkningsåtgärder. Tillfälliga sponter kommer även att 
behövas under arbetsutförandet av både skredsäkring och för 
översvämningsskydd. 

Mest kritiska förhållanden med avseende på erosion av 
åns botten är när högt flöde i ån sammanfaller med lågt 
vattenstånd i havet. 

Högflöden är kopplade till mycket nederbördsrika perioder. 
Flödet för vattendrag som Bäveån kulminerar normalt vid 
mycket kraftiga dygnsregn som utgör kulmen på en långvarig 
regnig period med kraftig uppfyllnad av markmagasinen. 
På västkusten är sådana perioder normalt kopplade till 
lågtryck som vandrar in från England och som medför 
pålandsvindar utmed svenska västkusten. Såväl lågt lufttryck 
som pålandsvind samverkar till att ge ett vattenstånd som 
normalt är klart högre än medelvattenståndet. Det kan dock 
inte uteslutas att det under perioden med högflödet blir en 
kraftig frånlandsvind. Detta kan i ogynnsamma fall sänka 
vattenståndet mer än vad lågtrycket ökar det. 

Försiktigtvis föreslås därför att ett vattenstånd som ligger 
under medelvattenståndet med en tredjedel av avståndet ner 
till medellågvattenståndet används som dimensionerande 
vattenstånd vid beräkning av dimensionerande 
vattenhastighet i åns olika delar. 

Klimateffekterna gör att såväl vattenstånd som flöde beräknas 
öka i framtiden. En analys har gjorts av vilken betydelse 
dessa förändringar har på vattenhastigheten i ån. Ju mindre 
vattendjup, desto större betydelse har vattenståndshöjningen 
relativt flödesökningen. 

Vilken stenstorlek som valts för olika avsnitt framgår av 
”Bilaga 16 - PM Erosionsskydd”. 

4.2.2 Erosionsskydd 
Större tryckbankar med erosionsskydd som sträcker sig längre 
ut i ån och som läggs ut på befintlig botten utförs i de bredare 
och djupare delarna (nedströms delsträcka N6).  

Utläggning av tryckbankar medför att tvärsektionen i ån 
blir mindre och att därmed även utrymmet för vattnet blir 
mindre. Då samma mängd vatten fortfarande ska passera 
medför den mindre tvärsektionen en höjning av vattenståndet 
i ån. Utförda beräkningar visar dock att tilläggseffekten, 
alltså höjningen av vattenståndet blir mindre än 1 cm, vilket i 
sammanhanget bedöms som försumbart. 

Figur 4.11. Spontning. Bildkälla: Bohusgeo

Figur 4.12. Erosionsskydd. Bildkälla: Bohusgeo
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4.2.3 Kajkonstruktion
Allmänt 
För att skredsäkra och tillgängliggöra området behöver ett 
flertal nya kajer byggas inom projektområdet. De föreslås 
se lite olika ut beroende på vilka förutsättningar som råder 
på de olika delsträckorna, vilken användning av kajerna 
som planeras samt vilken gestaltning som önskas. Så 
långt som möjligt bör ett systemtänk eftersträvas för nya 
kajkonstruktioner och tekniska lösningar återanvändas i så 
stor utsträckning som möjligt. Det ger lägre kostnader både i 
projekteringsskedet och utförandeskedet. Med genomtänkta 
lösningar kan en bra och kostnadseffektiv konstruktion 
åstadkommas som samtidigt tillgodoser en attraktiv 
gestaltning.

Beständighet och hållbarhet
Konstruktioner kan i allmänhet konstrueras för 20, 50 
eller 100 års livslängd. Vilket man väljer påverkar de 
tekniska lösningarna och investeringskostnaderna. En 
investeringskostnad kan vara hög, men kan i gengäld ge lägre 
underhållskostnader på längre sikt vilket ger en totalt sett mer 
kostnadseffektiv och mer hållbar lösning.

Idag förs en debatt om betongens negativa miljöpåverkan, 
vilket har med framställningsprocessen av cement att göra. 
Det krävs mycket energi för att framställa cementet samtidigt 
som det frigörs koldioxid, som är klimatpåverkande, när 

kalksten övergår till cementklinker. Å andra sidan kan den 
långa livslängden som betong har i en utsatt miljö väga upp en 
hel del av den nackdelen.

På samma sätt kan ett resonemang föras kring 
tryckimpregnering av trä jämfört med oimpregnerat trä. 
Impregneringen innebär en miljöbelastning, men samtidigt att 
materialet håller längre vilket betyder att färre träd behöver 
fällas.

Som pålar föreslås i allmänhet stålpålar i projektet på grund 
av att de har en mindre omgivningspåverkan än till exempel 
betongpålar. De kan också slås med mindre arbetsmaskiner 
vilket är positivt med tanke på stabilitetssituationen i området. 
Stålpålar behöver skyddas mot korrosion vilket sker med hjälp 
av ett plaströr som träs på pålens övre del som är utsatt för 
korrosion. Utrymmet mellan plaströr och stålpåle fylls med 
betong som skyddar stålet i pålen. Träpålar kan skyddas på 
samma sätt mot isnötning eller borrmussla om det finns risk 
för att pålarna står i saltvatten.

Påldäckskajer
På grund av stabilitetsproblemen på många ställen längs 
Bäveån är det positivt med en avsläntning/avschaktning 
närmast vattnet, vilket ger att påldäckskajer är ett naturligt 
val som standardlösning i de flesta fall för Uddevallas inre 
hamn. Den överbryggar slänten och är sättningsfri om den 

Figur 4.13. Översikt kajtyper 
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pålas till fast botten. Minsta marginal från underkant påldäck 
till medelvattenytan bör vara minst 0,5 m med hänsyn till 
byggbarheten. 

Spontkajer
Sponter kan lösa stabilitetsproblem men löser inte 
sättningsproblematiken. Nödvändiga bakåtförankringar av 
sponten kräver också större utrymme bakom kajlinjen och 
hindrar annan byggnation nära vattnet om det är önskvärt. 
Därför föreslås inte denna kajtyp i någon större omfattning i 
projektet.

Träkajer
Träkajer eller träbryggor är det billigaste alternativet. Dessa 
har en begränsad livslängd jämför med andra alternativ 
och är inte lämpliga vid stora laster eller som geoteknisk 
förstärkningsåtgärd. Träbryggor föreslås på några platser 
i Uddevallas inre hamnområde och längs Riverside där 
beständigheten och lastkapaciteten inte är avgörande.

Föreslagna kajtyper för Uddevalla
Sammanfattningsvis föreslås fyra olika typkajer för de 
olika delsträckorna i Uddevallas inre hamn beroende på 
geotekniska förhållanden, funktion och gestaltning.

Kajtyp 1 föreslås byggas som ett tunt betongdäck som 
dimensioneras för 5 kPa (eller 500 kg/m2) och kan förses med 
ett ytskikt av trä där så är önskvärt. 5 kPa motsvarar last från 
gång- och cykeltrafik och lättare driftsfordon. Bygghöjden 
inklusive balkar blir ca 500 mm för denna kajtyp vilket gör att 
den kan trappas ner till ca +1,0 med överkant kajdäck (+1,15 
inklusive trädäck) för att få en närmare kontakt med vattnet. 
Lägre kajer än så rekommenderas inte i vattennära lägen på 
grund av byggbarheten.

Kajtyp 2 föreslås bli ett betongdäck som är likt kajtyp 1, men 
dimensioneras för 0,5 meter fyllning av jord samt 10 kPa 
fordonslast. Det motsvarar trafiklast från personbilar eller 
lätt lastbil. Total byggnadshöjd blir 600 mm. På grund av 
byggbarheten rekommenderas inte lägre nivåer än +1,1 för 
överkant påldäck i lägen nära vatten.

Kajtyp 3, som är det kraftigaste påldäcket, är ett betongdäck 
som är likt kajtyp 1 och 2, men föreslås dimensioneras 
för 1 meter fyllning av jord samt 20 kPa fordonslast. Det 
motsvarar trafiklast även med tyngre fordon. Detta påldäck 
är även lämpligt att använda i lägen där en avlastning krävs 
av geotekniska skäl och stor flexibilitet avseende nuvarande 
eller framtida markanvändning önskas. Total byggnadshöjd 
blir i detta fall 800 mm och överkant kajdäck bör i lägen nära 
vattnet inte underskrida +1,3.

Träbrygga föreslås i delområde N3 där en större närhet till 
vattnet är önskvärt, samt för strandpromenaden i delområde 
N6 och N7 där enklare och billigare konstruktioner 
eftersträvas. Träbryggan dimensioneras för max 5 kPa, d v s 
endast gång- och cykeltrafik och lättare driftsfordon.

Övrig kajutrustning
Kajutrustning såsom pollare och fendrar föreslås endast där 
det ska förtöjas något större båtar. I övrigt föreslås enklare 
förtöjningsanordningar för små fritidsbåtar.

Avkörningsskydd är ett krav enligt AFS 2001:9 för 
Hamnarbete, men bedöms inte vara tillämplig i detta 
projekt. Det rekommenderas trots det en liten kant som 
skydd mot att något rullar över kajkanten. Kajstegar och 
livräddningsutrustning behövs i omfattning enligt SRVFS 
2007:5 som är Räddningsverkets allmänna råd om utrustning 
för vattenlivräddning vid kajer och badplatser mm.

Utöver kajerna blir det aktuellt med flytbryggor med 
tillhörande ramper för tillgänglighet på ett par ställen, dels till 
småbåtshamnen vid S4 på södra åstranden och dels vid N4 på 
norra åstranden.

Inga dykdalber eller motsvarande fristående konstruktioner 
anses vara aktuellt att utföra i projektet. 

Utförandeskedet
Av arbetsmiljömässiga skäl behöver kajerna byggas utan att 
formar under kajen behöver rivas efter gjutning. Detta på 
grund av att det är begränsat med utrymme under många av 
kajerna och därmed inte möjligt att komma åt att riva formar 
efter gjutning. Därför föreslås i huvudsak att betongkajerna 
byggs med ett balksystem och plattbärlag. Det är en metod 
som innebär att prefabricerade betongplattor placeras mellan 
platsgjutna balkar som vilar på pålarna. Dessa plattor utgör 
både en kvarsittande form och är samtidigt en del av den 
slutliga konstruktionen och medför att ingen formrivning 
behöver göras under kajerna.

Påldäck som behövs av geotekniska skäl, till exempel vid 
Bohusläns Mueum, kan i vissa fall gjutas mot marken. Det 
innebär att plattbärlag ej behövs och pådäcket kan platsgjutas 
i sin helhet.

På grund av stabilitetsproblemen behöver även arbetsmetoder 
och val av arbetsmaskiner studeras under projekteringsskedet 
för att säkerställa genomförbarheten för de kajkonstruktioner 
som ska byggas. I vissa fall är det även dimensionerande för 
de permanenta konstruktionerna.

Figur 4.14. Kajtyp 1. Kajtyp 2 och 3 är uppbyggda på samma sätt, men med 
grövre dimensioner. Bild: Sweco
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4.3 Översvämningsskydd
För att skydda staden från höga havsnivåer behöver flera 
åtgärder utföras. Översvämningsskydd som sticker upp 
till önskad skyddsnivå är en del och tätning runt korsande 
ledningar är en annan. För att förhindra att vatten sipprar 
genom genomsläppliga jordlager (fyllnadsmassor) 
(beskrivet i kap 3) behövs även en konstruktion med tätning 
genom fyllnadsmassorna ner i leran som underlagrar 
fyllnadsmassorna. Undre nivån för tätning  ligger på ca -5 till 
-7 .

I första hand föreslås en ”lätt” konstruktion av stålspont, 
vilken slås genom fyllningen ned i den ”täta” leran. Stålspont 
bedöms ha fördelen att kunna tränga förbi merparten av de 
hinder som ställvis finns i den befintliga fyllningen, vilket ger 
bra framdrift i entreprenadskedet. Stålsponten är även robust 
och har konstruktionsmässiga fördelar så som förutsägbar 
livslängd, bra möjligheter att säkras mot sättningar och 
relativt enkel att utföra påbyggnadsbar. Stålspontens övre del 
gjuts på de flesta sträckor in i betong och erhåller på så sätt 
både ett skydd och en yta som kan lämnas synlig eller kläs in 
för att passa in i stads- eller kajmiljön. Detta beskrivs vidare 
under lösningsförslag på respektive delsträcka i kapitel 5-8. 

Översvämningsskyddet byggs i ett första skede för en 
skyddsnivå på +2,3, men dimensioneras så att det medger en 
framtida påbyggnad till en högre nivå +2,8.

Generellt rekommenderas att permanenta konstruktioner 
utförs så att 100 års livslängd uppnås, vilket behöver beaktas 
speciellt när stålspont används som översvämningsskydd. 

Vår bedömning är att den föreslagna permanenta stålsponten 
bör kunna utföras utan korrosionsskyddsskyddande åtgärder i 
mark och uppnå 100 års livslängd. De delar av sponten som är 
i uppstickande och som kan utsättas för salt eller bräckt vatten 
i kombination med luft, bör dock korrosionsskyddas om 100 
års livslängd ska kunna uppnås. Korrosionsskyddet kommer i 
dessa falla utgöras av betonggjutning. 

Avgörande för korrosionen som påverkar spontens livslängd 
är främst den övre delen av jordfyllning som kan ha kontakt 
med Bäveån. Fyllningens täthet påverkar om salt eller bräckt 
vatten kan nå sponten. Otät grövre fyllning finns ställvis i 
området vid kajerna och vissa kompletterande undersökningar 
av fyllning behöver göras i samband med detaljprojekteringen 
som underlag för bedömning av korrosion. Där den 
nuvarande sättningshastigheten är större än -2 till -3 mm/
år rekommenderas att ett permanent översvämningsskydd 
byggs sättningsfritt, vilket i praktiken innebär alla delsträckor 
utom N1, N2.1, S1 och S2.1 samt korta delar av N6. Sponten 
föreslås utföras till överkantsnivå +2.3 m ö h och efter 
år 2070 påbyggbar till nivå +2,8 m ö h. Ett sättningsfritt 
översvämningsskydd innebär en spontkonstruktion 
som kombineras med stödpålar, vilket innebär en högre 
investeringskostnad.

På andra sträckor utförs skyddet med en enklare lösning eller 
t.o.m. med kortare livslängd för att anpassa investeringen 
efter platsens krav och eller skyddsbehov under en kortare 
period i väntan på permanent åtgärd. För de delsträckor 
där översvämningsskydd görs som en mer tillfällig 
åtgärd, vilket är delar av sträcka N6 och S5, bedöms att 

Figur 4.15. Bilden redovisar en översvämningssituation vid havsnivå +2,3 med översvämningsskydd som skyddar befintlig stad. vid ÖS-dragning N6A över-
svämmade ytor runt Riverside (skrafferade ytor), vid ÖS-dragning N6C är området torrt. 

N6C

N6A
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översvämningsskyddet bör kunna konstrueras utan pålar trots 
stora pågående sättningar om -5 till -7 mm/år. Ett enklare 
utförande föreslås här med en ”överhöjning”, det vill säga 
sponten höjs till en högre nivå och den kan då få sätta sig 
under den tiden den är verksam. 

Möjliga alternativa konstruktioner som strömningsavskärande 
fyllningar av bentonitblandad sandskärmar och 
jordinjektering föreslås för att lösa lokala svårigheter där 
det inte går att slå en spont, se vidare under 4.3.2 Typer av 
översvämningsskydd. 

Uppfyllda jordvallar för att skapa översvämningsskydd 
tillför markbelastning och har därför undvikits helt för 
att inte släntstabiliteten och sättningarna skall försämras 
ytterligare. I de fall tillfälliga sponter kommer att krävas 
i entreprenadskedet bedöms att denna successivt kan 
återanvändas till det permanenta översvämningsskyddet 
allt eftersom olika etapper slutförs. Stängbara öppningar i 
översvämningsskyddet byggs där det är önskvärt med hänsyn 
till skyfallsproblematik och av tillgänglighetsskäl.

4.3.1 Placering av översvämningsskydd
Flera faktorer ligger bakom föreslagen placering av 
översvämningsskyddet. På varje delsträcka har hänsyn tagits 
till förutsättningar både ovan och under mark. Under mark 
har åtgärderna för att skredsäkra den vattennära marken 
varit speciellt styrande, men även befintliga påldäcks- och 
brokonstruktioner vars tekniska livslängd inte är uppnådd har 
påverkat översvämningsskyddets placering. Ovan mark har 
ytkrav för att säkerställa befintliga och föreslagna funktioner 

på insida och/eller utsida av skyddet påverkat placeringen 
av översvämningsskyddet. Likaså har fastighetsgränser 
styrt placeringen av översvämningsskyddet som i alla 
sina delar ligger på kommunägd mark avsedd för allmänt 
ändamål. Föreslagen placering är också gjord för att uppnå 
kostnadseffektivitet för de samlade åtgärderna, liksom för 
att maximera kontakten med vattnet och med det minimera 
den visuella och fysisk barriär som ett översvämningsskydd 
riskerar vara. 

Översvämningsskyddet behöver förberedas med lämpligt 
avslut mellan olika utbyggnadsetapper för att underlätta 
fortsatt utbyggnad och för att slippa riva upp anläggning 
i senare utbyggnadsetapp. Det innebär att gränsen mellan 
delsträckor inte nödvändigtvis kommer att följa föreslagen 
indelning i rapporten.  

Figur 4.16. Delsträckor skredsäkring och översvämningsskydd 
som skyddar befintlig stad och gör att avspärrningar kan tas bort

Figur 4.17. Utfört ÖS vid Badhuskajen. Bildkälla: Uddevalla kommun
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Befintligt 
ÖS

N6C

N6A

N3

N2.2
N2.1 N1

S1
S2.1S2.2

S3

S4

S5

N5

N4

Princip för ÖS Konstruktion
A. Pålad spont av stål
B. Pålad spont av stål med underliggande tätskärm och jordinjektering
C. Pålad spont av stål i kombination med påldäck
D. Spont av stål
E. Lerskärm + ev. jordinjektering

F. Jordinjektering
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(m)

1:4000

0 10020

 typ:A

ÖS-TYPER
Uddevalla  

ÖS-TYPER
Uddevalla  

 typ:B

Typ A 
Föreslagen spont är en AZ14-10/10 som slås som en s k 
”jagged wall” för att medge en så slimmad konstruktion 
som möjligt. Sponten slås ned i tät lera så att 
vatteninflödet begränsas tillräckligt. Stålpålar diameter 
90 mm med c/c 5 m föreslås vilka svetsas till sponten 
så att den bärs upp och håller önskad skyddsnivå. En 
inklädnad i betong förlänger livslängden.

Typ A är aktuell på sträcka S3, S4, N3, N4, N5 och delar 
av N6A/N6C

4.3.2 Typer av översvämningsskydd 
Längs Bäveån på den utredda sträckan föreslås fem typer 
av permanenta översvämningsskydd (Typ A-E nedan). 
Delar under mark utförs permanent längs hela sträckan. 
Ovan mark finns det öppningar i skydden som endast stängs 
vid varning om högvattenhändelse. Öppningarna behövs 

för att skyfallsvatten ska kunna rinna ut med självfall, 
och för att skapa tillgänglighet mellan in- och utsida av 
skyddet. Öppningar stängs antingen för hand eller genom 
att demonterbara skydd lyfts på plats eller monteras 
upp. Under mark kommer det att finnas genomföringar i 
översvämningsskyddet för dagvattenutlopp och korsande 
ledningar.

Typ B 

Skyddet består av en kombination av pålad eller opålad 
stålspont ned till ledning, med en jordinjektering under 
ledning samt en strömningsavskärande fyllning på 
sidorna om och ovan ledning med anslutning till spont. 

Typ B är aktuell vid befintlig korsande ledning som 
bedöms svår att flyttas. Se vidare resonemang under 
4.3.4 Genomföringar i ÖS

Figur 4.18. Översikt skyddstyper

Spont av stål med underliggande  
strömningsavskärande fyllning

Pålad spont av stål  

100 m0 
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Uddevalla  

 typ:C
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 typ:E
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Uddevalla  

 typ:F

ÖS-TYPER
Uddevalla  

Typ E 
Skyddet består av en blandning av bentonit och sand som 
packas för att på så sätt utgöra en strömningsavskärande 
fyllning, vid behov där schakt inte kan göras även i 
kombination med underliggande jordinjektering under 
ledning. Skydds-typen används vid punktvisa insatser 
för att lösa lokala svårigheter, t. ex. täta mellan ledningar 
och stålspont. Typ E är aktuell vid S5 tvärs Junogatan 
och genom porten i Gata Parks byggnad, samt vid N6A/
N6C tvärs Bastiongatan. Vid passage av gata läggs en 
krönbalk av betong på toppen för jämn anslutning mot 
gatan.

Typ F 
Jordinjektering utförs där det inte är möjligt att göra 
någon av de andra översvämningsskyddstyperna. 
Jordinjektering kan göras med lite olika metoder, vilket 
avgörs från fall till fall i projekteringsskedet. Typ F 
föreslås som andrahandsalternativ för att lösa lokala 
svårigheter om stålspont visar sig inte vara möjlig att slås 
på sträcka N2.1, S2.1, och lokalt vid Järnbron på sträcka 
N1 och S1.

Typ D 
Den enklaste varianten av permanent översvämnings-
skydd är en spont med överkant på avsedd skyddsnivå 
plus marginal för pågående marksättning under skyddets 
tänkta användningstid, se illustrerande räkneexempel: 
1 cm sättning/år x användningstid 10 år = önskad skyddsnivå + 10 cm. 

På flerparten sträckor kommer sponten att vara synlig 
ovan mark, dock inte vid passage tvärs vägar som ligger 
högt. 

Typ D är aktuell på sträcka S5, delar 
av N6A/N6C, N2.1 samt S2.1. 
Även på sträcka N1 och S1 
kan denna typ vara 
aktuell, se vidare 
resonemang i 
kapitel 5.

Typ C 
På vissa ställen förläggs sponten nära påldäck och på 
dessa ställen kan pålningen utgå då sponten kan fästas i 
påldäcket istället. 

Typ C är aktuell på sträcka N2.2, del av N3 och delar av 
S3.

Jordinjektering

Pålad spont av stål i kombination med påldäck Spont av stål

Strömningsavskärande fyllning + ev jordinjektering
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fast port i skyfallsöppning fast port i öppning för tillgänglighet eller demonterbara skydd 

för tillgänglighet

demonterbart skydd
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4.3.3 Stängbara öppningar i översvämningsskyddet 
För att inte översvämning ska ske då Bäveån stiger behöver 
öppningarna för skyfall och tillgänglighet mellan in- och 
utsida av skyddet stängas då varning för höga vattenstånd 
är utfärdad. Det finns olika sätt att lösa detta. Antingen med 
en slagport eller skjutport (typ 1-4 i Figur 4.20, i fortsatt 
text avser samtliga typhänvisningar denna figur) eller med 
ett skydd som lyfts på plats med kran eller monteras upp för 
hand (typ 5 el 6), dessa beskrivs vidare under ”Demonterbara 
skydd i öppningar”.

Stängningen av portar (typ 1-4) kan ske antingen manuellt 
eller automatiskt. I den fördjupade förstudien har båda 
principerna för stängning studerats. För ett långsiktigt 
hållbart och robust system som verkligen fungerar när 
högvattenhändelsen väl inträffar föreslås endast portar med 
manuell stängning. 

Typer av öppningar:

• Öppningar för tillgänglighet

• Öppningar för skyfallsvatten

Dessa öppningar behöver vara av olika bredd för att 
säkerställa önskade funktioner på respektive plats. 

Öppningar för tillgänglighet
I området finns tre olika typer av öppningar för tillgänglighet. 
Det finns breda öppningar för alla trafikslag (Bastiongatan 
och Junogatan). På minst ett ställe per delsträcka finns en 
öppning som är anpassad efter flera oskyddade trafikanter i 
bredd och/eller ett driftsfordon. Slutligen finns det öppningar 
anpassade för endast gående. Öppningarna är placerade 
i relation till funktioner och rörelsemönster i befintlig 
stadsmiljö samt för att skapa god tillgänglighet mellan in- och 
utsida.

Skyfallsöppningar 
Behovet av skyfallsöppningar beskrivs i Kapitel 2. 
Klimatanpassning. Öppningarnas bredd styrs av hur 
mycket skyfallsvatten som ska kunna passera ut genom 
översvämningsskyddet vid en simulerad 100-årshändelse 
avseende skyfall. De två skisserade skyfallslederna på 
den norra sidan av ån väster om Västerbron kommer att 
behöva vara breda, sannolikt 10 meter eller t o m bredare. 
Skyfallsöppningen i norra Årummet är smalare, då det inte 
är så mycket skyfallsvatten som behöver rinna ut där. I södra 
Årummet är det befintlig stadsstruktur och nödvändiga 
funktioner som begränsar skyfallsledernas utformning och 
därmed öppningens bredd. 

Figur 4.19. Översikt öppningar och föreslagna fasta portar och demonterbara skydd fast port i skyfallsöppning

fast port i öppning för tillgänglighet eller demonterbara 
skydd för tillgänglighet

demonterbart skydd

100 m0 
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Skydd mot högvattenhändelse i öppningarna
Beroende på stadsmiljö och gestaltning, anslutande 
uppstickande översvämningsskydd och kajtyp kan skyddet 
i öppningen utformas på ett eller flera sätt, se Figur 4.20. 
Porttyper eller för mer detaljer ”Bilaga 6 - Porttyper ÖS”. 
Typ 1-3 och 5-6 är alla aktuella för att kunna stänga till 
öppningarna för tillgänglighet vid högvattenhändelse. I de 
breda skyfallsöppningar är endast typ 4 möjlig. 

Två system för stängning av öppningar har studerats:

• Fast monterade portar i öppningar

• Demonterbara skydd i öppningar

Ingen rekommendation av vilket system som bör väljas 
lämnas eftersom dessa kräver olika grad av beredskap och 
drift, något det krävs en bred samsyn kring i kommunen. 
Däremot beskrivs de två systemen översiktligt och för varje 
öppning rekommenderas en typ per system. Figur 4.20. 
Typrekommendationen baseras på en sammanvägning av 
ekonomiska, estetiska, praktiska och genomförbara aspekter. 
På marknaden finns det flera leverantörer av portar och 
demonterbara skydd, det finns också möjlighet att göra 
platsanpassade lösningar.

Figur 4.21. Enkel slagport. Bildkälla: Flood Protection International

Figur 4.20. Typer av fast monterade portar och demonterbara skydd 

Figur 4.22. Slussvariant av slagport. Bildkälla: Køge kommune

1. Enkel slagport 2. Dubbel slagport med stöd 3. Skjutport

5. Demonterbart skydd förvaras vid 
öppning och lyfts på plats vid behov

6. Lameller och stöd monteras 
manuellt vid behov

1. Enkel slagport 2. Dubbel slagport med stöd

3. Skjutport

UNDERLAG PORT-TYPER
2020-04-15

1. Enkel slagport 2. Dubbel slagport med stöd

3. Skjutport

UNDERLAG PORT-TYPER
2020-04-15

1. Enkel slagport 2. Dubbel slagport med stöd

3. Skjutport

UNDERLAG PORT-TYPER
2020-04-15

5. Port förvaras vid öppning, lyfts på plats vid 
högvattenhändelse

6. Lameller och stöd monteras 
manuellt vid behov

4. Bred dubbel slagport som sluter tätt mot varann
i en spets mot vattnet, 

UNDERLAG PORT-TYPER
2020-04-15

4. Slussvariant av slagport med 
stängning i vinkel mot vattnet

5. Port förvaras vid öppning, lyfts på plats vid 
högvattenhändelse

6. Lameller och stöd monteras 
manuellt vid behov

4. Bred dubbel slagport som sluter tätt mot varann
i en spets mot vattnet, 

UNDERLAG PORT-TYPER
2020-04-15

5. Port förvaras vid öppning, lyfts på plats vid 
högvattenhändelse

6. Lameller och stöd monteras 
manuellt vid behov

4. Bred dubbel slagport som sluter tätt mot varann
i en spets mot vattnet, 

UNDERLAG PORT-TYPER
2020-04-15



58

Fast monterade portar i öppningar
Fasta portar (röda symboler) är av varianterna slagportar 
där porten permanent sitter fast i ena sidan (typ 1-2) och 
skjutportar (typ 3), båda stängs manuellt genom mankraft. 
Den större varianten av slagport (typ 4, blå symbol) förordas i 
skyfallsöppningar. 

• Slagdörrslösningar med enkelblad (typ 1) fungerar upp till   
ca 4 m bredd på öppningen. 

• Med dubbelblad (typ 2) klaras öppningar upp till ca 6 m   
bredd. 

• Där skjutportar, typ 3, rekommenderas behöver dessa vara   
ca 6 m breda.

• Slussvarianten av slagdörr med stängning i vinkel, typ 4,   
fungerar för öppningar upp till 10 m bredd.

Demonterbara skydd i öppningar
Som ett alternativ till fast monterade portar kan 
översvämningsskyddets öppningar stängas med ett 
demonterbart skydd (gröna symboler). Precis som med de fast 
monterade portarna består konstruktionen för en demonterbar 
port av delar som installeras under mark permanent. 
Delarna ovan mark monteras däremot endast tillfälligt upp 
i händelse av risk för översvämning och lyfts sedan av igen. 
Det kräver alltså en monteringsinsats inför och efter en 
högvattenhändelse, men i gengäld är det mycket driftssäkert 
då det inte finns någon mekanisk del som kan fela. 

Två typer av demonterbara skydd föreslås. Ett där skyddet 
finns integrerat på eller i direkt anslutning till skyddets utsida 
och med hjälp av ett mindre servicefordon med lyftanordning 
lyfts på plats vid högvattenvarning (typ 5). Där denna typ 
rekommenderas behöver den kunna stänga öppningar upp till 
ca 6 m bredd. 

Det andra består av lameller och stöd som i normalläget 
förvaras i förråd för att vid högvattenhändelse transporteras 
till och monteras i öppningarna (typ 6). Det finns ingen 
begränsning i hur breda öppningar denna typ kan stänga. 

Där så är möjligt föreslås typ 5. Förutsättningarna i respektive 
öppning varierar och på några ställen är endast typ 6 möjlig. 
Se Figur 4.20.

Förkastat alternativ
Till en liten investering och en aktiv insats inför, under 
och efter översvämningshändelsen finns även provisoriska 
högvattenskydd att tillgå på marknaden. Förutsättningarna 
i arbetsområdet, med olika fyllnadsmaterial med varierande 
genomsläpplighet, gör att endast skydd ovan mark inte 
räcker för att hindra översvämning. Vatten kan röra sig i 
genomsläppliga fyllningar och trycka upp på insidan av 
ett provisoriskt högvattenskydd, varför detta alternativ har 
förkastats. 

Figur 4.23. Demonterbart skydd som förvaras i anslutning till öppningen 
och lyfts på plats med liten kranbil vid högvattenvarning. Bildkälla: Lemvig 
Port Oranje

Figur 4.24. Lameller som monteras manuellt vid behov. Bildkälla: Wintec

Figur 4.25. Exempel på provisoriskt översvämningsskydd, 
Bildkälla: Water Gate
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4.3.4 Genomföringar i ÖS
Översvämningsskyddet kommer att korsas av ett antal 
ledningar för olika ändamål, allt från mindre elkablar till 
större dagvattenutlopp. Varje korsning innebär en punkt där 
översvämningsskyddets täthet utmanas. För att få fullständig 
täthet är den bästa lösningen att lägga om varje ledning så 
att genomföringen kan integreras i skyddet i samband med 
anläggandet. 

På flera platser kommer emellertid en omläggning anses 
vara en mindre bra lösning. Dels på grund av att en ledning 
kan vara mycket svår att ta ur drift, vilket kan vara en 
förutsättning för att den ska kunna gå att lägga om, dels på 
grund av att större ledningar, framförallt dagvattenutlopp, 
kan vara mycket kostsamma att lägga om. Kostnaden för 
omläggning ökar mycket snabbt med ökande diameter. Likaså 
gäller detta påverkan på omgivningen i samband med själva 
ingreppet. 

Problemet med ledningar som korsar skyddet är att de ofta 
ligger i en ledningsgrav där omgivande material utgörs av en 
blandning av fint och grövre material. Särskilt gäller detta 
VA-ledningar, där kraven på kringfyllnad och ledningsbädd är 
extra stora. En ledningsgrav med en blandad materialfraktion 
är särskilt känslig för urtvättning av de fina fraktionerna. 
Om materialet utsätts för strömmande vatten, exempelvis 
grundvatten, utläckande vatten från en ledning, eller vatten 
som rör sig i takt med nivåvariationerna i havet, finns en stor 
risk att de fina fraktionerna successivt lakas ur och att det 
kvarstår ett makadamliknande material. Detta material kan 
därefter transportera stora vattenflöden. Om detta dessutom 
ligger under en stor dagvattenledning så blir påverkan mycket 
stor. 

Figur 4.26. Genomföringar i ÖS, befintliga korsande ledningar.

Figur 4.27. Schematisk illustration av en genomföring som är integrerad i 
skyddet.

dagvattenledning spillvattenledning vattenledning

100 m0 
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Dagvattenutlopp kan systemmässigt förhållandevis enkelt 
läggas om, om man väljer att flytta dem några meter. Ett nytt 
utlopp kan anläggas, samtidigt som det befintliga är i drift. 
En omläggning är dock fortfarande mest lämpad för mindre 
dimensioner och som ligger förhållandevis ytligt. Större 
dagvattenledningar som dessutom ligger djupt är mycket 
kostsamma att lägga om, varför metoden med jordinjektering 
förordas för att täta kring dessa. 

När det gäller privata ledningar som korsar översvämnings-
skyddet rekommenderas en mycket restriktiv hållning. Det 
planerade översvämningsskyddet är helt centralt för att 
minimera risken för översvämning i det framtida Uddevalla. 
Det räcker med att en enda genomföring fallerar eller har 
underlåtits att skötas för att funktionen av hela skyddet 
ska äventyras. Huvudprincipen bör därför vara att privata 
genomföringar i översvämningsskyddet är otillåtna. Det bör 
utredas vidare om de genomföringar i översvämningsskyddet 
som bildas ska förvaltas av huvudmannen för översvämnings-
skyddet. Vid behov av att göra åtgärder på genomföring 
behöver i så fall ledningsägare anmäla detta till huvudmannen 
för översvämningsskyddet. 

4.4 Grundvattennivåer och behov av 
dräneringssystem

Under orörda förhållanden (inget översvämningsskydd varken 
över eller mark) står grundvatten i marken i kontakt med 
vattnet i vattendraget, i detta fall Bäveån.  

Vid installation av översvämningsskydd förhindras vatten 
från ån att tränga in under översvämningsskyddet men det 
förhindrar också vatten från insidan av översvämningsskyddet 
att flöda ut till ån vilket kan orsaka dämning av 
grundvattenflöden.   

Framtida havsnivåhöjningar medför också höjda 
grundvattennivåer i Bäveåns omgivningar med eller utan 
översvämningsskydd med tätskärm. 

Bakgrunden till olika grundvattenflödessituationer och behov 
av dränering beskrivs närmare i nedanstående kapitel, se 
Figur 4.32 och Figur 4.33. 

I de fall där ledningsgravar med friktionsmaterial ligger 
i ett läge där tätning med spont undertill är omöjligt, se 
typ B under 4.3.3 Typer av översvämningsskydd, behöver 
tätning undertill i möjligaste mån utföras, exempelvis med 
jordinjektering. Denna metod leder emellertid inte till 
fullständig täthet, utan ett visst inläckage kommer att fortgå. 

För ledningar som passerar genom skydden och fortsätter 
under Bäveån kan övervägas att kapa ledningen och göra 
en korrekt genomföring av översvämningsskyddet där så är 
möjligt. Detta kräver dock att ledningen tillfälligt kan tas ur 
drift och att den går att skarva ihop på ett långsiktigt säkert 
sätt. 

Figur 4.30. Exempel på tätning av rörgenomföring. Bildkälla: Roxtec Figur 4.31. Flexseal-koppling för sammanfogning av olika material  
Bildkälla: Ibeco A

Figur 4.29. Vattenledning och spillvattenledning korsar ån under Väster-
bron. Bildkälla: Uddevalla kommun

Figur 4.28. Spillvattenledning finns idag under Bäveån. Den kommer att 
korsa skyddet mellan Riverside och Bohusläns museum och vid Södra Ham-
nen. Bildkälla: Uddevalla kommun
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4.4.1 En tätskärms påverkan på den normala grundvat-
tennivån
Översvämningsskyddet utgörs på de flesta sträckor av 
en stålspont. Om stålspont används och spontlåsen inte 
tätas kan ett mindre grundvattenflöde passera sponten när 
vattentrycket är olika på spontens in och utsida. Förväntat 
flöde genom en otätad spont motsvaras av vad som kan 
observeras i en relativt lågpermeabel jordart av några meters 
bredd. Översvämningsskyddet i delen som tätar under 
mark ger skydd mot inströmmande grundvatten vid höga 
vattennivåer i Bäveån, men under normala vattennivåer i 

Bäveån medför översvämningsskyddet också viss dämning 
av grundvattenflödet ut mot Bäveån som kan kräva dränering. 
Figur 4.32 illustrerar förhållandena som beskrivs ovan dels 
för nuvarande situation och dels för framtida förhållanden 
med en höjd medelhavsnivå. Med hänsyn till att marknivåerna 
är låga i vissa områden och att sättningar pågår, finns det en 
risk att det blir mer eller mindre permanenta vattenspeglar i 
låglänta områden med en framtida högre medelhavsnivå. Med 
dräneringar kan nuvarande grundvattennivåer bibehållas men 
på sikt kan mer eller mindre kontinuerlig pumpning krävas. 
”Bilaga 15 - PM Hydrogeologiskt underlag” på sida 5 ger 
mer tekniska detaljer. 

Figur 4.32. En tätskärms påverkan på den normala grundvattennivån 
Bild: Sweco

1. Grundvattnet flödar idag mot Bäveån och grundvattenytan 
ligger några decimeter under de lägst liggande marknivåerna 
runt Bäveån.

2. Installeras ett översvämningsskydd nära Bäveån för att skyd-
da omkringliggande områden från inströmmande grundvatten 
vid höga vattennivåer i Bäveån, så medför det viss dämning av 
grundvattenflödet mot Bäveån. Om översvämningsskyddet är 
tätare än omgivande jordlager, men inte helt tätt, medför det att 
grundvattennivåerna innanför skyddet kommer att höjas och 
närma sig markytan i lågt liggande markområden.  

3. Framtidsscenarierna indikerar att medelhavsnivån kommer 
att öka till cirka +0,7 m, vilket medför att grundvattennivåerna 
kommer att stiga i motsvarande grad, eftersom samma grund-
vattenflöde mot Bäveån kan påräknas. Om inget görs, medför 
det att idag lågt liggande områden kan få en mer eller mindre 
permanent vattenspegel och att det därifrån dräneras via ytliga 
system (via tex diken).

4. Med en framtida medelhavsnivå på + 0,7 m och ett över-
svämningsskydd som tillåts läcka men är tätare än omgivande 
jordlager, kommer flera områden med lågt liggande mark att få 
mer eller mindre permanent vattenspeglar.

5. Genom att ha ett välplanerat dräneringssystem innanför 
översvämningsskyddet kan dels grundvattenflödet mot Bäveån 
avledas och dels kan läckaget från Bäveån genom översväm-
ningsskyddet avledas till ett magasin där vattnet sedan pumpas 
till recipient (troligen Bäveån).
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Figur 4.33. En tätskärms påverkan på grundvattennivåerna orsakat av höga 
nivåer i Bäveån Bild: Sweco

 

 

Figur 4.34, 1 

 

                                                                                                       Figur 4.34, 2 

 

 

Figur 4.34, 3 

 

 

 

Figur 4.34, 1 

 

                                                                                                       Figur 4.34, 2 

 

 

Figur 4.34, 3 

 

 

 

Figur 4.34, 1 

 

                                                                                                       Figur 4.34, 2 

 

 

Figur 4.34, 3 

 

4.4.2 En tätskärms påverkan på grundvattennivåerna 
orsakat av höga nivåer i Bäveån
Vid höga kortvariga vattennivåer strömmar grundvatten in i 
omgivningarna till Bäveån. Finns ett översvämningsskydd på 
markytan förhindrar det en snabb översvämning av området 
men om marken under översvämningsskyddet har relativt 
hög vattengenomsläpplighet, kan grundvatten läcka under 
översvämningsskyddet. Med ett översvämningsskydd även 
under mark begränsas detta grundvattenflöde. Låter man 
översvämningsskyddet gå ner till lera och en bit ner i den 
kommer skyddets täthet att i princip bestämma hur mycket 
som läcker in genom översvämningsskyddet under mark. 
Vattenflödet som läcker in genom översvämningsskyddet 
under mark kommer att bli lågt och kortvarigt. Med dränering 
innanför översvämningsskydd kan såväl dessa kortvariga 
grundvattenflöden ut från Bäveån som det mer eller mindre 
kontinuerliga grundvattenflödet in mot Bäveån hanteras utan 
att det orsakar översvämningar. Ovanstående illustreras i 
Figur 4.33 och Figur 4.34. 

1. Kortvariga höga havsnivåer, någon eller några dagar, sker 
regelbundet idag. Dessa höga havsnivåer medför att grundvat-
tenflödet vänder riktning och vatten flödar från Bäveån in mot 
kringliggande mark med förhöjda grundvattennivåer närmast 
ån. Hur långt in från Bäveån grundvattennivåhöjningen når 
beror av markens genomsläpplighet och varaktigheten på 
högvattenperioden.

2. De kortvariga höga havsvattenstånden kan idag regelbundet 
vara högre än +1 m och för år 2070 beräknas kortvariga höga 
nivåer kunna bli +2,3 m.  Ett översvämningsskydd som är högre 
än +2,3 m skyddar från den direkta översvämningen men om 
översvämningsskyddet byggs på befintlig mark kan vatten läcka 
under översvämningsskyddet. Har marken under översväm-
ningsskyddet hög vattengenomsläpplighet kommer vattenläcka-
get att läcka under översvämningsskyddet vara relativt stort. 

3. Ett översvämningsskydd både ovan och under mark ger ett 
skydd för områden innanför skyddet. Med en dränering innan-
för översvämningsskyddet kan ett mindre kortvarigt läckage 
(som är högre än det läckage som kan påräknas för en framtida 
medelhavsvattennivå) genom översvämningsskydd tas om hand 
under höga kortvariga nivåer i Bäveån.
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4.4.3 Gruskappornas påverkan på grundvattennivåerna 
Som beskrivs i kapitel 3.5.4 och Figur 3.20 finns det 
sannolikt gruskappor längs uppstickande bergpartier, 
som utgör en hydraulisk koppling mellan undre och övre 
grundvattenmagasinen. Det medför dels att grundvatten 
flödar upp från undre grundvattenmagasinet till det övre, 
eftersom grundvattentrycket i det undre är högre än det övre, 
och dels att havsnivåhöjningar sannolikt ger ett flöde från 
gruskappor i kontakt med havet till gruskappor innanför ett 
översvämningsskydd även om det går ner i leran. 

Framtida högre havsnivåer påverkar grundvattennivåerna 
enligt vad som beskrivs tidigare. Dräneringar som syftar till 
att bibehålla dagens grundvattennivåer medför att medelflödet 
från undre grundvattenmagasinet till övre kommer att 
fördubblas (trycknivå skillnaden ökar med 0,7 m till 1,3-
1,5 m). De kortvariga höga havsnivåerna kommer också att 
kortvarigt öka flödet något från undre grundvattenmagasin till 
det övre. 

4.4.4 Dräneringssystem 
Av ovanstående skäl bedöms att det erfordras ett 
dräneringssystem som håller grundvattennivån på önskvärd 
nivå innanför översvämningsskyddet. 

Dräneringsledningarna kommer att ligga så pass djupt 
i marken att flödet från dräneringsledningarna alltid 
kommer behöva ske genom pumpning. Det föreslås att 
denna pumpning sker via de pumpstationer som behöver 
anläggas för att avleda dagvatten vid högvatten. Flödet 
från dräneringarna är dock marginellt i jämförelse med 
dagvattenflödet, vilket innebär att det är dagvattenflödet som 
bestämmer kapacitetsbehovet vid pumpstationerna. 

Av VA-tekniska skäl rekommenderas därför att 
pumplösningen för dräneringsvattnet är skild från den 
för dagvatten, d.v.s. att det anläggs separat system för 
dräneringsvattnet.

Översvämningsskyddet byggs sannolikt etappvis och det 
är då väsentligt att det finns en övergripande plan hur 
dräneringen lämpligast utformas för att på sikt kunna bilda ett 
dräneringssystem som kan knytas samman allteftersom olika 
etapper byggs. Detta för att undvika att i ett senare skede 
behöva återvända till en färdigbyggd etapp för att installera 
ett dräneringssystem. 

Det  bör observeras att dräneringssystemet inte enbart 
kommer behöva ligga i anslutning till översvämningsskyddet 
utan även kommer att behöva täcka in ytor längre in.

Figur 4.34. Översikt över befintlig lågt liggande mark i arbetsområdet och i anslutande befintlig bebyggelse / 
framtida exploatering (streckade linjer). Mörkast grön = lägst. I lågt liggande områden innanför översväm-
ningsskyddet kommer strategisk planering av sammanhängande dräneringssystem att behövas. 
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4.5 VA-system inkl pumpstationer
4.5.1 Generellt
Ett översvämningsskydd kommer påverka 
dagvattenavrinningen. Om skydd mot stigande  recipient 
(i det här fallet vattendraget Bäveån) krävs, är det omöjligt 
att fortsätta avleda dagvatten ut i vattendraget vid höga 
vattennivåer i vattendraget. Vatten kommer vid hög nivå 
i vattendraget i sådant fall ofrånkomligen att strömma 
baklänges genom dagvattenledningarna och översvämma 
områdena innanför översvämningsskyddet. 

Vid stigande nivå i recipienten behöver därför 
dagvattenutloppen genom översvämningsskydden stängas 
för att undvika översvämning. Det vatten, exempelvis 
dräneringsvatten och dagvatten, som ansamlas i 
dagvattensystemen på insidan behöver således pumpas ut för 
att undvika översvämning innanför översvämningsskydden. 

Vid normala nivåer i ån kan dagvatten rinna ut via 
dagvattensystemet genom översvämningsskydden, 
men då dagvattenutloppen stängs behöver dagvattnet 
börja pumpas. Pumpning av dagvatten från insidan av 
översvämningsskydden är förknippade med huvudsakligen 
följande frågeställningar: 

• Vilken kapacitet ska pumparna ha? 

• Vid vilken nivå ska pumparna starta? 

4.5.2 Dimensionerande händelse för dagvatten-
pumpstationerna 
År 2016 gav branschorganisationen Svenskt Vatten ut P110 
som beskriver dimensionering av dagvattensystem. Detta 
utgör en branschpraxis för utformning av VA-system. I 
publikationen föreslår man att bebyggelse ska kunna klara 
en regnhändelse med en återkomsttid på minst 100 år utan 
att skador ska uppstå. Det är därför rimligt att tänka sig 
att samma återkomsttid ska gälla för en kombination av 
två händelser, där den ena utgörs av stigande vatten och 
den andra av nederbörd. Eftersom detta är en kombination 
som tillsammans blir 100 år är en följd att var och en av de 
båda händelserna blir en mycket vanligare händelse än en 
100-årshändelse. 

Det saknas idag (år 2020) etablerad statistik som visar 
sambandet mellan höga vattenstånd och nederbörd. 
En förenkling har därför gjorts genom att ansätta att 
dagvattensystemen ska belastas med ett regn med ett års 
återkomsttid då nivån i ån och havet stiger. Detta styrks av 
översiktliga studier som gjorts för Göteborgs stad. I dessa 
har det visat sig att kombinationen av ett regn med ett års 
återkomsttid och en havsnivå på ca +1,0, när översvämningen 
börjar ge problem, motsvaras av en kombinerad återkomsttid 
på minst 100 år. 

Det är omfattande områden i Uddevalla som behöver skyddas 
mot översvämning. Den högsta valda skyddsnivån på +2,30 
återfinns på marken som mest först 600 m från Bäveån på den 
södra sidan och 350 m norr om Bäveån på den norra sidan. 
Figur 4.36 visar vilka områden som är aktuella. 

Figur 4.35. Områden som översvämmas av en vattennivå på +2,30 m. Bild: Sweco
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Flera av de översvämmade platserna har dessutom det 
gemensamt att lägsta punkten på land ligger en bra bit ifrån 
åstranden, vilket medför att vatten inte kan ytavrinna från 
dessa områden utan hålls kvar. Det medför också att vid 
stigande vatten så kommer översvämningen att drabba dessa 
lågpunkter först, via dagvattensystemens förbindelse med 
Bäveån. Även om ett dagvattenflöde kan räknas fram är det 
sällan nödvändigt att behöva pumpa hela flödet. I många fall 
är det möjligt att anordna magasinsvolymer för dagvatten i 
anslutning till pumpstationerna, vilket minskar behovet av 
pumpkapacitet. Konceptuellt sett utgör ett dagvattenmagasin 
därmed en förlängning av pumpsumpen.

4.5.2 Placering pumpstationer och avskärande ledningar 
Det är önskvärt att minska antalet pumpstationer som krävs 
för att pumpa dagvatten förbi översvämningsskydden. 
Investeringskostnaderna för pumpstationerna är höga och 
varje pumpstation medför drift och underhållskostnader, 
samt upptar utrymme i stadsbilden. Pumpstationen på den 
norra sidan beräknas bli i storleksordningen 100-200 m2, 
medan den på den södra sidan blir något mindre. Det är 
därför en oönskad situation att de befintliga dagvattenutlopp 
som finns idag förses med varsin pumpstation. Istället bör 

dagvattnet samlas ihop till färre punkter. För detta krävs 
avskärande dagvattenledningar som löper parallellt med 
översvämningsskydden. Denna principlösning har diskuterats 
med Västvatten som stöttar resonemanget.

Till dessa avskärande ledningar ansluts samtliga 
dagvattenledningar som korsar översvämningsskyddet längs 
den aktuella sträckan av Bäveån. Dessa ledningar utgörs av 
kända och okända allmänna och privata dagvattenledningar 
samt sannolikt ett antal befintliga dräneringsledningar. Då de 
sistnämnda kan ligga på större djup än dagvattenledningarna 
krävs eventuellt en separat ledning för att ta hand om dessa. 
Detta får värderas vid projekteringen av varje plats. 

Projektering av de avskärande ledningarna kommer i 
praktiken att bli utmanande. Befintliga kajkonstruktioner 
utgör en svårframkomlig miljö för ledningsbyggande. Inte 
minst kommer övriga befintliga VA-ledningar att utgöra 
hinder, där särskilt korsande av spillvattenförande ledningar 
på grund av sin storlek kommer kräva särskilda åtgärder. Det 
har i nuvarande fas utgåtts från att de avskärande ledningarna 
utförs utan pålning. Detta medför att ledningarna med 
tiden sätter sig i samma takt som övrig mark i området. 
Ledningarna måste därför projekteras så att anslutningar 

Figur 4.36. Föreslagen placering av pumpstationer och avskärande ledningar.

Pumpstation Ny dagvattenledning Ny dagvattenledning till 
magasin/recipient
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Dagvattenriktning vid öppet ÖS Dagvattenriktning vid stängt ÖSDagvattenmagasin
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till befintligt nät och till pålade pumpstationer fungerar även 
över tid. Alternativet är att påla ledningarna för att undvika 
sättningar, men då uppstår problem vid anslutning av det 
befintliga dagvattennätet, då detta i få fall bedöms vara pålat. 
Ett slutgligt beslut rörande detta bör dock fattas av Västvatten.

Det är viktigt att poängtera att avskärande ledningar inte 
måste gå i omedelbar närhet av översvämningsskyddet. I 
Uddevalla finns det goda skäl att välja en sträcka som ligger 
längre från Bäveån. På flera platser är framkomligheten 
bättre och i vissa fall finns det befintliga ledningar som 
skulle kunna utgöra en del av ett sådant ledningssystem. Via 
dämning baklänges när luckorna stängs kan vattnet därefter 
fås att rinna över i den dagvattenledning som avslutas med en 
pumpstation.

Figur 4.36 visar placeringen av de föreslagna 
pumpstationerna för att kunna hålla undan vatten från 
dagvattensystemen vid högvatten. I figuren är också de 
ledningar schematiskt inlagda som behövs för att kunna knyta 
ihop dagvattenledningsnäten så att endast en pumpstation 
behövs på respektive sida om Bäveån. På den norra sidan 
krävs att ca 400 m ny dagvattenledning anläggs, medan det 
på den södra sidan räcker med ca 80 m. Schaktdjupen är stora, 
då befintliga dagvattenledningar ligger på ca -1 m djup. Tack 
vare det flacka området och att dagvattenledningsnätet är väl 
förgrenat kan resten av dagvattenflödet till pumpstationerna 
ske via de befintliga ledningarna, vilka bedöms ha tillräckligt 
god dimension för ändamålet. 

För att minska den nödvändiga kapaciteten hos 
pumpstationerna är det önskvärt att fördröja dagvattnet så att 
flödeskurvan plattas ut. Detta görs via anläggande av magasin 
för dagvatten, se Figur 4.36. På den södra sidan är behovet 
av magasin begränsat och det föreslås placeras i anslutning 
till pumpstationen. Behovet är större på den norra sidan. Här 
föreslås att den skyfallskanal som ligger i Bävebäcksstråket 
även har funktionen som dagvattenmagasin till vilket de 
avskärande ledningarna ansluts. När Bäveån stiger stängs 
kanalens öppning, varefter pumpstationen börjar tömma ner 
vattennivån så att beredskap finns för att ta emot tillrinnande 
dagvatten. På så sätt undviks även problem med att de 
avskärande ledningarnas placering krockar med kanalen.

4.7 Övriga tekniska åtgärder

4.7.1 Hantering av markföroreningar 
Områdets utfyllnadshistorik, i kombination med tidigare och 
nuvarande industriella verksamheter vid Bäveån, innebär att 
föroreningar generellt förekommer i marken, se kapitel 3.5.7.

Vilka förorenande ämnen / ämnesgrupper som förekommer 
varierar, liksom halterna. Hänsyn kommer dock i allmänhet 
att behöva tas till rådande föroreningssituation. Detta innebär 
exempelvis att de massor som berörs av schakt för anläggande 
av översvämningsskyddet inte kommer att kunna hanteras 
fritt.

Inom delområden med höga föroreningshalter kan det 
under vissa omständigheter bli aktuellt med lokala insatser, 
exempelvis urschaktning, för att reducera riskerna. 
Omfattningen av sådana åtgärder bestäms normalt i samråd 
med tillsynsmyndigheten.

Även i de fall inga markarbeten kommer att bli aktuella 
kan det i vissa fall krävas att åtgärder vidtas om rådande 
föroreningssituation innebär behov av riskreduktion. Det 
kan exempelvis vara aktuellt om det är så förorenat att det 
kan innebära en risk för människor som vistas inom området 
alternativt om spridning kan ske till recipienten och där utgöra 
risk för negativ påverkan. 

Inom de delsträckor där markytan kommer att höjas kan det 
liksom ovan krävas åtgärder av miljö-, alternativt hälsoskäl. 
Tillsynsmyndigheten kan komma att ställa krav på utredning 
samt i vissa fall på åtgärder med hänsyn till eventuella risker 
för människa eller miljö. 

Det finns delområden, exempelvis Riversideängen, inom vilka 
framtida markanvändning ännu inte har fastställts, alternativt 
har de framtida exploateringsplanerna ej påbörjats ännu. 
Inom sådana områden kan det under vissa omständigheter 
bli aktuellt med temporära åtgärder och lösningar, för 

Figur 4.37. Kraftigt åskregn. Bildkälla: SMHI 

Figur 4.38. Pumphus i Hammarby sjöstad. Bildkälla: &Rundquist arkitekter
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att på ett godtagbart sätt reducera eventuella risker med 
förekomst av markföroreningar i ett kortare tidsperspektiv. 
Omfattningen av sådana åtgärder avgörs normalt i samråd 
med tillsynsmyndigheten.

Inom vissa delområden kan det bli aktuell med schakt/arbete 
i Bäveån och därmed i bottensedimenten. Vid behov kan 
särskilda försiktighetsåtgärder behöva vidtas och hantering 
av överskottsmassor kommer vara beroende av rådande 
föroreningssituation. 

Omfattningen av den särskilda hantering som krävs med 
hänsyn till föroreningar i massor, material, länsvatten och 
sediment är starkt beroende av valda konstruktioner samt 
omfattning på de markarbeten som kommer att utföras. 

Kostnadseffektiva lösningar kan vid framtida projektering 
möjliggöras genom att om möjligt lokalisera underjordiska 
anläggningar (exempelvis fördröjningsmagasin) till 
delområden där urschaktning behövs för att avlägsna 
förorenade massor. Detta skulle kunna reducera det totala 
behovet av schakt och därmed även minska mängden 
förorenade massor som behöver hanteras.

Generellt bedöms att inför projektering av valda åtgärder 
kommer mer detaljerade undersökningar att krävas, med 
syfte att tydligare beskriva hur förorenade massor och 
länshållningsvatten ska hanteras.  Detta gäller också material 
(trä och betong) som kan uppkomma vid rivning, eftersom 
även dessa kan innehålla föroreningar. Om provtagning ej går 
att utföra inför entreprenadskedet får det ske i samband med 
att markentreprenaden utförs.  

Överskottsmassor för borttransport ska skickas till 
en mottagningsanläggning med relevanta tillstånd 
men möjligheter att återanvända rena eller lätt 
föroreningspåverkade massor bör undersökas för bättre 
resurshushållning.

4.7.2 Övrig konstruktion
Skyfallsleder kommer att bli nödvändiga för att leda 
skyfallsvatten till avsedda öppningar i muren. Vid korsningar 
med befintliga gator och där trafik förväntas kunna passera, 
krävs någon form av brokonstruktion för att göra detta 
möjligt. Alternativet är en nedsänkning av korsande gator om 
höjdskillnaden är liten och en brokonstruktion inte får plats.

Förutom dessa konstruktioner föreslås nya byggnader 
i delområde S3 och N4 samt ett underjordiskt 
dagvattenmagasin i delområde S3. 

I övrigt behövs det ramper för att tillgängliggöra 
flytbryggor mm. Dessa måste utformas så att ramper klarar 
tillgänglighetskrav vid de vanligaste vattenstånden, men inte 
översvämmas eller får för kraftiga lutningar alltför ofta.  

Flytbryggor väljs med fördel från någon leverantör som 
designar och tillverkar denna typ av anläggningar. 
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5. LÖSNINGSFÖRSLAG ÅRUMMET OCH 
VÄSTERBRON

Den ordnade rutnätsstaden och Bäveån som kränger sig fram 
genom landskapet är en rest av en flera hundra år gammal 
stadsplanering och geografi. Stadsrummets karaktär har 
ändrats successivt, framför allt efter ändrad användning 
av vattendraget och kajmiljöerna, men också av utvecklad 
infrastruktur på land, först tåg och senare väg. Till exempel, 
gick tåg över Västerbron från dagens museum till dagens 
Junokaj innan passagen över ån blev en bilväg.  

Årummet är ett viktigt stadsrum både med sitt centrala 
läge och sin rika kulturhistoria, inte minst då många andra 
historiska miljöer i Uddevalla försvunnit genom bland annat 
flertalet stadsbränder. 

Stadsmiljön kring Bäveån mellan Hasselbacken och 
Västerbron ingår som en del i en utvecklingsplan för centrala 
Uddevalla öster om Västerbron. Inom ”Centrumplanen” 
har Kungsgatan, Kungstorget och delar av Hasselbacken 
nyligen byggts om. Årummet är en av etapperna som 
kvarstår. Ett gestaltningsprogram för Årummet specifikt har 
tagits fram inom projekt med samma namn. En förstudie 
pågår vilken utöver form och funktion bl. a. inkluderat 
arkeologiska undersökningar, besiktning av kajmurar och 
miljöprovtagning.

Med sin delvis låglänta mark kommer delar av Årummet 
också att beröras av ett översvämningsskydd vilket har 
studerats inom den fördjupade förstudien med ovan nämnt 
gestaltningsförslaget för Årummet som förutsättning.

Lösningsförslag för Årummet och Västerbron omfattar 
delsträckorna N1, N2.1, N2.2, S1, och S2.1.

Figur 5.1. Flygbild av Årummet i centrala Uddevalla. Bildkälla: Uddevalla kommun

Figur 5.2. Årummet blickandes mot kyrktornet. Bildkälla: Bohusläns museum

Figur 5.3. Broarna över Bäveån är starkt karaktärsskapande element.  
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Orienterande beskrivning av åtgärder 
I gestaltningsprogrammet för Årummet slås det fast att 
områdets nuvarande karaktär ska bevaras och förstärkas 
i största möjliga utsträckning. Det innebär bland annat 
att kajmurarna, fasaderna och lindallén som är avgörande 
för karaktären ska värnas och lyftas fram. När det gäller 
kajmurarna så kan indrag göras, däremot ska ingen 
konstruktion, undantaget broar, hänga ut över eller korsa 
kajmurarna. Det är också viktigt eftersom siktlinjen mot 
Klocktornet är väsentlig och ska värnas.

Områdets grönytor, stråk och mötesplatser ska bevaras och 
förstärkas samtidigt som gestaltningen av omgivande mark 
ska göras på ett sätt så att broarna lyfts fram och förstärks. 

Årummet och passagerna över Västerlånggatan respektive 
Göteborgsvägen är del av Strandpromenaderna norr och söder 
om ån. Dagens utformning innebär att Västerlånggatan och 
Göteborgsvägen utgör barriär. Det ska vara möjligt att röra sig 
längs vattnet utan att behöva gå långa omvägar för att passera 
gator. Inom ÖS-projektet planeras därför också för:

• Ny entréyta - del av ”Piren” - öster om Museiparken 
mellan bussgatan och ån, som är väl förbunden med Norra 
Hamngatan och entréplatsen till norra Årummet. 

• Ny GC-övergång över Göteborgsvägen söder om Västerbron

• Nytt broräcke, belysning och ytskikt på gångbanor på 
Västerbron

Översvämningsskyddet kommer i Årummet sticka upp ovan 
mark. I linje med övriga projekt inom Centrumplanen följs 
innerstadskaraktären vilket innebär granitinklädnad av 
översvämningsskyddet. 

Övergripande höjdsättning
Området behöver höjdsättas om:

• för att säkerställa att skyfallsvatten inte stängs in

• för att Norra- och Södra Hamngatorna omvandlas från 
kantstensgator till gator av gångfartsområdeskaraktär där 
motorfordon ska framföras på de gåendes villkor, vilket 
innebär en genomsnittlig höjning av marken med 10 cm.

Figur 5.2. Årummet blickandes mot kyrktornet. Bildkälla: Bohusläns museum

Figur 5.4. Kajprincip Årummet N1, S1  
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5.1 Årummet S1, N1

I gestaltningsprogrammet för ”Projekt Årummet” inom 
”Centrumplanen” förvaltas historien varsamt vidare med 
klassiska uttryck och naturmaterial. Klocktornet och broarna 
är fortsatt i fokus och vattenkontakten är stark utan negativ 
påverkan på den historiska miljön. Vid varje brofäste i 
korsning med Norra respektive Södra Hamngatan tillåts 
programmet vara friare så att flera mötesplatser med olika 
innehåll kan utvecklas över tid. Årummet är ett av Uddevallas 
viktigaste gröna stadsrum. Alléträdens och gräsets grönska 
kompletteras med karaktärsskapande, mindre träd, busk- och 
perennplanteringar. Allt inramas av klippta häckar som på 
sikt ger plats till ett nödvändigt översvämningsskydd. 

Utmaningen i Årummet är att stabiliteten är beroende av de 
befintliga kajmurskonstruktionerna vilkas uppbyggnad inte är 
tillräckligt känd. Kajmurarna tillsammans med biotopskyddad 
vegetation är också kulturhistoriskt intressanta att bevara. 
Utöver det mynnar två stora dagvattenledningar i Bäveån 
och skyfallsåtgärder med i nuläget okänd omfattning behöver 
sannolikt genomföras.

5.1.1 Mål och funktion
Målet med utvecklingen av Årummet är att få fler människor 
välja att vistas där. Det åstadkoms genom att minska 
kör- och parkeringsytornas bredd på Hamngatorna, skapa 
platsbildningar i korsningarna med nord-sydliga stråk samt 
genom att de gröna miljöerna utvecklas med varierad grönska, 
fler sittplatser och andra funktioner eller attraktioner.  

Årummet ligger relativt högt och drabbas mer sällan av 
översvämning på grund av högvattenhändelse än t.ex. 
Kampenhof, väster om Västerlånggatan. De samverkande 
”Projekt Årummet” och ”Projekt Kajpromenad med 
översvämningsskydd” har därför haft som mål att hitta en 
placering av översvämningsskyddet där skyddet antingen ska 
kunna byggas samtidigt med upprustningen av Årummet eller 
som ett eget projekt i ett senare skede.

Skyfallsvatten ansamlas återkommande i stadsdelarna söder 
om Årummet. Eventuellt behöver anpassning av befintlig 
stadsmiljö göras, något som inte ingått i denna fördjupade 
förstudie. Målet i ÖS-projektet är att översvämningsskyddet 
inte ska förvärra skadan vid en extremhändelse avseende 
skyfall. För att kunna säkerställa att så inte sker har ett 
åtgärdsförslag tagits fram som simuleringsunderlag, 
se ”Bilaga 11 - Underlag simulering skyfall”. En 
hypotetisk situation med korsning mellan skyfallskanal, 
översvämningsskydd och angörande trafik har studerats.

5.1.2 Förslag till lösning S1, N1
Översvämningsskyddet placeras mellan gata och parkyta. 
Skyddet utförs som en ej pålad spont, typ D, vilken 
gjuts in i betong. I anslutning till de två befintliga stora 
dagvattenutloppen, som kommer att ligga kvar, utförs 
översvämningsskyddet som typ B, detta eftersom de befintliga 
stenkajerna i Årummet förutsätts sparas. 

Förutom en mindre tryckbank och lättklinkerfyllning på den 
södra sidan behöver inga skredsäkrande åtgärder utföras, 
förutsatt att inga markhöjningar görs. Området kommer att 

Figur 5.5. Vy Årummet norra sidan blickandes österut.    
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skyfallskanal västerut, mot Windingsborg, men förkastats 
då denna väg är längre, vilket skulle ge en sämre effekt. 
Dessutom skulle det krävas uppemot en meters avsänkning 
av Göteborgsvägen, vilket bedöms ge en alltför stor påverkan 
på trafiksituationen. Redovisad skyfallsport får tjäna som 
exempel på lösning tills vidare simulering och utredning 
genomförts, vilket inte ingår i denna fördjupade förstudie. 

5.1.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
För skredsäkring utfördes 2013 geotekniska 
förstärkningsåtgärder i form av tryckbankar med 
erosionsskydd i Bäveån mellan Västerbron och Järnbron 
samt vid Träbron. Tryckbankarna har utförts med bergkross 
och ett överliggande ytlager av natursten upp till nuvarande 
nivåer mellan ca -2.0 och ca -1,0. Dimensionering av dessa 
med avseende på strömning och erosion har inte utvärderats i 
denna studie, utan förutsätts vara korrekt utförd. Enligt äldre 
handlingar (VBB 1977) finns även befintlig förstärkning 
utförd med lättklinkerfyllning i Norra Hamngatan från 
Västerbron till Kochska gränden. De tidigare utförda 
förstärkningsåtgärderna räcker inte riktigt upp dagens 
skredsäkringskrav inom den södra sidan av Årummet, 
varför ytterligare åtgärder är nödvändiga. De kompletterande 
förstärkningarna som föreslås har styrts av att befintliga 
stenmurskajer, träd, mm ska bevaras.  

Vid norra sidan, vid delsträckan N1, bedöms släntstabiliteten 
vara tillfredsställande enligt dagens krav för de glidytor 
som omfattar gatu- och parkmarken. Detta gäller både 
för befintliga förhållanden och för de små justeringar av 

sätta sig över tid, även om sättningshastigheten är låg. Det 
opålade översvämningsskyddet utförs högre än +2,3 för att 
kompensera för detta. 

I anslutning till Järnbron ligger marken på en så hög nivå att 
översvämningsskyddet kommer att vara dolt i mark. Resten av 
översvämningsskyddet som sticker upp och syns i Årummet 
kläs med granit. Granitinklädnaden knyter an till Årummets 
övriga materialpalett, med klassiska material som stenkajen, 
granittrappor, gatsten på gator och stenmjöl på gångarna i 
parkytorna. 

För att skapa tillgänglighet och släppa ut skyfallsvatten 
föreslås tre öppningar i skyddet. En i korsningen 
Västerlånggatan Norra Hamngatan, en i förlängningen av 
Kochska Gränden och en i anslutning till korsningen mellan 
Södra Drottninggatan och Södra Hamngatan. Den sistnämnda 
är en skyfallsport. 

Som beskrivits i avsnitt 2.2.6 Skyfallshantering och 
simuleringsresultat gör skyfallsleden nytta men inte så stor 
nytta som hade behövts för att helt ta hand om ett framtida 
skyfall vid en 100-årshändelse när en klimateffekt adderats. 
Den simulerade situationen indikerar omfattande områden 
med djupt stående vatten som sannolikt orsakar skada. Denna 
skada uppkommer inte på grund av översvämningsskyddet 
utan på grund av höjdförhållandena på befintlig mark 
från skyddet och bort till Asplundsgatan. Området utgör 
en hängmatta, där botten är alltför nära havsnivån för 
att fungerande avledning vid skyfall ska kunna skapas. 
Alternativ har studerats med att anlägga en

Figur 5.6. Placering översvämningskydd och markplanering sträcka N1 och S1 0 50 m10
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Figur 5.7. Kajprincip N1 Årummet i anslutning till Västerbron

Figur 5.8. Kajprincip S1 Årummet i anslutning till Södra Drottninggatan
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höjdsättningen som föreslås för upprustning av Årummet. 
Glidyteberäkningarna redovisas i ”Bilaga 8 - GEOSektioner” 
1 och 2. Lokalt gäller dock speciella stabilitetsförhållanden 
närmast stenmurskajerna som beskrivs detaljerat nedan. 

Släntstabiliteten på södra sidan vid delsträckan S1 längs 
Södra Hamngatan, är otillfredsställande enligt dagens 
krav för befintliga förhållanden. Detta gäller glidytor som 
omfattar gatumarken och det erfordras därför kompletterande 
förstärkningsåtgärder.

De föreslagna förstärkningsåtgärderna som är mest lämpliga 
bedöms vara avlastning med lättklinkerfyllning med 0,6 
till 1,0 m tjocklek i Södra Hamngatan i kombination med 
en liten tryckbanksfyllning med 0,3 till 1,0 m tjocklek mot 
stenmurskajen, se Figur 5.9. 

Glidyteberäkningarna för de kompletterande 
förstärkningsåtgärder redovisas i ”Bilaga 8 - GEOSektioner”, 
17 och 18. Lokalt gäller dock speciella stabilitetsförhållanden 
närmast stenmurskajerna som beskrivs detaljerat nedan. 

Lokalstabiliteten inom ett område ca 5 meter bakom 
murkajerna är helt beroende av stenmurskajernas bärighet/
stabilitet. Stenmurskajernas stabilitet, vilket omfattar 
murkonstruktionens hållfasthet/bärförmåga och som 
förhindrar att stenblocken rasar ut eller att muren tippar, kan 
i princip inte beräknas teoretiskt. Murarnas uppbyggnad är 
inte tillräckligt känd, vilket kommer av att de är byggda under 
en tid då ritningsdokumentation av konstruktionsutförandet 
ofta var bristfällig. Att undersöka murarna med provgropar 
bedöms näst in till omöjligt utan föregående rivning av 
muren. Om de befintliga stenmurarna och träden ska kunna 
behållas måste därför en viss osäkerhet av stenmurskajernas 
stabilitet accepteras. Normalt gäller att ett ras i 
murkonstruktion inte brukar ske utan viss förvarning eller 
av händelse som ändrar förutsättningarna. En vanlig orsak 
till skador kan vara tjäle och/eller sättningar som ger rörelser 
i muren så att stabiliteten/bärigheten försämras. Det är av 
stor vikt för stabiliteten att muren lutar in mot marken bakom 
muren. Genom återkommande besiktningar och övervakning 
av rörelser i murarna kan ett underlag för en ingenjörsmässig 

Figur 5.9. Tekniska åtgärder, delsträcka S1 och N1. 
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bedömning av murstabiliteten erhållas. Detta synsätt kommer 
sannolikt inte accepteras vid en granskning vid en eventuell 
detaljplaneändring om en sådan skulle bli aktuell, utan en 
beräkningsmässig säkerhet kommer sannolikt krävas. I 
släntstabilitetsberäkningarna har antagits att ett område 5 
meter bakom muren enbart bestäms av murkonstruktionens 
stabilitet/bärighet och att de beräknade lokala glidytorna 
närmast muren ska bortses från. Genom känslighetsanalyser 
som gjorts bedöms dock inte säkerheten för de större 
glidytorna som omfattar gatu- och parkmarken påverkas även 
om en del av muren skulle rasa. Den raserade muren kommer 
i detta fall bli en ”temporär tryckbank”, vilket är positivt. 

Påldäckskajerna med sina betongmurar som ligger i direkt 
anslutning till Västerbron är av likartad typ som vid delen 
N2.2 och har avgörande betydelse för släntstabiliteten. 
Dessa kajer har bedömts/besiktigats i ”Projekt Årummet” 
och föreslås bevaras med reparationsåtgärder. Någon 
beräkning av kajernas nuvarande bärförmåga har ej utförts, 
vilket bedöms erfordras för att klarlägga släntstabiliteten. 
I glidyteberäkningarna, se ”Bilaga 8 - GEOSektioner”, 
har i detta projekt antagits att dessa kajerna i nuläget 
har erforderlig bärförmåga och att en avlastning av 
markbelastningar mm bakom kajen erhålls till nivå -0,25. 
Inga ytterligare förstärkningsåtgärder föreslås i nuläget längs 
påldäckskajerna. Detta antagande behöver verifieras och 
ytterligare utredning av kajerna bedöms erfordras.

De pågående sättningarna i området har en relativt låg 
sättningshastighet på ca -2 mm/år, vilket bedöms vara 
acceptabelt utan att ytterligare förstärkningsåtgärder 
behöver utföras vid byggande av översvämningsskyddet och 
upprustning av Årummet. 

Om det blir fråga om mer omfattande åtgärder där de 
gamla murarna och/eller påldäckskajerna behöver ersättas 
med nya kajkonstruktioner rekommenderas att dessa 
åtgärder utförs innan eller i samband med anläggandet av 
översvämningsskyddet. Översvämningsskyddet och kajerna i 
Årummet behöver utredas vidare.

Översvämningsskydd
Det är inte närmare känt vad fyllning bakom befintlig kaj 
består av men det bedöms att den är så pass genomsläpplig 
att ett översvämningsskydd som går ner i leran behövs för 
att förhindra att vatten vid översvämning tränger upp bakom 
översvämningsskyddet. Även ledningsgravar som står i 
hydraulisk kontakt med Bäveån måste tätas för att inte utgöra 
inströmningsvägar av vatten från Bäveån vid högvatten.

Kompletterande dränering innanför översvämningsskyddet 
kommer att behövas på sikt för att kontrollera att inte 
grundvattennivåerna når oönskade nivåer på grund av 
förväntad havsnivåhöjning.

Det föreslagna översvämningsskyddet föreslås därför kunna 
utföras som en enkel konsolspont utan sättningsbegränsande 
åtgärder (Typ D enligt 4.3.2 Typer av översvämningsskydd). 

Sponten skyddas med betonggjutning vilken i sin tur förses 
med granitinklädnad enligt gestaltningsförslaget. 

I väster mot Västerbron övergår översvämningsskyddet i en 
liten stödmur som ansluter mot Västerbrons vingmurar. 

Dagvatten- och skyfallshantering
Som tidigare nämnts mynnar en större skyfallsled på 
södra sidan, omedelbart nedströms Järnbron. I samma läge 
mynnar en 800 mm dagvattenledning, vilken är i konflikt 
med sträckningen av skyfallsleden i Södra Drottninggatan. 
Ledningen ligger med en vattengång på -1,0 m, vilket innebär 
att ledningens hjässa ligger på strax under +0,0. Detta behöver 
beaktas i vidare skyfallsutredning. Ett alternativ kan vara att 
låta dagvattenledningen mynna i skyfallsleden som i så fall 
behöver bli djupare, jämför Bävebäckskanalen i anslutning till 
sträcka N3 senare i rapporten.

För att ansluta dagvattenutloppet på södra sidan till en 
pumpstation längre västerut föreslås en lösning med en kort 
anslutande dagvattenledning antingen i Södergatan eller i 
Asplundsgatan. 

På norra sidan behövs ingen skyfallsled, utan skyfallsvatten 
kan rinna på gatan norrifrån genom en skyfallsöppning i 
översvämningsskyddet över kajkanten ner i ån. 

På den norra sidan mynnar en 1000 mm dagvattenledning. 
Den och 800 mm dagvattenledningen på den södra 
sidan bedöms inte kunna läggas om utan att kajmurarna 
behöver plockas ned. Ledningarna behöver dock 
hanteras vid ombyggnationen av kajerna och förses med 
avstängningsmöjlighet för att hindra vatten från ån att gå 
baklänges in i dagvattensystemet vid höga vattenstånd. Det 
görs en bit innanför skyddet, genom att en kammare byggs 
där avstängning av utloppet kan ske. Ledningen ansluts till 
kammaren i två punkter en uppströms och en nedströms 

Kajkonstruktion

Åtgärder för de befintliga kajmurarna och påldäckskajerna 
utreds inom ramen för ”Projekt Årummet”. Av den 
anledningen har kajkonstruktionerna endast studerats 
översiktligt inom detta projekt. Lättare renoveringsåtgärder 
förändrar inte de förutsättningar och förslag på 
återkommande besiktning och övervakning av rörelser i 
murarna som beskrivs under Skredsäkring och sättningar. 
Lättare renoveringsåtgärder som föreslås i Årumprojektet kan 
utföras även efter anläggandet av översvämningsskyddet.

Figur 5.10. Södra sidan av Årummet. BIldkälla: Uddevalla kommun
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kammaren. Ovan mark kommer kammaren endast synas 
genom ett brunnslock motsvarande en nedstigningsbrunn. 

Avseende dagvattenåtgärder på norra sidan föreslås att en 
anslutning till en pumpstation västerut görs via Kungsgatan.

Övriga konstruktioner 
På södra sidan utgörs nya konstruktioner av skyfallskanaler 
och broar för att trafik ska kunna passera. I förslaget ligger 
en skyfallskanal i Södra Drottninggatan med föreslagen 
bottennivå på ca +0,6 m ö h. Det möjliggör kortare broar 
med spännvidder upp till ca 4,5 m med hänsyn till att 
broöverbyggnaden inte ska dämma skyfallsvattnet i kanalen. 
Vid skyfall måste brolagren dock tillåtas att svämma över 
eftersom vattnet kommer att nå upp till brobaneplattans 
underkant. Vid kanalens utlopp i Bäveån behövs en stängbar 
port i kanalen för att skydda mot höga vattennivåer i ån. 
Kanalen måste svänga av västerut för att undvika att få 
utloppet mitt i Järnbron. Det är viktigt att beakta ett visst 
avstånd mellan kanalen och det södra landfästet till Järnbron.

Kanalerna konstrueras så att de följer omkringliggande marks 
sättningar. Konstruktionerna pålas inte utan ”flyter” i leran/
fyllnadsjorden beroende på om den går ner i leran eller fyllet. 
Den tekniska lösningen vid utloppet i Bäveån måste studeras 
vidare i det fortsatta arbetet så att utloppet inte ligger på 
en pålad konstruktion som bildar en tröskel med tiden, då 
omgivningen sätter sig på grund av pågående sättningar.

Markmiljö
Inom området finns idag lokaler för handel och kontor liksom 
trafikytor. Föroreningsrisker bedöms främst vara kopplade till 
trafiken. 

På båda sidor om ån har det tidigare funnits flera 
drivmedelstationer och kemtvättar inom ett område på ca 
50–300 m från Bäveån. Närmast ån och aktuell kajsträcka 
på norra sidan i den nordvästliga delen fanns tidigare två 
drivmedelstationer och närmast på södra sidan, sydöst om 
kajsträckan fanns tidigare en kemtvätt. 

Potentiella föroreningar bedöms vara alifatiska och 
aromatiska kolväten, PAH, metaller och klorerade 
lösningsmedel (WSP, 2016b). Inga miljötekniska 
markundersökningar har tidigare utförts inom området.

5.1.4 Genomförande och påverkan
Som underlag för projektering bör vissa kompletterande 
geotekniska undersökningar utföras. Det rekommenderas att 
fler mätpunkter installeras så att sättningshastigheten bestäms 
mer detaljerat i området. Den befintliga lättklinkerfyllningens 
tjocklek i Norra Hamngatan bör undersökas med 
provgropar för att verifiera att antagna förutsättningar i 
beräkningsunderlaget stämmer. 

Befintliga byggnader har antagits vara grundlagda med 
stödpålar. Grundläggningen av byggnaderna bör klarläggas 
då det råder osäkerheter kring vissa byggnader och detta 
kan påverka behovet av ytterligare förstärkningsåtgärder. 
För både ”Projekt Årummet” och genomförandet av 
Översvämningsskyddet är det av stor vikt att kajernas 

bärförmåga, livslängd och släntstabiliteten utreds vidare. 
En fördjupad utredning av de befintliga kajerna bör 
utföras som underlag för upprättande av förvaltningsplan. 
Sättningsförhållandena för skyfallskanaler har ej utretts och 
behöver utredas vidare.

Innan översvämningsskyddets åtgärder planeras vidare 
behöver förutsättningarna avseende skyfallshantering i 
korsningen mellan översvämningsskyddet och en eventuell 
skyfallsled i Södra Drottninggatan klargöras. En fördjupad 
skyfallsutredning med simulering av alternativa åtgärder 
rekommenderas.

Vid utförandet av översvämningsskyddet behöver närheten 
till träden beaktas, vilket kan medföra att några träd behöver 
flyttas under byggtiden. Träden omfattas av biotopskydd och 
det krävs en ansökan hos Länsstyrelsen för att ta ner dem.

Sannolikt kommer tillgänglighet till Norra och Södra 
Hamngatan påverkas vid slagning av spont. Likaså kommer 
utförandet av avstängningsåtgärd på dagvattenutlopp lokalt ta 
stor plats i anspråk eftersom schakten blir djupa vilket också 
kommer hindra framkomligheten under byggnationen.

I det fall upprustning av Årummet görs innan 
översvämningsskyddet byggs bör det övervägas vilka 
åtgärder som är lämpliga att genomföra i vilket skede. 
Punktvisa ledningsåtgärder som t. ex. kammare med 
avstängningsmöjlighet av utlopp skulle kunna göras i 
samband med andra ledningsåtgärder. 

Planerad omläggning av ledning i Södra Hamngatans 
västra del bör samordnas med genomförandet av 
översvämningsskyddet även om det finns andra delsträckor 
där skyddsbehovet är större.

Inför kommande detaljprojektering behöver provtagning 
avseende markmiljö utföras anpassad till de arbeten som 
planeras.
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Figur 5.11. Beroenden sträcka N1

Figur 5.12. Beroenden sträcka S1
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S2.1
S2.1

N2.1

N2.1

5.2 Västerbron, N2.1 och S2.1
Området omfattar Västerbron samt ytorna närmast bron på 
norra och södra sidan. På den östra sidan startar det historiska 
Årummet. På den sydvästra sidan angränsar området till 
Teaterplantaget och på den nordöstra till Museiparken. 
Västerbron domineras idag av biltrafik och utgör en barriär 
för rörelser längs vattnet. 

Området i sig ligger högt och drabbas inte av översvämning 
från vare sig havet eller skyfall, men eftersom vatten kan 
tränga in bakom skyddet i genomsläppliga jordlagret behövs 
ett översvämningsskydd. Utmaningen är att bygga skyddet 
tvärs befintliga markförstärkande konstruktioner och utan att 
stänga Västerbron för genomgående trafik.

8.2.1 Mål och funktion
Målet med miljön i stadsrummet är att med förslagna åtgärder 
skapa en fungerande trafikmiljö men med de oskyddade 
trafikanterna i fokus. Det innebär exempelvis trygga 
övergångar över Västerlånggatan/Västerbron, ny utformning 
av gångväg och räcken över Västerbron samt översyn av 
belysning.

8.2.2 Förslag till lösning N2.1 och S2.1
Översvämningsskyddet placeras tvärs körbanan innanför 
respektive brofäste. Skyddet utförs som typ D - spont 
av stål, vilken slås ner mellan befintliga pålar i bro- och 
vägkonstruktion. Översvämningsskyddet på denna sträcka 
kommer ej att synas då befintliga markhöjder ligger över den 
planerade skyddsnivån +2,3 på meddellång sikt. För höjden 
+2,8 behöver en djupare utredning av bron genomföras.

Figur 5.13. Planutsnitt markplanering och placering 
av översvämningskydd N2.1 och S2.1

Figur 5.14. Vy mot väster respektive öster från Västerbron  

0 20 m10
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S2.1
S2.1

N2.1

N2.1

5.2.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
På båda sidor av Västerbron har i samband med 
ombyggnad/nybyggnad av bron 1978 utförts bankpålning 
och lättklinkerfyllning för att erhålla tillfredsställande 
släntstabilitet och begränsning av marksättningar intill 
brostöden. Stabiliteten för brokonstruktionen förutsätts 
vara tillfredsställande och har inte studerats vidare. Inga 
ytterligare förstärkningsåtgärder har bedömts erfordras för att 
utföra översvämningsskyddet.

Översvämningsskydd
Lättklinkerfyllningarna finns ned till nivå +0.35 till +0.85 
enligt äldre ritningar. Sannolikt finns i anslutning till 
pålplattor underliggande grusfyllning ned till nivå -0.3 till 
-0.5. Dessa fyllningar bedöms vara mycket permeabla och 
översvämningsskydd med stålspont som ansluter mot spont 
för N1 och S1 har därför föreslagits utföras mellan befintliga 
pålplattor bakom brostöden, under vägbanan. Eftersom 
vägbanan ligger över nivå +2,3 når översvämningsskyddet ej 
över marknivån. Vid utförandet av denna spont måste hänsyn 
tas till befintliga konstruktioner enligt beskrivning under 
Skredsäkring och sättningar ovan. Hinder i mark kan medföra 
att en alternativ lösning till spont med jordinjektering måste 
tillgripas, se genomförande och påverkan nedan. 

Dagvatten- och skyfallshantering
På denna sträcka finns inga dagvatten- eller skyfallsintressen. 
Bron ligger högt och vatten rinner från bron och in mot land.

Hydraulik och erosion
Vid Västerbron ökar djupet i åfåran markant. Uppströms 
finns tidigare utförda tryckbankar med erosionsskydd som 
begränsar djupet, nedströms är det ursprungligt djup. Det 
medför att vattenhastigheten, och därmed risken för erosion, 
minskar betydligt. 

Markmiljö 
Området utgörs idag av trafikytor och är förenat med 
föroreningsrisker främst från trafiken. 

På båda sidor om ån har det även bedrivits hamnverksamhet 
under lång tid. På norra sidan utmed hela kajen med start 
vid Västerbron har området tidigare utgjorts av järnvägsspår 
med station och bangårdar samt upplagsplats för träslipers. 
Men ligger också nära de bensinstationer på östra sidan 
om bron som nämndes tidigare. Potentiella mark- och 
grundvattenföroreningar inom området norra sida är metaller, 
petroleumföroreningar, PAH, PCB och bekämpningsmedel 
(WSP, 2016b) 

I området på södra sidan närmast kaj och bron har tidigare 
ett flertal byggnader legat bl a en teater, fiskhandel och 
skeppsmäklare. De sista byggnaderna revs i mitten av 
1950-talet och användes därefter till parkering men är idag ett 
parkområde. Närmast kajen på södra sidan är kunskapen om 
föroreningssituationen låg (Sigma Civil, 2017a; WSP, 2016b). 
Ingen provtagning är utförd i direkt anslutning till bron. 

5.2.4 Genomförande och påverkan

Arbetsutförandet med sponten bedöms komplicerat på 
grund av att pålplattornas läge ej är tillräckligt noggrant 
dokumenterat för att kunna bestämma exakt var sponten ska 
slås vid passage av Västerlånggatan. Schaktarbeten behöver 
utföras inom schaktkassett ned till pålplattorna för att 
lokalisera en dragning av sponten. 

Som underlag för projektering bör provgropar utföras för att 
lokalisera pålplattor vid tänkt linje för översvämningsskyddet. 

En andrahandslösning med jordinjektering i samma linje som 
sponten kan behöva tillgripas om hinder uppkommer som 
omöjliggör spontslagning. Jordinjektering bedöms som helhet 
vara mer svårkontrollerad och speciellt problematisk att få rätt 
utförd genom lättklinkerfyllningen men bedöms ändå som ett 
alternativ om spont inte kan utföras.. 

Figur 5.15. Tekniska åtgärder, delsträcka S2.1 och N2.1.
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Slagning av spont kommer innebära en betydande påverkan 
på trafiken över Västerbron. Det är rimligt att anta att ett 
körfält i vardera riktning kommer behöva stängas under 
arbetsskedet. Om arbete kan utföras nattetid blir störningen 
lindrigare men spontslagning tillhör bullrande och 
vibrationsarbeten som kan vara svåra att få tillstånd att utföra. 

Inför kommande detaljprojektering behöver provtagning 
avseende markmiljö utföras anpassad till de arbeten som 
planeras.

Figur 5.16. Beroenden sträcka S2.1 och N2.1
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Västra Centrum i delen norr om Bäveån omfattas i ÖS etapp 
1 av Museiparken och Bohusläns museum, två viktiga, 
publika målpunkter i centrala Uddevalla. Läget vid Inre 
Hamnen har historiskt sett präglats av ett intensivt båtliv 
tillhörande sjöfart, fiske, industri och senare som del av 
museiverksamheten och fritidslivet. De båda platserna 
bjuder på kajer i sköna söderlägen, med gräsytor och 
trädrader, respektive museibyggnader i norr. Ett stort 
flöde av människor rör sig i framför allt den nordöstra 
delen i Kungsgatans förlängning och i anslutning till 
Kampenhofs Regionbussterminal. När Uddevallas centrum 
utvidgas västerut förskjuts tyngdpunkten mot Museiparken 
som likt Kungstorget ligger i ett strategiskt läge både vid 
vattnet/strandpromenaden och det inre huvudgångstråket 
Kungsgatan.

Lösningsförslag Inre Hamnen norra sidan omfattar 
delsträckorna N2.2, N3-N5.

Orienterande beskrivning av stadsmiljöerna 
Området mellan Västerlånggatan och Bohusläns museum 
delas av skyfallsleden ”Bävebäckskanalen” i två delar – 
Museiparken (N3) med Piren (N2.2) i öster och Museibryggan 
(N4) med Noden (N5) i väster. 

Musieparken ansluter centrum till vattnet och utvecklas för 
ökad kontakt med Bäveån och Inre Hamnen. I arbetet med 
översvämningsskyddet har två förslag för Museiparken 
beaktats. Dels ett ”0-alternativ ÖS” där dagens park inklusive 

de tillfälliga åtgärder som genomförts under 2019-2020 
bevaras. Dels ”Inre Hamnen vision”, där Museiparken 
utvecklas för att på ett bättre sätt möta de funktioner och 
önskemål om en rikare, mer varierad och attraktivare 
stadsmiljö nära Bäveån. Båda förslagen är möjliga med 
föreslagen placering av översvämningsskyddet.

I ”Inre Hamnen vision” bibehålls en gräsyta, skuggande träd i 
rader som avgränsning mot nuvarande bussgata, samt häckar 
och sittplatser. Innerstaden förlängs västerut längs vattnet i 

6. LÖSNINGSFÖRSLAG INRE HAMNEN, 
NORRA SIDAN

Figur 6.1. Visionsbild Inre Hamnen med omgivande stadsrum; Museiparken, Piren, Bävebäckskanalen, Museibryggan, Teaterplantaget och Badhuskajen

Figur 6.2. Flygvy som visar 0-alternativ ÖS, det vill säga genomförda 
tillfälliga åtgärder på Ångbåtskajen och skredsäkring på sträcka N2.2, samt 
översvämningsskydd på sträcka N3. 
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form av en pir, trappor mot söder, kajplatser/båtangöring och 
utkiksplats. På en förlängd pir, utanför översvämningsskyddet 
men på säker höjd fram till år 2070 (+2,3) skapas 
förutsättningar för aktiviteter som marknad, uppställning av 
foodtrucks, konst, kultur och festival, dvs tillfälliga aktiviteter 
på en flexibel yta. Ytan dimensioneras också för en mindre 
paviljongbyggnad. 

Oavsett hur Museiparken utvecklas föreslås en stängbar 
öppning i skyddet i den nordöstra hörnan, för att som gående 
komma in i parken. En viktig funktion både med dagens 
omgivande stadsstruktur och framtida stadsutveckling. 
Skyfallsleden från norr mynnar ut i vattentorg med kajer, 
bryggor och angöringsplatser för gästande båtar. En bro över 
skyfallskanalen knyter samman Museiparken med området 
kring Bohusläns museum, se Figur 6.13.

I anslutning till museet, innanför översvämningsskyddet, 
skapas ett övre torg och entréyta med plats för angörande 
färdtjänst och handikapparkering. Delar av ytan ligger på 
allmän plats för säkerställa ett sammanhängande offentligt 
stråk längs med Bäveån även vid högvattenhändelser då lägre 
liggande promenadstråk i Museiparken kan svämmas över.

Promenaden söder om museet kompletteras med södervänd 
kajpromenad och trätrappor som skapar ökad kontakt med 
vattnet. Här finns plats att samlas, stanna, sitta, se och synas. 
För att skapa ökad attraktion i den östra delen, där museets 
byggnader mestadels vänder sig inåt, skapas mindre sjöbodar 
och anslutande flytbrygga för kajaker och mindre båtar, se 
Figur 6.18.

Kajpromenaden längs museet avslutas i en utkikspunkt, 
Noden, som tar tillvara på riktningsförändringen i Bäveån, se 
Figur 6.25. Museigatans förlängning mot Bäveån i ansluter 
till Noden från norr.  

Förutsättningar för båtliv i Inre Hamnen
Det är viktigt att det även i framtiden går att angöra inre 
hamnen med båt. De verksamheter som idag finns längs med 
områdets kajer ska bevaras och nya anläggningsplatser med 
olika funktion och kvalitet ska skapas för att på så sätt skapa 
ett så varierat och attraktivt båtliv som möjligt.  

För att det även fortsatt ska vara möjligt att angöra med större 
fartyg, exempelvis till Badhuskajen och Museibryggan måste 
vattendjupet och avstånden mellan kajerna vara tillräckligt för 
att fartygen ska kunna vända. 

Dimensionerande i arbetet har varit m/s Byfjorden som 
är störst av de ”vita båtarna” med en längd på 30,5 och en 
bredd på 5,9 m och har ett djupgående på 2,7 m. Som en grov 
tumregel brukar man ange att man vill ha en vändcirkel med 
en diameter 2*fartygslängden. I skyddade lägen kan man 
dock ofta minska på detta avstånd. Avståndet från kajkant till 
kajkant på bredaste stället är knappt 60 m. Det är tillräckligt 
för att vända m/s Byfjorden utan större problem. Fartyg och 
båtar kan ligga förtöjda vid den nya Museikajen, eventuellt 
flera i bredd. Mäter man från utsidan av m/s Byfjorden, 
eftersom andra fartyg kan ligga förtöjda vid Badhuskajen, och 
gör ytterligare avdrag för förtöjda båtar vid Museikajen, är 
det cirka 40-45 m fri bredd på bredaste stället. m/s Byfjorden 
har idag ingen bogpropeller, vilket hade kunnat underlätta vid 
vändning av fartyget.

Figur 6.3. Tillgänglig bredd. (Bildunderlag: Eniro kartor) Figur 6.4. Ms Byfjorden förtöjd vid kaj Bildkälla:Uddevalla kommun
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6.1 Piren N2.2
Vision på längre sikt beskrivs i den inledande delen av kapitel 
6 och syns i visionsbilden ovan. För att möjliggöra mer 
begränsade åtgärder på kortare sikt har ett förslag tagits fram 
som löser den akuta skredproblematiken på denna sträcka. 
Förslaget är anpassat för att fungera ihop med visionen och en 
förlängd pir längs Bäveån. Både Piren i ”Inre Hamnen vision” 
och Piren i ”0-alternativ ÖS” beskrivs nedan.

Oavsett alternativ är utmaningen på delsträckan att det finns 
befintliga konstruktioner av varierande ålder och skick djupt 
ner under mark, en stor dagvattenledning med utlopp i Bäveån 
och så den mycket dåliga markstabiliteten.

6.1.1 Piren i ”Inre Hamnen vision”
Piren utgör förlängningen av Årummets historiska 
stenkajer och blir utkiksplats mot väster. Med sina högre 
markhöjder (+2,3) bildar Piren också en omfamnande rygg 
mot Museiparkens gröna miljöer och är en bra plats för en 
servering och en utkiksplattform.

Målet är en högre yta som inte översvämmas och som därmed 
alltid är tillgänglig. Det medför också att det finns möjlighet 
till en mindre restaurang/kafé i ett attraktivt läge. Längst 
ut på piren, för att dramatisera denna unika plats, ligger en 
utkiksplattform som ett landmärke för de som kommer med 
båt och de som vistas runt inre hamnen men som även såklart 
också ger en god översyn över hamninloppet och Uddevallas 
möte med Byfjorden.

6.1.2 Piren i ”0-alternativ ÖS”
I 0-alternativet bibehålls nuvarande utformning av 
Museiparken med den skredsäkring och de tillfälliga åtgärder 
som redan har genomförts på f.d. Ångbåtskajen. Anläggandet 
av översvämningsskyddet i trädradernas bakkant medför 
att den yttersta trädraden måste tas ned. De övriga två 
trädraderna klarar sig dock.

6.1.3 Förslag till lösning N2.2 
Översvämningsskyddet placeras i bakkant av Museiparken 
och ytorna närmast Västerbron, i direkt anslutning till 
bussgatan Kampenhofsgatan. Översvämningsskyddet utförs 
här under mark som en kombination av pålad spont och 
påldäck, typ C, där påldäcket kan byggas vidare med ett 
framtida påldäck för den förlängda Piren i Visionsförslaget. 

Påldäck med underliggande avschaktning och tryckbankar 
säkerställer stabiliteten och ersätter befintlig kajkonstruktion. 

Kajen kläs i granit som en naturlig fortsättning av Årummets 
och innerstadens karaktär med naturstenshällar, smågatsten 
och stenkajer. 

Den stora dagvattenledning som mynnar på den här sträckan 
kommer att behöva läggas om i samband med genomförandet 
av översvämningsskyddet. Två alternativ har studerats, se 
Figur 6.8.

Figur 6.5. Flygvy mot piren i Museiparken vision
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N2.2

N2.2

6.1.4 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
Inom denna delsträcka blir förstärkningsåtgärderna mycket 
omfattande beroende på att de geotekniska förhållandena 
lokalt är något sämre i kombination med delvis höga krav på 
markbelastningar. Förstärkningsåtgärderna är dimensionerade 
för ett möjligt framtida scenario där marknivåerna vid 
gatu- och parkmarken mellan Kampenhofsgatan och 
Västerlånggatan höjs något relativ befintliga marknivåer. 

En svårighet vid val av förstärkningsåtgärderna är att ett 
stort område upp till 50-70 m bakom kajlinjen kan påverkar 
glidytorna. Exploatering/förändring av detta område är ännu 
inte känd. De föreslagna förstärkningsåtgärderna visar ett 
möjligt förslag som ger skredsäkring och som inte skapar 
låsningar för en framtida stadsutveckling. 

Flera olika åtgärder krävs för att erhålla tillfredsställande 
släntstabilitet och en sättningsfri ny kaj-pir, vid delsträcka 
N2.2. De föreslagna förstärkningsåtgärderna är: liten 

tryckbank mot kajen (0-alternativ), avschaktning av marken 
till nivå ca -0,45 på en sträcka ca 15 till 20 m bakom kajlinjen 
och lättklinkerfyllning med tjocklek 1,6 m på en sträcka 
ca 50 m bakom kajlinjen, se typsektion N2_A i ”Bilaga 8 
- GEOSektioner”. En annan förstärkningslösning för piren 
N2.2 har utförts enligt typsektion N3_A, vilket beskriv under 
delsträcka N3.

Utgångspunkten har varit att delar av den befintliga kajen 
får vara kvar eftersom den har en stabiliserande funktion. 
Endast den befintliga kajens frontbalk och påldäck rivs medan 
träpålar betongspont får vara kvar. Betongsponten stöds 
av föreslagen tryckbank. I anslutning mot Västerlånggatan 
behövs en stålspont i nord-sydlig riktning för att uppta 
nivåskillnaderna mellan avschaktningen undre kajdäcket och 
gatunivån. 

De olika förstärkningslösningarna har beräknats i typsektion 
N2_A, se planläge i Figur 6.8 och i ”Bilaga 7 - GEOplan”. 
Glidyteberäkningar och åtgärderna redovisas i sektion 3 i 
”Bilaga 8 - GEOSektioner”. 

Figur 6.8. Tekniska åtgärder, delsträcka N2.2.
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bild

Sättningsmätningarna som utförts i anslutning till befintlig 
Ångbåtskaj visar en sättningshastighet på -3 till -4 mm/år 
medan mätningar på upp till -7 mm/år gjorts norr om museet. 
I nuläget är sättningshastigheten vid Kampenhofsgatan och 
parkmarken norr om Kampenhofsgatan inte bestämd och 
mätningar behöver kompletteras. 

en nivå som inte utgör konflikt med tryckbanken närmast 
Västerbron.

Det befintliga påldäcket behöver rivas och betongsponten 
kapas i nivå med tryckbanken utanför. Vissa av de befintliga 
pålarna kan behöva dras upp för att ge plats åt de nya pålarna.

Placering av pålar till påldäcket behöver göras med hänsyn 
till befintlig dagvattenledning. Se vidare resonemang under 
Dagvatten- och skyfallshantering.

Översvämningsskydd
Det är inte närmare känt vad fyllning bakom befintlig kaj 
består av men det bedöms att den är så genomsläpplig att 
ett tätt översvämningsskydd som går ner i leran behövs. På 
delsträckan föreslås ett översvämningsskydd i form av en 
sammanhängande konstruktion av två sponter med olika 
geografiskt läge på var sida om ett påldäck. Se Figur 6.7. 
Översvämningsskyddets mur placeras på påldäcket närmast 
Bäveån och får en synlig sida mot ån och även mot land i den 
mån muren når över marknivån. Sponten som tätar under 
påldäcket placeras i bakkant och sättningssäkras genom 
upphängning i påldäcket, vilket betyder att sponten inte 
behöver pålas. 

Även sponten kommer i konflikt med dagvattenledningen 
nämnd under Kajkonstruktion ovan, se Figur 6.8.

Ledningsgraven runt dagvattenledningen står i hydraulisk 
kontakt med Bäveån och måste tätas för att inte utgöra 
inströmningsväg av vatten från Bäveån vid högvatten. 
En omläggning av ledningen bedöms i princip vara 
den enda möjligheten till att få en tät passage genom 
översvämningsskyddet. Ledningens stora diameter gör att 
man i annat fall får en sträcka på närmare två meter längs 
skyddet där tät konstruktion neråt saknas och man istället 
har en dränerande ledningsbädd som transporterar in vatten 
genom skyddet. Det skulle kunna lösas genom jordinjektering 
av ledningsbädden, vilket dock kan komma att krävas över 
en längre sträcka längs med röret för att uppnå önskad täthet 
på grund av ledningens dimension. Sammantaget bedöms 
ledningen behöva läggas om se vidare resonemang under 
Dagvatten- och skyfallshantering.

Kompletterande dränering innanför översvämningsskyddet 
kommer att behövas på sikt för att kontrollera att inte 
grundvattennivåerna når oönskade nivåer på grund av 
förväntad havsnivåhöjning.

Dagvatten- och skyfallshantering
Dagvattenutloppet omedelbart nedströms Västerbron 
är av dimension 1600 mm. Utloppet har en viktig 
funktion och behöver därför även i framtiden passera 
översvämningsskyddet på något ställe. Däremot är det möjligt 
att lägga om ledningen till ett nytt läge något nedströms, 
d.v.s. vinkla ledningen i riktning med åns flöde. Omläggning 
behöver ske utanför föreslaget påldäck i 0-alternativ ÖS, norr 
om infart bussgata, se Alternativ A i Figur 6.8. Höjden på 
ledningen är okänd, men eftersom ledningen inte syns ovan 
vattenytan vid medelvatten tyder det på att den ligger på 
minst -1,6.

Vid val av förstärkningsåtgärder har bedömningen gjorts 
att sättningshastigheten ligger i övre delen av intervallet -3 
till -7 mm/år, vilket ger ett behov av förstärkningsåtgärder 
för att begränsa de pågående sättningarna. Trots den 
föreslagna lättklinkerfyllningen på ca 1,6 m bakom blivande 
ny påldäckskaj bedöms att marken kan komma att fortsätta 
att sätta sig, dock med en betydligt lägre sättningshastighet. 
Kompletterande beräkningar behöver utföras i 
detaljprojekteringen för att bestämma sättningarna. 

Befintlig dagvattenledning med diameter 1600 mm  som 
genomkorsar området bör läggas om i ett mer nordligt läge 
innan ny kaj-pir byggs. Schaktningsarbetena bedöms bli 
relativt komplicerade på grund av ledningsstorlek och låga 
nivå.

Hydraulik och erosion
Omedelbart nedströms Västerbron, vid sektion N2_A, 
placeras en tryckbank. Den bedöms inte påverka strömningen 
i ån. Erosionsskydd dimensioneras för förekommande 
vattenhastighet.

Den föreslagna orienteringen på piren bedöms inte påverka 
strömmen med strömvirvlar, där piren slutar. 

Kajkonstruktion
Förslag till ny lösning är en ny påldäckskaj typ 3 i betong 
som sträcker sig fram till delområde N3 med överkanten 
på påldäcket på nivån ca +1,3. Den låga nivån på påldäcket 
innebär att det medverkar till att förbättra stabiliteten i 
området samt att det går att ha trädplanteringar mm ovanpå, 
eftersom färdig mark ligger på nivå ca +2,3. Mot vattnet 
utförs en påhängd prefabricerad kajfront som kläs med 
natursten för att få ett uttryck som liknar de murar som finns 
på den östra delen av Badhuskajen på motstående sida av 
Bäveån eller Årummets kajer. Denna kajfront dras ned till 

Figur 6.9. Bildkälla: Uddevalla kommun 
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Längs Kampenhofsgatan ska en avskärande ledning läggas 
för att kunna leda dagvatten mot pumpstationen från N1 och 
N2 när Bäveån stiger. För att leda bort dagvatten vid dessa 
situationer föreslås att en ledning med dimensionen 400 mm 
anläggs. 

En alternativ lösning för 1600-utloppet är att bryta ledningen 
tidigare i Västerlånggatan och leda den i samma sträcka som 
den avskärande ledningen föreslås. Den avskärande ledningen 
kommer då att utgöras av 1600-ledningen och kommer att få 
sitt permanenta utlopp i dagvattenmagasinet/skyfallskanalen. 
På så sätt kan det befintliga utloppet vid N2.2 slopas helt. Se 
Alternativ B i Figur 6.8. 

Alternativ B innebär å ena sidan en större påverkan i 
byggskedet och sannolikt en större kostnad. Bland annat 
krävs att avvinklingen mot Kampenhofsgatan delas upp 
i två st 45-gradersvinklar. Å andra sidan blir mer mark 
exploaterbar med omläggning av ledningen enligt alternativ 
B. Ur ett VA-perspektiv är alternativet med en avledning 
mot skyfallskanalen positivt. Systemet blir också mer robust, 
med ett utlopp mindre genom skyddet, i och med att det nya 
utloppet blir i kanalen. 

Markmiljö
Området utgörs av kaj- och trafikytor och är förenat med 
föroreningsrisker främst från trafiken. 

Med anledning av att området utgjorts av järnvägsspår, 
hamnverksamhet samt upplagsplatser så bedöms de 
potentiella mark- och grundvattenföroreningar inom området 
vara metaller, petroleumföroreningar, PAH, PCB och 
bekämpningsmedel. 

Viss provtagning har utförts inom området i samband 
med akutåtgärden vid Ångbåtskajen. Frifasolja påvisades i 
kajkonstruktionen och i mark var det främst metaller och 
PAH. Dessa massor har hanterats i samband med utförda 
åtgärder. Kvarvarande förorening i området är kvicksilver i 
en punkt som ej kunde schaktas bort eller avgränsas (Sweco, 

2020d). Eventuella framtida markarbeten kan innebära 
att förorenade massor och vatten behöver hanteras. Även 
provtagning av sediment har utförts i området vilket påvisade 
föroreningar av bl. a metaller, PAH, PCB och TBT (Sweco, 
2019; Sigma Civil, 2017a).

6.1.5 Genomförande och påverkan
Det rekommenderas att fler mätpunkter installeras 
i Museiparken och vid Kampenhofsgatan så att 
sättningshastigheten kan bestämmas mer detaljerat i området. 

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 
arbeten som planeras.

Inför rivning och borttransport kan provtagning av material 
(trä, betong) bli aktuellt.

Under byggtiden kommer det att bli en betydande 
omgivningspåverkan och påverkan på trafik mm eftersom det 
är ett stort påldäck som ska byggas under mark på större delen 
av området. Kampenhofsgatan som är den del som påverkas 
mest kommer också att påverkas av ledningsomläggning i 
varför busstrafiken i ett anläggningsskede behöver angöra 
Kampenhofs regionbussterminal på annat vis.

Träden, vilka omfattas av biotopskydd, närmast vattnet är i 
konflikt med påldäckets utbredning. Eftersom träden inte är 
i gott skick föreslås de ersättas av nya. Det krävs en ansökan 
hos Länsstyrelsen för att ta ner träden. Ett samlat grepp 
behöver tas då hela trädraden närmast översvämningsskyddet 
på nästa sträcka (N3) försvinner vid anläggning av 
översvämningsskyddet, långsiktigt även resterande rader pga 
markförstärkningsåtgärder. I redovisad vision ersätts alla 
trädrader med tre nya rader träd.  

Figur 6.10. Beroenden sträcka N2.2
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6.2 Museiparken, N3 

Museiparken är ett av Uddevallas viktigaste vardagsrum. 
Närheten till vattnet, centrum och kollektivtrafiken gör 
tillsammans med gräsytorna och träden platsen till ett 
stadsrum med stor flexibilitet och hög attraktionskraft både 
till vardag och fest. Museiparken utgör mötet mellan å och 
hamnen och här blir kontakten med havet påtaglig. 

Utmaningen på delsträckan är avsaknaden av planerings-för-
utsättningar på längre sikt avseende framtida exploatering på 
Kampenhof samt skyfallshantering. Läget på översvämnings-
skyddet har med tanke på det valts för maximal flexibilitet. 
Två alternativ beskrivs nedan. Ett där Museiparken ges en mer 
omdanande förändring och ett alternativ som i stort behåller 
dagens situation. 

6.2.1 Museiparken i ”Inre Hamnen vision” 
Målet med Museiparken är att stärka och förädla platsen till 
ett av Uddevallas viktigaste offentliga rum med stark karaktär 
och wow-känsla. Platsen är strategiskt placerad, i mötet 
mellan innerstad och nyare områden och med direktkontakt 
med viktiga målpunkter som Kampenhofs regionbussterminal 
och Västerlånggatan. Utgångspunkten är att Museiparken 
även fortsättningsvis ska vara en attraktiv arrangemangsplats 
och delar av gräsytan är därför viktig att bevara. Trots att 
Uddevalla är en hamn- och kuststad saknas södervända 
vistelsemiljöer. En ny hamnbassäng för fritidsbåtar föreslås 
därför i mötet mellan Museiparken och Bohusläns museum. 
Här bildas ett skyddat läge med bra lokalklimat, en plats att 
samlas kring och där Uddevallas identitet som hamnstad 
förstärks - en självklar mötespunkt i bästa läge! 

6.2.2 Museiparken i ”0-alternativ ÖS”

I 0-alternativet bibehålls nuvarande utformning av 
Museiparken med den skredsäkring och de tillfälliga åtgärder 
som redan har genomförts på f.d. Ångbåtskajen. 

6.2.3 Förslag till lösning N3
Översvämningsskyddet placeras söder om bussgatan 
Kampenhofsgatan, strax utanför användningsgränsen i 
gällande detaljplan, och medger att nuvarande busstrafik 
och hållplatsfunktioner kan vara kvar. Det innebär dock att 
den yttersta trädraden måste tas ned medan de andra träden 
kan bevaras. Skyddet utförs som en pålad spont, typ A, 
med pågjutning och granitbeklädnad. Placeringen ger stor 
flexibilitet och medger flera olika stadsutvecklingsalternativ. 
Det finns flera stängbara öppningar i skyddet, se Figur 
6.14, vilka skapar tillgänglighet till parken och utlopp för 
skyfallsleden från norr. 

I Museiparken, utanför översvämningsskyddet, säkerställs 
stabiliteten genom en kombination av avschaktning, påldäck 
och KC-pelare för stabilisering av mark. Två olika alternativ 
av parken har utvärderats. I ”0-alternativ ÖS” bevaras parken 
i nuvarande utformning med genomförda tillfälliga åtgärder 
på Ångbåtskajen. Alternativet ”Inre Hamnen vision” innebär 
en mer omfattande ombyggnad enligt redovisade planer och 
illustrationer. Platsens material utgår från den befintliga 
innerstadens, med naturstensbeläggningar, stenmjöl och 
stenkajer. Den gröna karaktären utvecklas för ett rikare 
intryck och träbryggor stärker den marina karaktären.

Figur 6.11. Visionsbild Museiparken
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Figur 6.13. Kajprincip N3 Museiparken med nuvarande markutformning

Figur 6.12. Placering översvämningskydd och markplanering sträcka N3
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6.2.4 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
Skredsäkring har gjorts för befintliga förhållanden genom 
rivning av Ångbåtskaj och avschaktning av bakom liggande 
mark. 

Markytan i museiparken sätter sig i dag till följd av befintliga 
fyllningar. Sättningsmätningarna som utförts i anslutning till 
befintlig kaj visar en sättningshastighet på -3 till -4 mm/år 
medan mätningar på upp till -7 mm/år gjorts norr om museet, 
i anslutning till Museiparken. Vid val av förstärkningsåtgärder 
har bedömningen gjorts att sättningshastigheten ligger upp 
mot ca -7 mm/år, vilket ger ett behov av förstärkningsåtgärder 
för att begränsa sättningarna. 

Förstärkningsåtgärderna har i förslaget styrts mer av 
sättningsbegränsning än skredsäkring. För att skapa ett 
område som fungerar både som park och för framtida 
kvartersmark vid exploatering behöver marken i de lägst 
belägna delarna av området höjas. Förstärkningsförslaget har 

utförts så att det ger en flexibilitet som medger att marken kan 
höjas upp till maximalt +1,7 och belastas med 10 kPa och att 
ett sättningsfritt område erhålls.

Förutsättningarna för en KC-pelarförstärkning av marken i 
Museiparken, bakom blivande kajer, bedöms kunna uppfyllas 
med viss reservation för hinder i mark. KC-pelarna ger 
förstärkning både för skredsäkring och sättningsbegränsning. 
KC-pelare föreslås installeras i skivor till ca 8 m djup och 
som singulära pelare med inbördes avstånd ca 1,2 m ned 
till ca 25 m djup. Området som förstärks med KC-pelare 
och blir i princip sättningsfritt kommer att omslutas av 
översvämningsskyddet, se Figur 6.14. För utanförliggande 
markområde, vid Kampenhofsgatan, har förstärkningar ej 
föreslagits i nuläget, men även här bedöms att förstärkningar 
kan erfordras för att begränsa kommande sättningar. Detta 
behöver dock utredas vidare i projekteringen. 

Förstärkningen innebär avschaktningar mot hamnbassängerna 
med flacka slänter med lutning mellan 1:3.5 och 1:2.5 under 

Figur 6.14. Tekniska åtgärder, delsträcka N3.
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blivande kajer. Bottennivåerna vid kaj-pir är -3,5 vid Bäveån 
och -2,5 vid Vattentorget. Schaktningen för hamnbassäng 
och slänter vid Vattentorget utförs inom spont, efter KC-
pelarförstärkning gjorts. 

En redovisning av förstärkningslösningarna ges dels i ”Bilaga 
7 - GEOplan”, dels för typsektion N3_A och N3_B i ”Bilaga 
8 - GEOSektioner”. 

Kajkonstruktion
Runt föreslagen hamnbassäng föreslås en pålad 
kajkonstruktion typ 2 som byggs med överkant på nivån ca 
+1,3. Bottennivån i hamnbassängen föreslås bli på nivån -2,5.

Utanför denna kajkonstruktion kan en enklare träbrygga 
byggas parallellt med kajen på en nivå som ligger något 
lägre för att få närmare kontakt med vattnet. Träbryggan 
grundläggs på relativt korta bryggpålar, vilket innebär att 
den inte blir helt sättningsfri eftersom det pågår sättningar 
i området. Det bedöms ändå vara acceptabelt eftersom 
livslängden på träkonstruktionerna är begränsad.

Översvämningsskydd 
Det är inte närmare känt vad fyllning bakom befintlig kaj 
består av men det bedöms att den är så genomsläpplig att ett 
tätt översvämningsskydd som går ner i leran behövs.

I samband med genomförandet av översvämningsskyddet 
läggs dagvattenledningen tvärs Museiparken förslagsvis 
om och i så fall finns det inte några vattentransporterande 
ledningsgravar att ta hänsyn till. 

Översvämningsskyddet på delsträckan föreslås utgöras av 
en kortare spont som säkras mot sättningar genom pålning 
med jämna mellanrum och pågjutning med betong som 
korrosionsskydd. Öppningar i översvämningsskyddet behövs i 
omfattning enligt gestaltningsförslaget.

Kompletterande dränering innanför översvämningsskyddet 
kommer att behövas på sikt för att kontrollera att inte 
grundvattennivåerna når oönskade nivåer på grund av 
förväntad havsnivåhöjning.

Dagvatten- och skyfallshantering
I området mynnar en skyfallskanal som leder vatten 
norrifrån och är bredare och djupare än den som föreslås för 
Södra Drottninggatan. På grund av kanalens bredd krävs 
brolösningar med mittstöd vilka utformas så att de inskränker 
minimalt på sektionen för skyfallsvattnet. Kanalen behöver 
förses med en stängbar port i linje med översvämningsskyddet  
som skydd mot höga vattennivåer i ån.

Kanalen kommer också att utgöra magasin till den 
dagvattenpumpstation som ska anläggas på den norra sidan. 
Det innebär att dagvattensystemet ansluts till kanalen och när 
porten mot Bäveån stängs startar pumpstationen och tömmer 
kanalen så att en magasinsvolym skapas.

Den avskärande ledningen norr om översvämningsskyddet 
ansluts till kanalen från öster. Dimensionen på ledningen 
är antingen 400 eller 1600 mm, beroende på alternativ för 
omläggning av dagvattenledning på sträcka N2.2. Se Figur 
6.14.

Figur 6.15. Ångbåtskajen, ny slänt beklädd med erosionsskydd. Bildkälla: Uddevalla kommun
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Övrig konstruktion
Skyfallskanalen föreslås utföras av pålade L-stöd i betong. 
Vid korsningen med översvämningsskyddet behövs en 
slussliknande port, som kan stängas vid högvattenhändelser.

Markmiljö
Inom området finns idag en park och norr om delsträckan 
ligger Kampenhofs bussterminal.  Föroreningsrisker bedöms 
främst vara kopplade till trafiken.

Inom området fanns det tidigare järnvägsspår liksom 
hamnverksamhet och diverse upplagsplatser. Norr om 
området fanns textilindustri fram till 1970-talet. Potentiella 
mark- och grundvattenföroreningar inom området är metaller, 
petroleumföroreningar, PAH, PCB och bekämpningsmedel 
(WSP, 2016b). 

Tidigare provtagning har utförts inom delsträcka N2 och N3 
samt i Bäveån. I närheten av museet påvisades en oljeförening 
som inte blev helt avgränsad. De förororeningar som 
påvisades i mark är bl a. metaller, petroleumföroreningar, 
PAH, bensen, trikloreten och dioxiner (Sigma Civil, 2017a). 
Vid arbetet med Ångbåtskajen har provtagning utförts och 
frifas olja påvisades i kajkonstruktionen. Oljeförorenade 
massor har hanterats i samband med det arbetet. De 
föroreningar som påvisades i mark var främst metaller och 
PAH. Kvarvarande förorening i området är kvicksilver i en 
punkt som ej kunde schaktas bort eller avgränsas (Sweco, 
2020b). Även provtagning av grundvatten och sediment har 
utförts i området vilket påvisade föroreningar av främst 
aromater och PAH i grundvattnet och metaller, PAH, PCB och 
TBT i sedimenten (Sweco, 2019; Sigma Civil, 2017a). 

Hydraulik och erosion
Ingen påverkan på hydraulik eller erosion i ån på denna 
delsträcka.

6.2.5 Genomförande och påverkan
För att bedöma ytliga hinder som kan förhindra KC-
pelarinstallation rekommenderas provgropar i Museiparken 

i samband med projekteringen. Vidare rekommenderas 
att fler mätpunkter installeras i Musieparken och vid 
Kampenhofsgatan så att sättningshastigheten kan bestämmas 
mer detaljerat. 

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 
arbeten som planeras.

Områdets dåliga markförhållanden medför omfattande 
åtgärder för att åstadkomma en tillgänglig miljö 
med acceptabla sättningsrörelser. I samband med att 
översvämningsskyddet anläggs måste även den avskärande 
dagvattenledningen norr om skyddet anläggas. Samma 
sak gäller planerat dagvattenmagasin (i skyfallsleden) och 
föreslaget dräneringssystem. 

Utförandemässigt får det stor betydelse vilket alternativ som 
väljs för utloppet till 1600-ledningen. Det kommer att bli stor 
påverkan på busstrafiken om en avskärande 400-ledning ska 
byggas, men om 1600-ledning ska dras den sträckan så blir 
påverkan ännu större.

I samband med att en avskärande ledning anläggs, måste 
även skyfallskanalen byggas så att ledningen får ett utlopp. 
Anslutning till pumpstationen behöver emellertid inte 
ske förrän behovet av att skydda aktuell sträcka uppstår. 
När anslutning mot pumpstationen görs, så behöver 
även resterande del av skyfallskanalen anläggas så att 
dagvattenmagasinets fulla volym erhålls. Vid denna tidpunkt 
blir den bestående påverkan på Kampenhofs bussterminal 
mycket stor.

Genom Museiparken går idag en 400 mm dagvattenledning 
i riktning österut. Denna måste proppas vid 
översvämningsskyddet så att vatten hindras från att passera 
in i det skyddade området. Den resterande ledningen ges ett 
nytt utlopp vid skyfallskanalen. Detta medför att ledningen 
hamnar i bakfall, men då ledningen står under vatten konstant 
bedöms funktionen för avvattning av parkytan ändå vara 
säkerställd med denna lösning.

Figur 6.16. Beroenden sträcka N3
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6.3 Museibryggan, N4

Museibryggan utgörs av mötet mellan Bohusläns museum 
och Bäveån/Uddevalla hamn. Här finns en av stadens bästa 
förutsättningar för ett södervänt möte med vattnet med 
museets byggnad som rygg. Här finns också möjlighet 
för Bohusläns museum, som en av Uddevallas viktigaste 
besöksmål, att stärka sin verksamhet med båtplatser för 
museifartyg samtidigt som kan det bli en viktig publik plats 
för alla. Beträffande förtöjning av museifartyg, se avsnittet  
”Förutsättningar för båtliv i Inre Hamnen” på sida 81.

Utmaningen på delsträckan är att lösa den mycket dåliga 
markstabiliteten.

6.3.1 Mål och funktion 
Målet med Museibryggan är en inbjudande bryggmiljö i bästa 
söderläge. Här ska det finnas möjlighet att vistas, korta eller 
långa stunder, och se ut över hamnen och de gröna delarna på 
andra sidan Bäveån. 

Museibryggan ska stärka Bohusläns museums möte med 
vattnet. Musei- och skolfartyg ska kunna förtöjas på delar av 
sträckan med ett vattendjup på 3,5m och uteserveringar och 
andra entréer från museet får genom att marken höjs en bättre 
kontakt med utemiljön utanför. 

Sträckan längs med Bohusläns museum är också en viktig 
del i den framtida strandpromenaden på den norra sidan. Här 
anläggas generösa kommunikationsstråk för fotgängare och 
cyklister på de gåendes villkor.     

6.3.2 Förslag till lösning N4
Söder om museet placeras översvämningsskyddet på allmän 
plats i anslutning till fastighetsgränsen. På största delen av 
sträckan är marknivån i höjd med skyddsnivån +2,3 varför 
översvämningsskyddet inte syns. Öster om museet placeras 
översvämningsskyddet tre meter öster om fastighetsgränsen 
för att säkerställa tillgänglighet på allmän plats vid en 
högvattenhändelse. Här går skyddet från att inte synas 
till att gradvis få en större visning <1 meter åt båda håll. 
Skyddet utförs som en pålad spont, typ A, och skyddas med 
pågjutning samt granitinklädnad där det är synligt. Utanför 
översvämningsskyddet stabiliseras marken med avschaktning 
och ovanpå den byggs påldäck. Innanför ÖS, på kvartersmark 
säkras stabilitet och tillgänglighet med en kombination av 
påldäck och lättfyllning. 

Den marina karaktären och kontakten med vattnet åstadkoms 
med trappor och bryggor av trä. För att minimera underhåll 
samt skapa en miljö med lång livslängd är det viktigt att ett 
långsiktigt hållbart trämaterial väljs, exempelvis hardwood. 
På hela den övre nivån, både i anslutning till museet och på 
allmän plats utvecklas en torg- och kajpromenadskaraktär 
med hjälp av markbetong med inslag av natursten. I 
vikarna mellan huskropparna utvecklas en grön miljö med 
strandassocierande växter som successivt blir mer och mer 
dominerande i vandringen västerut mot Riverside.

Figur 6.17. Vy mot Museibryggan från den föreslagna utkiksplatsen längst ut på Piren
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6.3.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
De föreslagna förstärkningsåtgärderna på delsträckan, 
se Figur 6.21, har styrts i huvudsak av skredsäkring. De 
föreslagna förstärkningsåtgärderna för norra delen av N4, i 
Museiparken, har beräknats med redovisad hamnbassäng i 
anslutning till skyfallsled som förutsättning.

Skredsäkringsåtgärderna innebär en rivning av befintliga 
stenmurkajer och avlastning av slänterna genom avschaktning 
från kajlinjen in till Museets fasader. Avschaktningen utförs 
till varierande nivåer mellan ca -1,2 och ca +0,7. Slänterna 
mot Bäveån och Vattentorget utförs med lutning 1:3 och 
förses med erosionsskydd och nya påldäckskajer byggs 

över slänterna. Inom norra delen mot Kampenhofsgatan 
och i västra delen, vid Museets båthall, föreslås avlastning 
med lättklinkerfyllningar i anslutning till påldäcken för 
skredsäkring och sättningsbegränsning. Vid den norra delen 
av N4 planeras en skyfallskanal. Förstärkning föreslås här 
lokalt utförs med en mur som grundläggs med stödpålar, se 
typsektion N4_B i ”Bilaga 8 - GEOSektioner”. 

Museibyggnaderna är grundlagda med stödpålar. För 
grundläggning av påldäckskajerna föreslås spetsbärande 
stödpålar av stål för att minska massundanträngningen som 
kan ge skador på museets grundläggning eller utlösa skred i 
arbetsutförandet. 

Figur 6.18.  Placering översvämningskydd och markplanering sträcka N4
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Figur 6.20. Kajprincip N4 Museibryggan Öster

Figur 6.19. Kajprincip N4 Museibryggan Väster
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De olika förstärkningslösningarna har beräknats i 5 
typsektioner: N4_B, N4_A, A1, A2 och A, se planläge i 
Figur 6.21 och ”Bilaga 7 - GEOplan”. Glidyteberäkningar 
och åtgärderna redovisas i sektion 6 till 10 i ”Bilaga 8 - 
GEOSektioner”. 

Sättningsmätningarna som utförts i anslutning museet visar 
en sättningshastighet på mellan -2 och -7 mm/år, vilket ger ett 
behov av förstärkningsåtgärder för att begränsa sättningarna. 
Sättningsproblematiken löses i huvudsak genom att bygga nya 
påldäckskajer.

Hydraulik och erosion
I höjd med museets östra hörn, där åstranden ändrar riktning, 
träffas slänten i strandkanten av en relativt kraftig strömstråle. 
Erosionsskyddet i slänten måste därför dimensioneras med 
större stenstorlek än på kringliggande avsnitt

Kajkonstruktion och översvämningsskydd
Det är inte närmare känt vad fyllning bakom befintlig kaj 
består av men det bedöms att den är så genomsläpplig att ett 
tätt översvämningsskydd som går ner i leran behövs. Inga 
större befintliga dagvattenledningar finns att ta hänsyn till 

Figur 6.21. Tekniska åtgärder, delsträcka N4.
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och eventuella mindre, lokala dagvattenledningar läggs om 
och tätas enligt huvudalternativet under 4.3.4 Genomföringar 
i översvämningsskyddet. 

Kaj mot vattentorget 
Den nya kajen mot Vattentorget föreslås bli en pålad 
kajkonstruktion av typ 1. Skillnaden mot N3 är att för N4 blir 
marknivåerna innanför blir högre och översvämningsskyddet 
placeras i direkt anslutning till kajen. Kajen trappas upp i 
bakkant för att möta översvämningsskyddet och marknivå på 
+2,3.

Bakom kajen placeras översvämningsskyddet med sin spont 
som förses med betong för att skydda mot korrosion. 

Bakom erosionsskyddet mot Museet byggs ett påldäck typ 
3 i betong med överkant på nivå ca +2,0 för att förbättra 
stabiliteten i området. Sponten till översvämningsskyddet kan 
hängas upp i detta påldäck.

Kaj söder om museet 
Kajen söder om museet föreslås bli en pålad 
kajkonstruktion. Kajen trappas upp i bakkant för att möta 
översvämningsskyddet och marknivån på nivån +2,3. 
Bottennivån i kajlinjen föreslås bli på nivån –3,0 till –3,5 
för att kunna ta emot lite större båtar. Det innebär att 
lasterna från fartygen blir större och kajen behöver därmed 
dimensioneras för detta.

Mellan den yttre kajen och översvämningsskyddet behövs en 
del med kajtyp 2 för att klara krav på uppfyllnad och trafiklast 
eftersom det blir en del av det framtida promenadstråket.

Bakom kajen mot museet placeras översvämningsskyddet med 
sin spont som förses med en krönbalk i betong för att skydda 
mot korrosion. 

Kompletterande dränering innanför översvämningsskyddet 
kommer att behövas på sikt för att kontrollera att inte 
grundvattennivåerna når oönskade nivåer på grund av 
förväntad havsnivåhöjning.

För att klara stabiliteten byggs ett påldäck innanför 
översvämningsskyddet närmast museet. Det blir ett påldäck 
typ 3 i betong och byggs med överkant på nivån ca +1,5. 
Sponten kan hängas upp i detta påldäck och behöver då inte 
pålas.

De sjöbodar som föreslås i den västra delen grundläggs på 
påldäcket. Det behöver studeras vidare hur höjdskillnaderna 
ska hanteras beroende på placeringen mellan de olika 
nivåerna på kajen. Ledningar och mediaförsörjning 
dras in norrifrån, vilket medför genomföringar i 
översvämningsskyddet.

Söder om sjöbodarna, utanför kajen placeras en flytbrygga 
Den ska vara tillgänglig vid vattennivåer mellan 
medelhögvatten och medellågvatten. Därför föreslås 
långa, rörliga ramper som löper parallellt med den fasta 
bryggpromenaden. Fasta rampdelar utförs i trä, medan längre 
rörliga ramper behöver bärning med stålbalkar.

Dagvatten- och skyfallshantering
Längs delsträcka N4 finns endast enstaka lokala 
dagvattenledningar, exempelvis för avvattning av både 
kvartersmark och allmän plats längs Bohusläns museum. 
Dessa har ingen systemfunktion för den allmänna 
dagvattenanläggningen utan får hanteras separat. En 
ledning runt byggnaden behöver anläggas som samlar upp 
dagvattenanslutningarna och leder dem till den allmänna 
dagvattenanläggningen på insidan av översvämningsskyddet. 

Markmiljö
Området utgörs av kajområde och inom sträckan finns idag 
Bohusläns museum med kafé. Föroreningsrisker bedöms 
främst vara kopplade till trafiken. 

Inom området fanns det tidigare järnvägsspår liksom 
hamnverksamhet och diverse upplagsplatser.

Potentiella mark- och grundvattenföroreningar inom 
området är metaller, petroleumföroreningar, PAH, PCB och 
bekämpningsmedel (WSP, 2016b). Ingen provtagning har 
utförts inom denna del av kajen. 

6.3.4 Genomförande och påverkan
I samband med projektering behöver provgropar utföras för 
att klarlägga grundläggningen av Båthallen vid Museet och 
vid de befintliga stenmurskajerna. 

Inför kommande detaljprojektering behöver provtagning 
avseende markmiljö utföras anpassad till de arbeten som 
planeras. Inför rivning och borttransport kan provtagning av 
material (trä, betong) bli aktuellt.

Ett genomförande av sträcka N4 kräver att åtgärder utförs 
på både museets fastighet och på allmän plats vilket kräver 
tidig samordning och en gemensam målbild. Beroende på 
utbyggnadsordning och etappindelning kan en temporär 
anslutningar mot den nu skredsäkrade Museiparken vara 
tänkbar. På så vis kan Museibryggan i den delen som vetter 
mot söder utföras innan det är klarlagt vilka skyfallsåtgärder 
som ska vidtas och hur omfattande en exploatering på 
Kampenhof därmed kan göras. 

Figur 6.22. Bohusläns museum med delsträcka N4 och Bäveån i förgrund.  
Bildkälla: Uddevalla kommun 
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Figur 6.23. Beroenden sträcka N4
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6.4 Noden, N5

Noden är belägen strax väster om Museibryggan och bildar 
en fin utsiktsplats längs den krökta vattenlinjen på den norra 
sidan av Bäveån. Platsen utgör också mötet mellan de mer 
centrala delarna av staden och de grönare partierna längs 
Mötesplats Riverside och Riversideängen. 

6.4.1 Mål och funktion 
Målet med noden är att skapa ett naturligt avslut på 
Museibryggan och samtidigt utgöra en port till området 
runt Riverside. Platsen är belägen i slutet av de befintliga 
trädrader som finns mellan Bohusläns museum och 
Mötesplats Riverside och kan dessutom vara en tänkbar 
anslutningspunkt för en framtida gång- och cykelförbindelse 
över ån. Förlängningen av Museigatan mot Noden och Bäveån 
är räddningsväg till Bohusläns museum, en funktion som 
fortsatt behöver finnas. 

Noden är utformad som en öppen samlingsplats med god 
utsikt i alla väderstreck och ses som en lämplig plats för 
offentlig konst. 

6.4.2 Förslag till lösning N5
Översvämningsskyddet placeras som en fortsättning av 
skyddet på Museibryggan, typ A, (sträcka N4) och ligger 
fortsatt i höjd med skyddsnivån +2,3 varför skyddet inte syns 
ovan mark. Under den utskjutande platsbildningen, Noden, är 
marken stabiliserad genom avschaktning och utsiktspunkten 
ligger på ett påldäck. Utsiktspunktens sidor kläs in i trä. 
Markmaterial i en kombination av markbetongsten och 
natursten bildar ett naturligt avslut för stadsrummet runt 

Bohusläns museum. Norr om översvämningsskyddet, 
på räddningsvägens sydligaste del, säkras marken med 
bankpålning för att medge nödvändig uppfyllning till nivå 
+2.3.

6.4.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
De föreslagna förstärkningsåtgärderna på delsträckan, 
se Figur 6.27, har styrts både av skredsäkring och 
sättningsbegränsning. Skredsäkringsåtgärderna innebär en 
rivning av befintlig stenmurkaj och avlastning av slänten 
genom avschaktning från kajlinjen och till 30 m bakom 
befintlig kajlinje i området för nämnda räddningsväg. 
Avschaktningen utförs till varierande nivåer mellan ca -1,2 
och ca +0,3. Slänten mot Bäveån förses med erosionsskydd 
och utförs med flack lutning ca 1:5.

Ny påldäckskaj med överkantnivå på +2,3 behöver anslutas 
till räddningsvägen i Museigatans förlängning vilken har 
en nivå på endast ca +1,0. Det innebär en kraftig höjning av 
marken som kräver förstärkningsåtgärder. Den föreslagna 
förstärkningslösningen är en avlastning till nivå +0,3 med 
bankpålar och nivå -1,5 till -1,1 med lättklinkerfyllning. 

Förstärkningslösningen har beräknats i typsektion N5_A, 
se planläge i Figur 6.27 och i ”Bilaga 7 - GEOplan”. 
Glidyteberäkningar och åtgärderna redovisas i sektion 11 i 
”Bilaga 8 - GEOSektioner”. 

Sättningsmätningarna som utförts inom denna del visar 
en sättningshastighet mellan -2 och -5 mm/år, vilket 
ger ett behov av förstärkningsåtgärder vid området för 

Figur 6.24. Siktlinjer mot både Byfjorden och stadskärnan från Noden
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Figur 6.25. Placering översvämningskydd och markplanering sträcka N5

Figur 6.26. Kajprincip N5 Noden
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kajerna och räddningsvägen för att begränsa sättningarna. 
Detta löses genom byggande av påldäckskajen och 
utförandet av bankpålning. För grundläggning av 
påldäckskajen föreslås spetsbärande stödpålar av stål för 
att minska massundanträngningen som kan utlösas skred i 
arbetsutförandet. Bankpålarna bedöms dock kunna utföras 
med betongpålar.

Hydraulik och erosion
Ett erosionsskydd läggs ut i slänten i strandkanten. Inga 
stora vattenhastigheter uppträder i den här delen av ån. 
Erosionsskyddet orsakar ingen förändring av åns tvärsnitt och 
därmed ingen dämning.

Kajkonstruktion
Ny kaj föreslås bli en pålad kajkonstruktion av typ 3 med 
överkant på nivån +1,3 på samma sätt som för delområde 
N2. Kajen förses med en träinklädd stålkonstruktion ut mot 
vattnet enligt gestaltningsförslaget. Översvämningsskyddet 

placeras bakom kajkonstruktionen enligt tidigare redovisade 
delområden.

Bakom översvämningsskyddet avlastas den föreslagna 
markhöjningen med bankpålplattor enligt avsnittet för 
skredsäkring och sättningar.

Översvämningsskydd
Fyllning i området bedöms generellt vara så genomsläpplig att 
det är nödvändigt med ett tätt översvämningsskydd som går 
ner i leran. 

Kompletterande dränering innanför översvämningsskyddet 
kommer att behövas på sikt för att kontrollera att inte 
grundvattennivåerna når oönskade nivåer på grund av 
förväntad havsnivåhöjning. 

Dagvatten- och skyfallshantering
Inom detta område finns inga särskilda frågeställningar 
relaterade till dagvatten eller skyfall.

Markmiljö
Sträckan utgör början på ett större grönområde som sträcker 
sig förbi Mötesplats Riverside till Riversideängen med mindre 
rörelse av människor och trafik. 

Inom området fanns det tidigare järnvägsspår liksom 
hamnverksamhet och diverse upplagsplatser.

Potentiella mark- och grundvattenföroreningar inom 
området är metaller, petroleumföroreningar, PAH, PCB och 
bekämpningsmedel (WSP, 2016b). Ingen provtagning har 
utförts inom denna del av kajen. 

6.4.4 Genomförande och påverkan
I samband med projektering behöver provgropar utföras 
för att klarlägga grundläggningen av de befintliga 
stenmurkajerna. 

Även provtagning avseende markmiljö behöver utföras 
anpassad till de arbeten som planeras. Inför rivning och 
borttransport kan provtagning av material (trä, betong) bli 
aktuellt.

Vid Noden mynnar en mindre skyfallsled från närområdet. 
Om översvämningsskydd byggs längs denna sträcka i en tidig 
etapp innan skyfallsåtgärder är vidtagna och innan sträcka 
N6 är genomfört, kommer vattnet inte längre ut vid skyfall, 
utan rinner istället över hörnet på Mötesplats Riversides 
fastighet. Vid en etapputbyggnad av skyddet behöver det 
föras ett resonemang om lämpligheten i att man flyttar ett 
mindre skyfallsflöde vid extrema regnhändelser från allmän 
platsmark till kvartersmark.

Figur 6.27. Figur 6.23 Tekniska åtgärder, delsträcka N5.
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Figur 6.28. Beroenden sträcka N5
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7. LÖSNINGSFÖRSLAG RIVERSIDE

Väster om Bohusläns museum förändras stadens karaktär. 
Gröna ytor  samt byggnader i parkmiljö ersätter kvartersbe-
byggelse, parkeringsytor och hårdgjorda ytor. Historiskt har 
området använts för industriverksamhet men det finns inte 
många synliga spår utöver de utdömda kajerna. Dagens mar-
kanvändning består av hotell- och konferensverksamhet och 
rekreation. Läget mellan Bäveån och Skansberget erbjuder 
möjligheter att utveckla grönstrukturen i centrala Uddevalla 
och skapa en sammanlänkande, grön paus mellan ett utveck-
lat Västra centrum och en eventuell framtida bebyggelse 
på Badö-Bäve. Målet är att skapa en attraktiv promenad 
längs vattnet, plats för tillfälliga arrangemang, utvecklade 
grönytor och ökad kontakt mellan staden och vattnet genom 
att ta tillvara på de möjligheter som den låglänta marken och 
det fluktuerande vattenståndet ger - en bra bas för framti-
da stadsutveckling. Lösningsförslag för Riverside omfattar 
delsträckorna/alternativen N6A och N6C, samt skredsäkring 
fram till Badö-Bäve. 

Orienterande beskrivning av stadsmiljöerna 
Sträckan längs Bäveån mellan Noden och Badö-Bäve skred-
säkras genom avschaktning/avsläntning. Översvämningsskyd-
det avslutas genom en nord-sydlig anslutning till säker mark, 
antingen öster eller väster om Mötesplats Riverside. I båda 
alternativen finns en stenskoning och bryggpromenad längs 
vattnet, samt på två ställen små platsbildningar och träddung-
ar bestående av ramp och trappor upp till ett vindskydd och 
bryggdäck som sträcker sig fram till strandlinjen.
Längs Bastiongatans södra sida görs en avsänkning av mar-
ken för att leda ut skyfallsvatten i Bäveån. Där skyfallsleden 

passerar översvämningsskyddet finns en pumpstation och 
en skyfallsport. Porten är i normalläget öppen och stängs 
automatiskt vid högvatten i Bäveån. Skyfallsleden fortsät-
ter väster om Mötesplats Riverside genom avsänkningen av 
marken med fall hela vägen ner till ån. Befintlig, lågt liggande 
ängsmark och avsänkta ytor, behöver kunna belastas med 
lättare skötselfordon. Bryggpromenaden längs vattnet avslutas 
med en bro över skyfallsleden, som anslutning till ett  rekre-
ativt gångvägsystem längs vattnet fram till en ny målpunkt i 
väster. Även två kopplingar upp till Bastiongatan i ett östligt 
och ett västligt läge skapar tillgänglighet till området. Längs 
det västliga stråket avsätts plats för tillfälliga aktiviteter, tex 
container för förvaring av SUP-brädor eller annan aktivitets-
utrustning i föreningsregi, tillfälligt café osv. Parkeringen 
längs Bastiongatan behålls fast med endast en infart, den öst-
ra, för att undvika konflikt mellan oskyddade trafikanter och 
motorfordon. På Riversideängen är temporär markanvändning 
utgångspunkten för att reducera investeringen i väntan på 
långsiktig utvecklingsstrategi. Gräs- och ängsytorna utvecklas 
ändå något, med plantering för lä och rumslig avgränsning, 
så att en större och ett flertal mindre gröningar skapas och 
möjliggör olika användning och aktiviteter.

Övergripande höjdsättning
Utgångspunkten är att i stor utsträckning behålla befintliga 
markhöjder. Höjning av mark görs endast i anslutning till 
bryggpromenaden  och i långsträckta låga vallar för trädplan-
tering. Sänkning av mark görs i skyfallsleden så att ett längs-
fall på 0,25% uppnås. Det innebär att botten i skyfallsleden i 
utloppet mot Bäveån är +0,3.

Figur 7.1. Flygvy Riverside
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7.1 Riversidebryggan, N6

Riversidebryggan är den del av strandpromenaden som löper 
längs Bäveån på sträckan söder om Mötesplats Riverside. Här 
finns möjligheter att utveckla den gröna miljön och skapa ett 
stillsammare möte med vattnet, i kontrast till Museiparken 
och Museibryggan. En komposition av gångväg i trä, träd 
placerade i dungar och bryggor som sträcker sig ut över 
stenskoningen erbjuder en upplevelserik vandring på en 
annars storskalig delsträcka av strandpromenaden 

I alternativ N6C placeras översvämningsskyddet direkt 
innanför stenskoningen mot vattnet. Skyddet sticker upp en 
halv meter sett från både insida och utsida för att begränsa 
skredsäkringsåtgärderna och därmed kostnaden. För att skapa 
tillgänglighet till vattnet anordnas på minst två ställen trappor 
och ramper över skyddet.

Utmaningen på delsträckan är den otillfredsställande 
släntstabiliteten, uttjänta kajmurar och relativt liten tillgänglig 
yta längs vattnet.

7.1.1 Mål och funktion 
Målet med Riversidebryggan är att på ett kostnadseffektivt 
sätt skapa ett upplevelserikt, grönt promenadstråk mellan 
Mötesplats Riversides södra tomtgräns och Bäveån. Här 
ska det också finnas möjlighet att vistas, men på mindre 
platsbildningar, antingen i mindre sällskap eller kanske för 
sig själv i lugn och ro. Riversidebryggan ska stärka stadens 
möte med naturen och vattnet samt utveckla de gröna 
kvaliteterna i den centrala staden.

Sträckan längs med Mötesplats Riverside är också en viktig 
del i den framtida strandpromenaden på den norra sidan. 
Bryggpromenaden är utformad med de gående i fokus, med 
det finns plats nog för möte med cyklister på de gåendes 
villkor.  

Det är inte närmare känt vad fyllning bakom befintlig kaj 
består av men det bedöms att den är så genomsläpplig att ett 
tätt översvämningsskydd som går ner i leran behövs. 

Ledningsgravar som står i hydraulisk kontakt med Bäveån 
måste tätas för att inte utgöra inströmningsvägar av vatten 
från Bäveån vid högvatten.

7.1.2 Förslag till lösning N6 
Flera alternativ till avslutning av översvämningsskyddet i 
etappen som ska skydda befintlig stad har studerats. Några 
alternativ har förkastats och två alternativa lägen, N6A och 
N6C, med delvis olika lösningar presenteras här.

I båda alternativen är markanvändning och gestaltning 
likadan. Det som skiljer alternativen från varandra är 
placeringen av översvämningsskyddet, markhöjder och 
därmed skredsäkrande åtgärder. I båda alternativen 
avschaktas/släntas kajkanten utanför översvämningsskyddet 
av och ges ett grovt erosionsskydd. Trots avschaktning skapas 
tillgänglighet genom en promenad i trä vilket utförs som 
ett enkelt påldäck av trä. Promenaden längs vattnet ges en 
strandkaraktär med dungar av träd, prydnadsgräs och låg 
belysning. Skillnaden mellan alternativ A och C består i att 
nivån på promenadstråket ligger 0,5 meter lägre i alternativ 
A jämfört med alternativ C då det inte är nödvändigt att ta 

Figur 7.2. Vy Riversidebryggan
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höjd för att passera ett uppstickande översvämningsskydd. 
Se sektion N6_2 och N6_3 i ”Bilaga 3 - Sektioner 
Landskapsplanering”.

Konstruktion bryggpromenad

Träkonstruktionen grundläggs på bryggpålar med 10-12 m 
längd, vilket innebär att konstruktionen inte kommer att 
bli helt sättningsfri. Det bedöms vara acceptabelt eftersom 
livslängden är begränsad och områdets karaktär är mer av 
ett möte med naturen och den strandpromenad som planeras 
längre västerut. Beroende på eventuella hinder i fyllningen 
eller tillgänglighet i arbetsskedet kan dock spetsbärande pålar 
av stål behöva övervägas. Detta behöver utredas vidare i 
projekteringen. 

7.1.3 Övergripande beskrivning av alternativ N6A
Alternativ N6A är kortast och består av flera delar. I 
följande beskrivande text avser littera inom parentes 
(AX) hänvisning till Figur 7.3 Alternativa placeringar 
översvämningskydd och markplanering sträcka N6. Sett 
söderifrån placeras översvämningsskyddet väster om 
befintlig räddningsväg, parallellt med Mötesplats Riversides 
fastighetsgräns. Avståndet till fastighetsgränsen bestäms 
med hänsyn till befintliga avloppsledningar mellan körbana 
och fastighetsgräns. Skyddet som är av typ A, pålad spont 
av stål, fram till Bastiongatan, går från att ligga i liv med 
omkringliggande mark (A1) till att gradvis få en större 
visning (mindre än 1 meter) åt båda håll (A2). Planteringar 
på båda sidor sponten döljer den där den sticker upp över 
mark. Vid infarten till Mötesplats Riverside (A3) föreslås 

Figur 7.3. Alternativa placeringar översvämningskydd och markplanering sträcka N6 0 50 m10
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ett demonterbart skydd med underliggande skydd. Sedan 
kommer ett uppstickande skydd (A4) på var sida om en 
pumpstation (A5) där två av väggarna i pumphuset utgör 
översvämningsskydd. I anslutning till pumphuset planeras en 
skyfallsport (A6) som stängs vid havsvattennivåer över +1,0. 
En kort anslutning med uppstickande översvämningsskydd 
placeras parallellt med Bastiongatan (A7). Ett demonterbart 
skydd ovan mark i Bastiongatan, med underliggande skydd 
typ E, strömningsavskärande fyllning med jordinjektering, 
(A8) medger trafik vid vattenstånd upp till +1,6. Vid varning 
om havsvattennivåer över den nivån behöver skyddslameller 
monteras upp och all trafik stoppas. Norr om Bastiongatan 
fortsätter ett översvämningsskydd typ D, spont av stål 
med överhöjning för sättningar (A9), längs infarten till 
brandstationen. Skyddets sticker upp 1,1 meter ovan mark 
med successivt minskande visning till 0,4 m ovan mark. 

Någon skyddsbetong behövs inte och inga åtgärder förutom 
planteringen föreslås i det här skedet. Utseendemässig 
anpassning av skyddet kan göras i ett senare skede 
tillsammans med framtida stadsutveckling. 

Befintlig spillvattenledning hamnar i det här alternativet 
utanför översvämningsskyddet och inga åtgärder behövs.

7.1.4 Tekniska aspekter av lösningen i alternativ N6A
Skredsäkring och sättningar
De föreslagna förstärkningsåtgärderna i delsträckan N6A, 
se figur 7.5, har i huvudsak styrts av skredsäkring längs 
Bäveån och är likartade som i alternativ N6C. Eftersom 
översvämningsskyddet ej utförs längs Bäveån i N6A och 
befintliga marknivåer behålls kan förstärkningsåtgärderna 
utföras något enklare i detta alternativet. 

Skredsäkringsåtgärderna innebär en rivning av befintlig 
stenmurskaj och avlastning av slänterna genom avschaktning 
i kombination med lättklinkerfyllning. Avschaktningen utförs 
till nivåer mellan ca -1,0 och ca -0,2. Slänten mot Bäveån 
utförs med lutning 1:3 och förses med erosionsskydd, i 
huvudsak med grova sprängstensblock. Vid kajpromenaden 
utförs avlastning med en ca 1,2 m tjock lättklinkerfyllning 
och överbyggnad till befintliga marknivåer på +1,1 till +1,3 
samt kajdäck (bryggpromenad) av trä som stödpålas. 

De olika förstärkningslösningarna har beräknats i typsektion 
B, se planläge i figur 7.5 och ”Bilaga 7 - GEOplan”. 
Glidyteberäkningar och åtgärderna redovisas i sektion 12 
i ”Bilaga 8 - GEOSektioner”. Sättningsmätningarna som 

Figur 7.4. Kajprincip N6 Riversidebryggan
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utförts vid kajen visar en sättningshastighet på -4 till -5 mm/
år. Avlastningen med lättklinkerfyllning kommer endast 
marginellt minska de pågående sättningarna. 

Sättningar pågår mellan ca -5 och ca -7 mm/år för sträckan 
där opålat översvämningsskydd föreslås, från Bastiongatan 
till Skansberget. 

Översvämningsskydd
Översvämningsskyddet utgörs av en uppstickande spont 
utan betong eftersom denna del i nuläget bedöms tåla en mer 
utseendemässigt tillfällig karaktär. 

Sättningsbegränsande åtgärder föreslås på huvuddelen av 
sträckan. Sponten utförs med stålpålar enligt Typ A.

Norr om Bastiongatan föreslås inga sättningsbegränsande 
åtgärder och spontens överkant utförs med överhöjning som 
kompenserar de pågående sättningarna under den tid som 
skyddet är verksamt. En skyddsnivå på +2,3 år 2070 innebär 
ett skydd med överkant på +2,7. Det innebär en marginal för 
sättningar med 8 mm/år fram till år 2070.

I alternativ N6A är längden på översvämningsskyddet 
kortare å andra sidan krävs en stängbar öppning extra. Vid 

Figur 7.5. Tekniska åtgärder, delsträcka N6.
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Djupare liggande förorening som lämnas 
kvar men utan hinder för framtida sanering
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Bastiongatan korsar översvämningsskyddet såväl dagvatten- 
och vattenledningar (gäller båda alternativen), vilket kräver 
tätning runt ledningarna. 

Dagvatten- och skyfallshantering
Alternativ N6A, har stor påverkan på konsekvenserna för 
dagvattenhantering och skyfallshantering i och med att 
det finns ett mycket begränsat utrymme att tillgå för dessa 
ändamål. Om N6A väljs så kommer det att krävas större 
pumpkapacitet i pumpstationen än i alternativ N6C där 
utrymmet norr om Mötesplats Riverside kan utnyttjas till 
kompletterande dagvattenmagasin.

Norr om Mötesplats Riverside passerar två stycken 1200x1700 
dagvattenledningar, vilka representerar ett ansenligt 
dagvattenflöde. Därför föreslås att den pumpstation som 
behövs på norra sidan ska anläggas här. Till pumpstationen 
ansluts dagvatten från övriga dagvattenutlopp på den norra 
sidan, vilket sker med avskärande ledningar som nämnts 
tidigare i rapporten. En pumpstation för dagvatten kan 
förväntas kräva en byggnad på ca 100 m2. Till detta kommer 
utvändiga ytor för servicefordon.

På samma plats, i en befintlig lågpunkt, mynnar även 
föreslagen skyfallsled längs med Bastiongatan och som kräver 
en skyfallsport.

Markmiljö
Sträckan N6A ligger i ett grönområde mellan Bohusläns 
museum och Mötesplats Riverside upp till Räddningstjänsten/
Uddevalla brandstation.  

Inom området fanns det tidigare järnvägsspår liksom 
hamnverksamhet och diverse upplagsplatser. Inom området 
där Mötesplats Riverside, med tillhörande parkering, ligger 
idag samt ner mot kajen fanns tidigare en trävaruaffär. 
Norr om Mötesplats Riverside och Riversideängen har det 
funnits en träindustri fram till 1950-talet. Potentiella mark- 
och grundvattenföroreningar inom området är metaller, 
petroleumföroreningar, PAH, PCB, bekämpningsmedel, tjära, 
lim och färger (WSP, 2016b). Ingen tidigare provtagning är 
identifierad i området.

7.1.5 Övergripande beskrivning av alternativ N6C
Alternativ N6C är något längre och består även det av 
flera delsträckor. I följande beskrivande text avser littera 

inom parentes (CX) hänvisning till Figur 7.5. På första 
delsträckan (C1) placeras översvämningsskyddet direkt 
innanför stenskoningen mot vattnet. Skyddet sticker upp 
en halv meter sett från både insida och utsida för att kunna 
klara skredsäkringen. Översvämningsskyddet är av typ A, 
pålad spont av stål, och förses med ett skydd av betong. 
För att skapa tillgänglighet till vattnet anordnas på minst 
två ställen trappor och ramper över skyddet vilket skapar 
tillgänglighet till ett trädäck som ansluter till vattnet. Befintlig 
spillvattenledning i anslutning till N5 förutsätts ligga kvar 
och översvämningsskydd typ B behövs för att skapa ett 
tätt skydd runt ledning. Andra delsträckan består av ett 
uppstickande skydd typ A, men utan skyddsbetong (C2) 
parallellt med Mötesplas Riversides fastighetsgräns fram till 
(C3) en skyfallsport som stängs vid havsvattennivåer över 
+1,0. Norr om skyfallsleden ansluter ett uppstickande skydd 
(C4) med anslutande pumpstation (C5), där två av väggarna 
i pumphuset utgör översvämningsskydd. Ett demonterbart 
skydd i Bastiongatan (C6) medger trafik vid vattenstånd 
upp till +1,4. Vid havsvattennivåer över +1,6 stängs skyddet 
genom montering av demonterbara lameller. Norr om 
Bastiongatan fortsätter översvämningsskyddet, typ D, spont 
av stål med överhöjning för sättningar (C7) längs infarten till 
reningsverket. Skyddet sticker upp 1,1 meter ovan mark med 
successivt minskande visning till 0,4 m ovan mark. 

På sträckor med översvämningsskydd typ D, spont av stål, 
döljs skyddet av vegetation på samma sätt som beskrivet i 
alternativ N6A. 

 7.1.6 Tekniska aspekter av lösningen i alternativ N6C
Skredsäkring och sättningar
De föreslagna förstärkningsåtgärderna i delsträckan N6C, se 
Figur 7.5, har styrts i huvudsak av skredsäkring längs Bäveån. 
Skredsäkringsåtgärderna innebär en rivning av befintlig 
stenmurkaj och avlastning av slänterna genom avschaktning i 
kombination med lättklinkerfyllning. Avschaktningen utförs 
till nivåer ca -1,0 och ca -0,8. Slänten mot Bäveån utförs med 
lutning 1:3 och förses med erosionsskydd, i huvudsak med 
grova sprängstensblock. Vid kajpromenaden utförs ca 1,6 m 
lättklinkerfyllning och en ny upphöjd markyta till nivå ca +1,8 
samt ett kajdäck av trä som grundläggs med pålar. 

De olika förstärkningslösningarna har beräknats i typsektion 
B, se planläge i Figur 7.5 och ”Bilaga 7 - GEOplan. 

Figur 7.6. Förstärkningsåtgärder i alternativ N6A. Figur 7.7. Förstärkningsåtgärder i alternativ N6C. 
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Glidyteberäkningar och åtgärderna redovisas i sektion 13 i 
”Bilaga 8 - GEOSektioner”. 

Sättningsmätningarna som utförts vid kajen visar en 
sättningshastighet på -4 till -5 mm/år. Avlastningen med 
lättklinkerfyllning kommer endast marginellt minska 
de pågående sättningarna. De pågående sättningarna, 
arbetsutförande vid byggnation och underhåll måste beaktas 
särskilt vid valet av pålar. Markytorna under kajdäcket och 
slänten kommer fortsätta att sätta sig kring -4 mm/år, vilket 
bör kunna accepteras när markytan höjts till +1,8. 

Översvämningsskydd
Översvämningsskyddet utförs med spetsbärande stödpålar för 
delen längs Bäveån och upp till Bastiongatan för att säkra det 
mot sättningar. 

Skyddets spont kläs med betong längs med ån men där 
det viker av norrut, i den andra delen, är det av mer 
utseendemässigt tillfällig karaktär likt N6A och behöver inte 
gjutas in med betong. 

Sättningar pågår mellan ca -4 och ca -6 mm/år för sträckan 
för den temporära delen av översvämningsskyddet 
mellan Bastiongatan och Skansberget. Förutsättningarna 
är samma som för den temporära delen vid N6A, men 
sättningshastigheten är något mindre. Översvämningsskyddet 
i N6C utförs dock på samma sätt som i alternativ N6A, 
dvs ingen pålning, utan istället utförs sponten, som ska 
klara en skyddsnivå på +2,3, med överhöjning till +2,7 som 
kompenserar de pågående sättningarna under den tid som 
skyddet är verksamt. 

En spillvattenledning med diameter cirka 400 mm korsar 
N6 längs Bäveån i dess östra del och dagvattenledningar 
i dess västra del. Spillvattenledningen bedöms inte kunna 
tas ur drift och det förutsätts därmed att den inte läggs om. 
Översvämningsskydd typ B är därför aktuell här. 

Även i det här läget vid Bastiongatan korsar 
översvämningsskyddet såväl dagvatten- och vattenledningar 
och tätning behövs. 

Dagvatten- och skyfallshantering
Förutsättningarna är likadana som för N6A, men med det 
tillägget att denna sträckning ger en längre sträcka längs 
Bastiongatan att hantera såväl dagvatten och skyfall på, vilket 
är positivt.

Markmiljö
Sträckan N6C ligger utmed kajen nedanför Mötesplats 
Riverside och i ett grönområde mellan Mötesplats Riverside 
och Riversideängen upp till avloppsverket.  

Inom området fanns det tidigare järnvägsspår liksom 
hamnverksamhet och diverse upplagsplatser. Inom området 
där Mötesplats Riverside, med tillhörande parkering, ligger 
idag samt ner mot kajen fanns tidigare en trävaruaffär. 
Norr om Mötesplats Riverside och Riversideängen har 
det funnits en träindustri fram till 1950-talet. Stora delar 
av N6 är utfyllt område efter år 1850. Potentiella mark- 
och grundvattenföroreningar inom området är metaller, 
petroleumföroreningar, PAH, PCB, bekämpningsmedel, tjära, 
lim och färger (WSP, 2016b). 

Figur 7.8. Söder om Mötesplats Riverside idag. Bildkälla: 
Uddevalla kommun
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Tidigare provtagning har utförts inom delsträcka N6 
och huvuddelen av undersökningarna har utförts inom 
Riversideängen samt i Bäveån i samma område. Föroreningar 
som påvisats i mark är bl a. metaller, alifater/aromater, PAH, 
PCB och bensen. Föroreningar som påvisats i sedimenten 
är främst tennorganiska ämnen och PBDE (polybromerade 
difenyletrar) utanför Riversideängen och PAH och metaller 
mer uppströms Bäveån (Geosigma, 2019a; WSP, 2016b).

7.1.7 Gemensamt för båda alternativen 
Hydraulik och erosion
Ett erosionsskydd läggs ut i slänten i strandkanten. Inga 
stora vattenhastigheter uppträder i den här delen av ån. 
Erosionsskyddet orsakar ingen förändring av åns tvärsnitt och 
därmed ingen dämning. 

7.1.8 Genomförande och påverkan
I samband med projektering behöver provgropar utföras 
för att klarlägga grundläggningen av de befintliga 
stenmurkajerna. 

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 

arbeten som planeras. Inför rivning och borttransport kan 
provtagning av material (trä, betong) bli aktuellt.

De pågående sättningarna, arbetsutförande vid byggnation 
och underhåll måste beaktas särskilt vid valet av pålar 
till bryggdäcket. Markytorna under kajdäcket och slänten 
kommer fortsätta att sätta sig ca -4 mm/år. Detta får 
konsekvenser då marknivåerna är låga (ca +1) och kommer bli 
ytterligare lägre efterhand. Att lägga på mer fyllning för att 
kompensera sättningarna är dåligt i ett långsiktigt perspektiv.  

Det behöver utredas vidare i projekteringen om det finns 
skäl till att översvämningsskyddet lokalt vid passage av 
Bastiongatan, infarten Riverside och skyfallskanalen av 
konstruktionsmässiga bör utföra sättningsfria.

De två alternativen, N6A och N6C har olika för- och 
nackdelar både vad gäller genomförande och kostnader men 
också i hur stora områden de tar i anspråk. Gemensamt för 
båda förslagen är att ett översvämningskydd på sträckan 
kräver en pumpstation för dagvatten och att lösningar för 
skyfallshändelser innanför skyddet är löst.

Figur 7.9. Beroenden sträcka N6A och N6C
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7.2 Riversideängen, N7

Riversideängen kan genom skredsäkring öppnas upp för 
allmänheten och likt tidigare erbjuda Uddevallaborna en 
plats för aktivitet och rekreation. Målet är en temporär 
markanvändning, initialt till en begränsad investering, i 
avvaktan på en långsiktig utvecklingsstrategi. Med mindre 
tillägg utvecklas den gröna miljön och i stället för att rädas 
högvatten och skyfall kommer det här vara en plats som 
lockar dem som vill uppleva årstidsvariation och naturens 
krafter. Med en attraktiv målpunkt längst i väster är dessutom 
vandringen värt besväret. 

Utmaningen på delsträckan är den otillfredsställande 
släntstabiliteten och markföroreningar som härrör från 
tidigare verksamheter.

7.2.1 Mål och funktion
Målet är att öppna upp Riversideängen för allmänheten 
och öka kontakten med vattnet. Målsättningen är också att 
skapa ett grönt möte mellan stad och å där stadens dagvatten 
i händelse av skyfall kan rinna ut obehindrat. Eftersom 
marken är låglänt och ytterligare avsänkning av marken 
behöver göras för att åstadkomma fall mot ån (skyfallsled)
kommer vatten att översvämma de låglänta ytorna utanför 
översvämningsskyddet redan vid blygsamma vattenhöjningar 
i havet. Med hjälp av mindre markmodellering finns 
förutsättningar att utveckla ett temporärt grön- och 
rekreationsområde med stora kvaliteter som får vattnet och 
staden att närma sig varandra redan innan Riversideängen 
planläggs för park och/eller bostäder. 

På Riversideängen ska det finnas plats för aktivitet, rekreation 
och tillfälliga arrangemang. Genom att säkerställa att större 
och mindre ytor ligger på en högre nivå än nuvarande och 
att ny vegetation skapar vindskydd ökas användbarheten och 
attraktiviteten.

Så länge Badö-Bäve är ett verksamhetsområde utgör 
Riversideängen avslutning av strandpromenaden på den 
norra sidan. Ett stigsystem, delvis befintligt och delvis nytt, 
skapar tillgänglighet både längs vattnet och med kopplingar 
upp till Bastiongatan. Målet är att stråket längs gränsen mot 
Badö-Bäve ska kunna erbjuda plats för föreningar att hysa 
aktivitetsutrustning, sommarcafé etc. och på så sätt utgöra en 
målpunkt längst väster ut på den norra strandpromenaden. 

Huvudstråk för gående är på befintlig gångbana längs 
Bastiongatan och sekundärt gångstråk längs vattnet. Man 
kan överväga om snöröjning och halkbekämpning av 
sekundärstråk är nödvändigt, oavsett vilket dimensioneras det 
för lasten av skötselfordon.

7.2.2 Förslag till lösning N7
Riversideängen ligger utanför översvämningsskyddet. 
Promenaden i trä fortsätter efter Riversidebryggan som ramp 
fram till skyfallsleden och bro över densamma. Dessa utförs 
som ett enkelt påldäck av trä.

Mot vattnet behövs släntstabilisering. Det åstadkoms genom 
en kombination av avschaktning och tryckbankar. Ett 
erosionsskydd där vegetation på sikt kan etablera sig är ett 
billigt alternativ som också kan stärka den gröna karaktären 
och den biologiska mångfalden.

Figur 7.10. Vy Riversideängen med utlopp skyfallsled i förgrunden. Vid högvatten som i 
på bilden stiger vatten från Bäveån upp i de låglänta markytorna i skyfallsleden.
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7.2.3 Tekniska aspekter av lösningen
Markmiljö
Idag utgörs området av ett grönområde. Inom området fanns 
det tidigare järnvägsspår liksom hamnverksamhet och diverse 
upplagsplatser.

Öster om Mötesplats Riverside och norr om Riversideängen 
har det funnits en träindustri fram till 1950-talet. Utmed 
kajen väster om delsträcka N7 har en oljedepå tidigare legat. 
Stora delar av N7 är utfyllt område efter år 1850. Potentiella 
mark- och grundvattenföroreningar inom området är metaller, 
petroleumföroreningar, PAH, PCB och bekämpningsmedel 
(WSP, 2016b). 

Tidigare provtagning har utförts inom Riversideängen, vid 
oljedepån väster om N7 samt i Bäveån i samma område. 
Föroreningar som påvisades i marken inom Riversideängen 
inkl några hotspots är bl a. metaller, petroleumföroreningar, 
PAH, PCB och bensen. Inom delar av området har ett lager 
av muddermassor noterats på ett djup större än ca 1 m. 
Muddermassorna underlagras av ett skikt med träspån. I 

området påträffades även metan i grundvattnet vilket bör 
tas i beaktande inför kommande exploatering. I sedimenten 
påvisades främst förorening av tennorganiska ämnen och 
PBDE (polybromerade difenyletrar) utanför Riversideängen 
samt PAH och metaller mer uppströms Bäveån (Geosigma, 
2019a; WSP, 2016b).

Tillfällig markanvändning, såsom temporära lösningar/
åtgärder, kan enligt ovan bli aktuellt inom området och ett 
förslag som har tagit hänsyn till befintliga hotspots avseende 
markföroreningar har tagits fram. Detta medför i huvudsak 
samma tillvägagångssätt som vid permanent markanvändning 
men åtgärderna behöver inte bli lika omfattande. Enligt den 
riskbedömning som utfördes i 2019 bedöms hälsoriskerna 
till stor del vara acceptabla, förutom för vissa hotspots. 
Detta vid jämförelse med de platsspecifika riktvärden 
som tagits fram för den befintliga markanvändningen (dvs 
strövområde och grusparkering). Däremot bedöms inte 
det platsspecifika skyddet för markmiljö bli uppfyllt för 
befintlig markanvändning (Geosigma, 2019b). Vid eventuell 
framtida utökad användning i form av t.ex. parkområde 

Figur 7.11. Placering översvämningskydd och markplanering sträcka N7 0 50 m10
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Figur 7.12. Kajprincip N7 Riversideängen

rekommenderades ytterligare riskreducerande åtgärder som 
begränsad schaktning vid hotspots eller överteckning med 
massor. I ett område från tidigare kajlinje och 32 meter 
norr ut får inte ytterligare last påföras med hänvisning till 
geotekniska beräkningar inom den fördjupade förstudien. 
Viktigt är att samråd hålls med tillsynsmyndigheten för att 
bestämma vilka åtgärder som krävs för att reducera eventuella 
risker med förekomst av markföroreningar i ett kortare 
tidsperspektiv.

Skredsäkring och sättningar
De föreslagna förstärkningsåtgärderna i delsträckan N7, se 
Figur 7.13, har styrts enbart av skredsäkring längs Bäveån 
för att kunna göra Riversideängen tillgänglig. Befintliga 
marknivåer behålls. Föreslagna skredsäkringsåtgärder innebär 
att markytan dels kan användas för rekreation, dels kan 
exploateras vid framtida behov. Beroende på hur framtida 
exploatering utformas kan ytterligare förstärkningsåtgärder 
vara nödvändiga. KC-pelarförstärkning bedöms vara ett 
huvudalternativ vid en exploatering om marken behöver höjas.     

De nu förslagna skredsäkringsåtgärderna innebär en rivning 
av befintlig stenmurs- och påldäckskaj och avlastning av 

slänterna genom avschaktning. I de djupare delarna av Bäveån 
föreslås också tryckbankar. Merparten av förstärkningen 
erhålls med hjälp av tryckbankarna som är mycket effektiva. 
Avschaktningen utförs till nivåer mellan ca -1,3 och ca -0,1 
och sträcker sig mellan ca 6 och ca 10 m bakom befintlig 
kajlinje. Slänterna mot Bäveån utförs med lutning 1:3 och 
förses med erosionsskydd. Tryckbankarna utförs till nivå 
-4 till -3 och sträcker sig mellan ca 25 och ca 30 m utanför 
befintlig kajlinje. Inom angränsande del av Uddevalla 
hamns område och inom västra delen av Riversideängen 
har kvicklera påträffats. För att förhindra att ett nytt skred 
inom Uddevalla hamns område skulle kunna sprida sig till 
Riversideängen rekommenderas att föreslagen tryckbank 
avslutas mot det tidigare skredområdet i Uddevalla hamn.

De olika förstärkningslösningarna har beräknats i 3 
typsektioner: C, D och E, se planläge i Figur 7.13 (endast 
sektion D) och ”Bilaga 7 - GEOplan”. Glidyteberäkningar 
och åtgärderna redovisas i sektion 14 till 16 i ”Bilaga 8 - 
GEOSektioner”. 

Sättningsmätningarna som utförts inom Riversideängen 
visar en sättningshastighet på mellan ca -3 och ca -6 mm/
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år. Avlastningen med lättklinkerfyllning kommer endast 
marginellt minska de pågående sättningarna. För att 
lösa sättningsproblematiken bedöms KC-pelare vara ett 
huvudalternativ. Grundläggning av eventuella nya byggnader 
och anläggningar inom Riversideområdet kommer behöva 
utförs med spetsbärande stödpålar.

Hydraulik och erosion
I detta område och vidare nedströms föreslås relativt 
omfattande tryckbankar i ån. Här ökar dock både åns tvärsnitt 
och vattendjupet markant. Tryckbankarna medför därför 
inte några problem med avseende på dämning, erosion eller 
båttrafik.

Konstruktion bryggpromenad och bro över skyfallsled
Träkonstruktionen grundläggs på bryggpålar med 12-15 m 
längd, vilket innebär att konstruktionen inte kommer att 
bli helt sättningsfri. Det bedöms vara acceptabelt eftersom 
livslängden är begränsad och områdets karaktär är mer av 
ett möte med naturen och den strandpromenad som planeras 
längre västerut. Spetsbärande stödpålar föreslås, men även 
enklare mantelburna pålar kan övervägas.

7.2.4 Genomförande och påverkan 
I samband med projektering behöver provgropar utföras för 
att klarlägga grundläggningen av de befintliga stenmurkajer-
na. För att öka kunskapen om möjligheten att utföra grund-
förstärkning marken med KC-pelare bör ett testfält övervägas 
inom Riversideängen. Detta bedöms viktigt inte bara del N7 
utan även för området kring Bäveån som helhet.

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 
arbeten som planeras. Inför rivning och borttransport kan 
provtagning av material (trä, betong) bli aktuellt.

När översvämningsskyddet på delsträcka N6 byggs måste 
skyfallsvatten ledas mot Bäveån. Markmiljöns eventuella 
påverkan på platsens temporära funktioner tillsammans med 
möjligheten till ny vegetation utan saneringsåtgärder bör 
klargöras. 

Spillvatten- och vattenledning som korsar Bäveån finns 
inom arbetsområdet något som kan påverka metod för 
genomförande.

Figur 7.13. Tekniska åtgärder ovan medelvattennivå, delsträcka N7. För åtgärder under vatten se Figur 8.30
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Badhuskajen

Gamla Badhuset Södra Hamnplan Södra Hamnen
Anegrund

Junogatan

Teaterplantaget

BadhusparkenGöteborgsvägen

Asplundsgatan

Den södra sidan väster om Västerbron bjuder på en rik 
kulturhistoria, gröna miljöer och aktiva verksamheter - en 
levande del av centrala Uddevalla med många befintliga 
kvaliteter att värna och utveckla. I samband med byggnation 
av översvämningsskydd och medföljande stadsutveckling i 
centrala Uddevalla behöver motorfordonen lämna plats för 
fotgängare och cyklister närmast ån. Det görs genom att 
skapa generösa och generella kajmiljöer av brukskaraktär. 
I första hand utformas stråk för bara oskyddade trafikanter. 
På vissa sträckor behöver alla trafikslag samsas och där 
utformas miljöerna så att motorfordonstrafik framförs på de 
gåendes villkor eller med rekommenderad lägre hastighet. 
Med en generös kajmiljö kan Teaterplantagets grönska lyftas 
fram och en nod skapas vid Södra Hamnen. Detta samtidigt 
som byggnader med olika skala som Petersonska huset, 
Gröna huset och framtida exploatering hittar sin självklara 
plats i en sammanhållen och upplevelserik central kajmiljö.

Orienterande beskrivning av stadsmiljöerna
Väster om Göteborgsvägen tar en norrvänd kajpromenad 
vid, Badhuskajen. I direkt anslutning möter Teaterplantaget 
vattnet med ett nyligen anlagt översvämningsskydd (S2.2) 
och planteringar mot både parken och på kaj (f.d. Västra 
Fiskekajen). Till parkens nuvarande funktioner adderas 
bräddning av ytavrinnande regnvatten. Kajmiljöerna och 
dagens karaktär i anslutning till Gamla Badhuset behålls och 
utvecklas försiktigt för att skapa sammanhängande kajytor för 
alla trafikslag med rörelse på de gåendes villkor. Alla dagens 
funktioner bibehålls samtidigt som nödvändiga nya kopplade 
till översvämningsskyddet adderas, t ex underjordiskt 
dagvattenmagasin och pumphus i en ny byggnad som delas 

med gästhamnen och turistcentret. Sammantaget organiseras 
nuvarande och nya funktioner på ett sätt som skapar attraktiva 
kajmiljöer med framsidor både mot vattnet och mot parken. 
Flera stängbara öppningar i översvämningsskyddet skapar god 
kontakt mellan in- och utsida och ansluter till parkens stråk.

Där Badhuskajen möter Asplundsgatan och Södra Hamnen 
skapas en mindre platsbildning med tillgänglig anslutning 
till Gästhamnens flytbryggor. Härifrån och västerut 
placeras översvämningsskyddet längst ut mot vattnet för att 
maximera utrymmet på land där många funktioner behöver 
samsas på en liten yta. Mötet mellan Junogatan och Södra 
Hamnen utvecklas till en långsträckt nod - Södra Hamnplan. 
Ytan dimensioneras för befintlig genomgående trafik men 
disponeras på ett sätt så att det i framtiden är möjligt att 
stänga Asplundsgatan väster om Göteborgsvägen. Med en 
generös och flexibel brukskaj möblerad med trädplanteringar, 
sittplatser, en hamnträdgård och offentlig konst omvandlas 
trafikytor till aktiv kajmiljö i befintlig kontext där både 
verksamheter och boende skapar liv. Angöring med 
lastbil och parkering för bil och cykel i anslutning till 
Socialförvaltningen (Gröna Huset) säkerställs samtidigt som 
byggnaden tillgängliggörs. 

För att skyfallssäkra området behöver en del av Badhusparken 
och/ eller framtida exploatering utformas på ett sätt som leder 
skyfallsvatten mot Teaterplantaget, där stående vatten på 
grönytorna inte utgör någon skada.

Väster om Socialförvaltningen ansluter en tillfällig GC-väg 
till strandpromenaden längs Anegrund i väntan på framtida 
exploatering.

8. LÖSNINGSFÖRSLAG SÖDRA SIDAN

Figur 8.1. Flygvy Södra sidan av Inre Hamnen framtagen inom ”Stadsutveckling kring Bäveån’” 2019
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8.1 Badhuskajen, S2.2 (genomförd)

8.1.1 Mål och funktion 

Befintlig kaj är nyligen renoverad och bakom kajen finns 
ett relativt nybyggt översvämningsskydd med skyddsnivå 
+2,7 m. Dock saknas översvämningsskydd runt korsande 
dagvattenledning.

8.1.2 Förslag till lösning S2.2

Översvämningsskyddet är placerat mellan Teaterplantaget och 
Badhuskajens låga, västra del (f. d Fiskkajen), från gångbanan 
längs Göteborgsvägen fram till den högre belägna delen av 
Badhuskajen.

Längst i väster sträcker sig befintligt skydd endast ner 
till korsande dagvattenutlopp. Tätning under ledning och 
mot spont så att ett komplett översvämningsskydd, typ B, 
åstadkoms bör utföras.

8.1.3 Tekniska aspekter av lösningen

Skredsäkring och sättningar

Förstärkningsåtgärderna har utförts (2018-2019) vid 
delsträckan S2.2, se Figur 8.4. 

Förutsättningarna för förstärkningsåtgärderna var bland annat 
att området utfördes med små höjdjusteringar av markytan. 
Området mellan kajlinjen och översvämningsskyddet 
trafikeras enbart med gångtrafik och enstaka lätta driftsfordon 
för parkskötsel. Övrig mark avses vara parkmark framledes. 

Figur 8.3. Placering översvämningskydd och 
markplanering

Figur 8.2. Badhuskajens västra del färdigställdes 2019
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Figur 1.1. S2.2
Figur 1.1. S2.2

En ny stenmurkaj har byggts mellan Västerbron och 
Badhuskajens högre belägna del. Kajmuren av natursten 
vilar på en betongplatta som grundlagt med spetsbärande 
stödpålar. Marknivån närmast kajen varierar mellan ca +1.3 
och ca +1.8. Skredsäkring har utförts genom avlastning med 
lättklinkerfyllning som sträcker sig ca 17 m bakom kajlinjen. 
Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 0.9 och ca 1.5 m. 

Den utförda förstärkningslösningen har beräknats i typsektion 
S2_B, se planläge i Figur 8.4 och ”Bilaga 7 - GEOplan”. 
Glidyteberäkningar och åtgärderna redovisas i sektion 19 i 
”Bilaga 8 - GEOSektioner”. 

Sättningsmätningarna som utförts visar en sättningshastighet 
på ca -4 mm/år. Avlastningen med lättklinkerfyllning som 
utförts kommer minska de pågående sättningarna något. 

På delsträckan utförs inga åtgärder i vatten, därför blir det 
ingen påverkan på hydraulik eller erosion.

Översvämningsskydd
Översvämningsskyddet på delsträckan utgörs av 
betongingjuten stålspont (konsolspont) med en överkant 
på ca +2.7. Med pågående sättningshastighet bedöms en 
överkantsnivå på minst +2.5 kunna hållas till år 2070. 
Sponten har dimensionerats för en livslängd av 100 år. Ovan 
mark är översvämningsskyddet utfört på hela delsträckan. 
Översvämningsskyddet (sponten) ansluter till båda sidor 

om dagvattenledningen. Tätning med bentonitblandad sand 
(likande Typ B) har gjorts mot ledningen och sponten, men 
en tätning av ledningsbädden, under ledningen saknas. En 
kompletterande tätning med injektering bedöms behöva 
utföras för att hindra att vatten trycks in via ledningsbädden. 

Dagvatten- och skyfallshantering
I den västra delen av denna sträcka finns ett dagvattenutlopp 
med dimension 1400 mm. Detta utlopp har hydraulisk 
förbindelse med det 1000 mm utlopp som ligger ytterligare 
västerut. Ur dagvattensynpunkt är det möjligt att anlägga den 
södra sidans pumpstation vid vilket som helst av dessa utlopp. 
Till pumpstationen ansluts därefter avskärande ledningar 
från andra dagvattenutlopp. Det finns lastbegränsningar 
på Badhuskajens västra del (S3). Tillgängligheten för 
servicefordon till en pumpstation placerad på sträcka S2.2 
är därför svår att lösa utan att behöva ta parkmark i anspråk. 
Detta och svårigheten att på ett bra sätt placera ett 50-75 
kvm stort pumphus i den känsliga kulturmiljön har gjort att 
det västliga alternativet för förläggning av pumpstation har 
studerats. Se 8.2 Badhuskajen, S3. 

I Teaterplantaget som ligger söder om översvämningsskyddet 
föreslås att utrymme reserveras för omhändertagande av 
skyfallsvatten.

Markmiljö
Området utgörs idag av kaj- och parkmiljö och är förenat med 
föroreningsrisker främst från trafiken. 

I området på södra sidan närmast kaj och bron har tidigare 
ett flertal byggnader legat bl a en teater, fiskhandel och 
skeppsmäklare. De sista byggnaderna revs i mitten av 
1950-talet och användes därefter till parkering men är idag 
ett parkområde. Närmast kajen på södra sidan är kunskapen 
om föroreningssituationen låg (Sigma Civil, 2017a; WSP, 
2016b). Ingen provtagning är utförd i direkt anslutning till 
bro. Hamnverksamhet har bedrivits inom detta område. 
De potentiella mark och grundvattenföroreningar som kan 
förväntas inom området är metaller, petroleumföroreningar, 
PAH, PCB och bekämpningsmedel (Sigma Civil, 2017a; WSP, 
2016b). 

Figur 8.4. Tekniska åtgärder, delsträcka S2.2.

Figur 8.5. Bakom Badhuskajens ligger Teaterplantaget.  
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Provtagning är utförd i området bakom kajen inom 
parkområdet och föroreningar som påvisades var metaller, 
aromater, PAH och PCB (Sigma Civil, 2017a). 

8.1.4 Genomförande och påverkan
Inför kommande detaljprojektering behöver provtagning 
avseende markmiljö utföras anpassad till de arbeten som 
planeras.

Figur 8.6. Beroenden sträcka S2.2
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8.2 Badhuskajen, S3 

Den högre belägna delen av Badhuskajen utgörs av delsträcka 
S3. Den sträcker sig från delsträcka S2.2 fram till Södra 
Hamnen. Teaterplantaget och Gamla Badhuset utgör fond till 
kajmiljön. Här finns flera viktiga målpunkter; Vita båtarna, 
Uddevalla Turistcenter och servicebyggnader tillhörande 
Uddevalla gästhamn. I samband med genomförandet av 
översvämningsskyddet utvecklas kajmiljöerna med oskyddade 
trafikanter i fokus samtidigt som en god tillgänglighet för 
leveranser och servicefordon bibehålls. Även de gröna 
värdena utvecklas och stärks i mötet mellan park och kaj. 

8.2.1 Mål och funktion
Badhuskajen ska även i framtiden ha karaktären av en 
robust brukskaj där utrymmeskrävande hamnaktiviteter kan 
förekomma. 

Längs Badhuskajen löper Strandpromenaden som här för 
första gången kommer ut i stadens hamnmiljö. Promenaden 
följer två långa sittmöbler i vilka översvämningsskyddet är 
integrerat. Den östra möbeln vänder sig både mot vattnet 
och Teaterplantaget. Den västra möbeln vänder sig mot 
vattnet och in mot en ny generös, bågformig häck med 
bakomliggande vegetationsöar. Möblerna erbjuder sittplatser 
och pausmöjligheter åt besökare i närhet till både centrum och 
närbelägna parkmiljöer.

En ny hamnbyggnad, som både ombesörjer service för 
gästhamnen (miljöhus, toalett, dusch, tvättstuga samt 
tappning av färskvatten) samt turistcentret (förrådsutrymme 

och garage) och en ny pumpstation som hanterar dagvatten 
vid högvattensituationer blir ett nytt inslag på platsen och ska 
genom sin utformning understödja karaktären av aktiv hamn. 

8.2.2 Förslag till lösning S3
Översvämningsskyddet placeras mellan befintlig påldäckskaj 
och innanför liggande befintligt påldäck. Skyddet utförs 
som typ A, pålad spont av stål med pågjutning av betong 
som skydd. Den uppstickande delen av skyddet integreras 
i två långsträckta kajmöbler som omväxlande består av 
beklädnadsmurar och bänkar i trä. På delsträckan där ny 
hamnbyggnad ersätter den befintliga utgör hamnbyggnadens 
norra vägg en del av översvämningsskyddet. 

Anslutningar mot översvämningsskyddet i öster utförs 
genom en rät vinkel mot S2.2. I väster, mot S4, ansluts 
skyddet ovan mark med stängbar öppning antingen i form 
av permanent monterad port eller demonterbara skydd som 
lyfts på plats vid högvattenhändelse. Även övriga öppningar i 
översvämningsskyddet på denna delsträcka utförs med dessa 
alternativ av portar/skydd.

Delar av det befintliga påldäcket rivs och ersätts med nytt 
påldäck som anpassas efter den nya hamnbyggnaden och den 
förväntade, större trafiklasten i anslutning till densamma. 
Innanför påldäcket löses stabiliteten med lättfyllning. 

I Hamnbyggnaden reserveras plats för pumphus med pump 
och pumpgrop som i sin tur är ansluten till ett underjordiskt 
dagvattenmagasin i nära anslutning. Ytorna innanför 
översvämningsskyddet och ovanför dagvattenmagasinet 
beläggs med gatsten och stärker på så sätt karaktären av 

Figur 8.7. Vy Badhuskajen mitt för Gamla Badhuset
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Figur 8.9. Kajprincip S3 Badhuskajen 

Figur 8.8. Placering översvämningskydd och markplanering sträcka S3 0 50 m10
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gammal industrikaj i innerstadsanda. Nya vegetationsöar 
utgör motvikt till det underjordiska magasinet samtidigt som 
den gröna karaktären och kopplingen till Badhusparken och 
Teaterplantaget stärks. 

Den bågformade häcken har en viktig rumsdelande funktion. 
Då denna är placerad på påldäck utgör dess växtbädd en 
förutsättning för marknivåer i anslutning till denna.

Badhuskajen är utgångspunkten för skärgårdsbåtarna. 
Propellererosion är ett återkommande problem och kan 
påverka kajens stabilitet på sikt varför en åtgärd behöver ses 
över.

8.2.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
I samband med renoveringen av Badhuskajen (2003-
2004) utfördes ett flertal skredsäkringsåtgärder. 
Förstärkningsåtgärder i form av tryckbank av bergkross 
har utfördes till nivå ca -3.5 i Bäveån. Vidare utfördes en 
avschaktning till nivå ca -0.2 på en sträcka av 17 m bakom 
Badhuskajen. Ett påldäck som ansluter till Badhuskajen 
och Gamla Badhuset byggdes över avschaktningen och 
utgör underlag för nuvarande markytor. Gamla Badhuset 

grundförstärktes med spetsbärande stödpålar för att 
skredsäkra byggnaden och för att stoppa sättningarna. 

I detta projekt har tidigare förstärkningsåtgärder setts 
över. I huvudsak är tidigare utförda åtgärder tillräckliga. 
Genomförandet av översvämningsskyddet kommer 
endast innebära mindre kompletteringar av de tidigare 
förstärkningsåtgärderna. 

De föreslagna förstärkningsåtgärderna i delsträckan S3, se 
figur 8.10 innebär ombyggnad av påldäcket inom västra delen, 
inom området för den nya hamnbyggnaden i anslutning till 
delsträcka S4. Avschaktningen under denna del av påldäcket 
utförs till nivå -0.2 enligt tidigare. Gropar som sedan 
2004 uppstått till följd av propellererosion i anslutning till 
Badhuskajen fylls upp till nivå -3.5 igen. 

Förstärkningslösningarna har beräknats i flera sektioner, men 
en typsektion S3_E redovisas, se planläge i Figur 8.11 och 
”Bilaga 7 - GEOplan”. Glidyteberäkningar och åtgärderna 
redovisas i sektion 20 ”Bilaga 8 - GEOSektioner”. 

Det planerade dagvattenmagasinet och pumpstationen avses 
schaktas ned och grundläggas med stödpålar, vilket ger 
avlastning av marken. Inga förstärkningsåtgärder bedöms 

Figur 8.10. Kajprincip S3 Hamnbyggnad



Fördjupad förstudie - 8. Lösningsförslag Södra sidan

121

S3

S3

därför erfordras för dessa. Schaktningsarbetena kommer 
behöva utföras inom spont.   

Sättningsmätningarna som utförts i området visar en 
sättningshastighet på ca -4 mm/år. Översvämningsskyddet bör 
utförs med spetsbärande stödpålar för delen längs Bäveån för 
att säkras mot sättningar. 

Mindre höjdjusteringar föreslås av marken bakom befintligt 
påldäck och kring dagvattenmagasinet. För att minska de 
pågående sättningarna och erhålla en jämnare övergång av 
marken vid påldäcket till anslutande befintlig mark föreslås 
avlastningen med lättklinkerfyllning. Kompletterande 
sättningsberäkningar behöver utföras i detaljprojekteringen 
för att bestämma mängden lättklinker.

Översvämningsskydd
Fyllning i området bedöms generellt vara så genomsläpplig 
att det är nödvändigt med ett översvämningsskydd som går 
ner till underliggande lera. Översvämningsskyddet är tänkt 
att placeras i facket mellan den inre pålraden för kajdäcket 

och den yttre pålraden för påldäcket. Det medför att kajdäcket 
behöver rivas i den överskjutande delen in mot land och 
säkras mot korrosion i rivningssnittet.

Det medför också att sponten kan behöva slås genom 
sprängstensfyllningen som delvis kan finnas under kajen, 

Figur 8.11. Tekniska åtgärder, delsträcka S3.

Figur 8.12. Röd pil illustrerar placering av ÖS, vilket innebär att befintlig 
hamnbyggnad behöver rivas
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vilket kräver en så kallad ”slitsborrning” för kunna få 
ner sponten. En slitsborrning är en tätsöm av borrhål i 
spontlinjen för att säkerställa att sponten går att sätta när 
det finns hinder i marken. Korrosionsskyddet av sponten 
på denna delsträcka är en utmaning då kringgjutning med 
betong inte är enkel när gjutningen ska ske i en smal slits 
mellan två befintliga påldäck. Förslagsvis kan en slätspont 
sättas som yttre kvarsittande form för betonggjutningen för 
att underlätta utförandet. Sponten kan hängas upp i det nya 
påldäcket som byggs för den nya byggnaden, men behöver 
pålas på den resterande sträckan eftersom den inte bör belasta 
den befintliga kajkonstruktionen med laster som den inte är 
dimensionerad för.

Kompletterande dränering innanför översvämningsskyddet 
kommer att behövas på sikt för att hindra 
grundvattennivåerna att stiga till oönskade nivåer på grund av 
förväntad havsnivåhöjning.

Kring översvämningsskyddet byggs en varierad sittmöbel 
i trä och betong där konstruktionen anpassas efter 
lastbegränsningen på den befintliga påldäckskonstruktionen. 
På denna delsträcka finns det också ett behov av flera 
stängbara öppningar i översvämningsskyddet av 
tillgänglighetsskäl. Dessa integreras i kajmöbeln.   

Föreslagen placering av översvämningsskyddet innebär att 
befintlig hamnbyggnaden samt miljöhus behöver rivas. En ny 
hamnbyggnad innehållande bl a pumpstation föreslås i samma 
läge längs Badhuskajen, men anpassad efter skyddet, vilket 
innebär strax söder om den befintliga. 

Kajkonstruktion 
Den befintliga kajen är renoverad 2003-2004 och bedöms 
därmed kunna vara kvar utan åtgärd på större delen av 
sträckan. Dessa befintliga konstruktioner bedöms kunna vara 
kvar med normalt underhåll i åtminstone 15-20 år till. Efter 
det kan förnyat beslut tas om åtgärd. Det är möjligt att riva 
kajen och bygga en ny i framtiden om det skulle behövas om 
den nya byggnaden grundläggs på nytt separat påldäck. 

Eftersom den nya byggnaden bör inte byggas på det befintliga 
påldäcket, rekommenderas att de fyra första facken i 
befintligt påldäck rivs och ersätts med ett nytt påldäck för 
att bära upp den nya byggnaden. Vidare behöver både det 
befintliga kajdäcket och det innanförliggande påldäcket under 
mark förlängas något västerut för att byggnaden ska kunna 
grundläggas i sin helhet. Byggnaden grundläggs på plintar 
som står på det nya påldäcket. Relationshandling bygger 
på den sektion som är öster om befintligt hamnkontor. Se 
”Bilaga 12 - Ritningar befintliga kajer”.

Pumpstationen byggs under det nya huset som en spontgrop 
som pålas och förses med golv och väggar i betong.

Söder om det nya hamnkontoret byggs ett underjordiskt 
dagvattenmagasin. Det blir en betongkonstruktion 
med kvarsittande spont av stål runtom. På grund av 
att dagvattenmagasinet utsätts för lyftkrafter behöver 
betongkonstruktionen dragförankras. Därför föreslås för 
denna del borrade stålrörspålar som kan dragförankras med 
dragstag eller linstag ner i berget.

Figur 8.13. Bildkälla: Google Earth       Fartygs vridning vid manövrering med spring 
           Utbredning av erosionsskyddande madrass
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Dagvatten- och skyfallshantering

På sträcka S3 placeras den pumpstation som behövs för 
dagvattenhanteringen på den södra sidan. Flera placeringar 
är möjliga sett ur VA-perspektiv. Faktorer som har varit 
avgörande för lokalisering av pumphus har därför varit; 
värnande av kulturmiljövärden och siktlinjen mot vattnet 
från Göteborgsvägen/Asplundsgatan, fri sikt längs kajen 
för oskyddade trafikanter på strandpromenaden innanför 
skyddet och lastbegränsningar på befintliga konstruktioner. 
Den överbyggnad som krävs för pumpstationen föreslås 
integreras i den nya hamnbyggnaden. Det magasin som krävs 
för pumpstationen är av mindre volym än på den norra sidan, 
ca 100-200 m3, och föreslås placeras under mark i området 
sydöst om byggnaden.

Vid skyfallshändelser kommer ytavrinnande vatten att ställa 
sig i Teaterplantaget, samt till viss del på närliggande gator. 
Gamla Badhuset kan påverkas något av vattensamlingen. 
Detta kan avhjälpas genom avsänkning av gräsytor centralt i 
parken. Med tanke på stigande grundvattennivåer på sikt kan 
avvägning mellan olika funktioner behöva göras. Är torra, 
funktionella gräsytor i Teaterplantaget av stor vikt kan ett 
objektsskydd för Gamla Badhuset övervägas.

Propellererosion

”De vita båtarna”; m/s Byfjorden, m/s Sunningen och m/s 
Gustavsberg II, ligger oftast förtöjda på samma plats vid 
Badhuskajen. 

När fartygen lägger till vid kajen eller går från kajen 
manövrerar de med spring. Det innebär att de har en tamp 
spänd från fören på fartyget till en pollare längre akterut 
på kajen, och kör framåt med maskin. Därvid uppstår en 
hävstångsverkan som vrider in eller ut aktern, se de gula 
linjerna på flygfotot i Figur 8.13. Vid dessa manövrer riktas 
en kraftig stråle från fartygets propeller ner i bottnen bakom 
båten och orsakar erosion. Dessa erosionsgropar syns tydligt 
på sjömätningsritningen i Figur 8.14.

Erosionsgroparna i bottnen uppstår när fartygen lägger 
till med spring och framför allt när de avgår med spring. 
Troligen använder de alltid samma pollare. Det medför att 
propellererosionen alltid uppstår i samma båglinje ut från 
kajen.

Problemet med propellererosion från fartygen är inte 
nytt. Kring år 2003 fylldes erosionsgropar i bottnen med 
sprängsten 250-300 mm.

Sjömätningen som visas i Figur 8.14 utfördes i november 
2016. Inom största delen av det område där stenfyllning 
utfördes har bottennivån varit stabil under de 13 år som 
gått mellan sjömätningarna. I en båglinje bakom aktern 
på respektive fartyg har dock propellererosionen varit så 
koncentrerad att nya gropar bildats.

Det är viktigt att inte erosionsgroparna blir för stora utanför 
kajlinjen då detta kan äventyra kajens stabilitet. Bottennivån 
ska inte understiga -3,5. Erosionsgroparna kan fyllas med sten 
igen, eventuellt med en något större fraktion än 250-300 mm. 

Figur 8.14. Figur 8.13 Sjömätningsritning med gropar från propellererosion. Yta i vitt illustrerar botten där erosionsgropar fyllts igen år 2003.   
Bildkälla: Marin Miljöanalys AB
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Det kan dock vara svårt att lägga ut så mycket större stenar 
och få en jämn botten. Sedan bör man hålla de utsatta ställena 
under uppsikt och mäta in dem med ett par-tre års mellanrum, 
så att fyllningen kan upprepas vid behov. En alternativ 
åtgärd kan vara att täcka den utsatta delen av bottnen med en 
erosionsskyddande gabion- eller betongmadrass. En madrass 
bör täcka en yta med en längd på 60-70 m och en bredd på 
15-20 m.

Om det i framtiden blir fartyg med bogpropeller som ska ligga 
vid kajplatsen längst västerut, där m/s Byfjorden ligger idag, 
bör man lägga erosionsskydd på botten även under fartygets 
för.

I övrigt utförs inga åtgärder i vatten som påverkar hydrauliken 
i ån. 

Markmiljö
Området utgörs idag av kaj- och parkmiljö samt 
parkeringsytor och är förenat med föroreningsrisker främst 
från trafiken.

Inom området har det tidigare bedrivits hamnverksamhet 
samt båtuppställning ca 50 m från kajkanten (inom nuvarande 
parkeringsyta). Sydost om den tidigare båtuppställningen har 
det funnits en drivmedelsanläggning och inom det området 
har en efterbehandling utförts. I stort sett hela det aktuella 
området där översvämningsskyddet ska anläggas är utfyllt 
efter 1850. Potentiella mark och grundvattenföroreningar 
är bl a. metaller, petroleumföroreningar, PAH, PCB, TBT, 
lösningsmedel och bekämpningsmedel (WSP, 2016b).

En del provtagning har utförts inom denna delsträcka 
och föroreningar som påvisats i mark är bl.a. metaller, 
petroleumföroreningar, PAH, PCB och TBT (Sigma Civil, 
2017a och b; WSP, 2016b) 

8.2.4 Genomförande och påverkan

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 
arbeten som planeras. Inför rivning och borttransport kan 
provtagning av material (trä, betong) bli aktuellt.

Enligt relationsritningar för den befintliga kajen ser sektionen 
olika ut där huset står jämfört med sektionen längre österut, 
vilket gör att förutsättningarna är något oklara. Detta bör 
studeras närmare i kommande skeden. 

Utförandemässigt behöver storleken på arbetsmaskiner 
mm för byggtiden studeras vidare eftersom de befintliga 
konstruktionerna har en begränsning i tillåten last. Väljs 
mindre maskiner i kombination med lastspridande åtgärder 
i form av balkar och/eller stockmattor bör detta inte utgöra 
något bekymmer.

Befintligt påldäck kan utgöra hinder för förläggning av 
nödvändiga dräneringsledningar innanför skyddet. I så fall 
behöver en lokalisering söder om Gamla Badhuset studeras. 
I samband med eventuell upprustning av Teaterplantaget bör 
dräneringssystem inkluderas för att slippa gräva upp parken 
vid flera tillfällen.

Figur 8.15. Beroenden sträcka S3
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8.3 Södra Hamnplan och 
Repslagarebryggan, S4

Södra Hamnplan är mötet mellan den befintliga staden och 
planerad utveckling vid Anegrund, mötet mellan gröna parker 
och den täta staden och mötet mellan flera olika riktningar 
och gator. Från dagens trafikplats utvecklas en samlande nod 
för möten mellan människor, en generös bruksyta där trafik 
och vistelse samsas. 

Utmaningen på delsträckan är den otillfredsställande 
släntstabiliteten och begränsningar som bland annat befintliga 
byggnader utgör i genomförandeskedet.

8.3.1 Mål och funktion
Södra Hamnplan är en komplex plats med många 
olika funktioner, inte minst en rad olika trafikslag och 
rörelsemönster, som ska samlas på en begränsad yta. För 
att skapa tillräckligt med plats är översvämningsskyddet 
placerat nära Bäveån som ett distinkt möte mot vattnet. 
Platsens funktioner, tillsammans med låga markhöjder 
och en utmanande geoteknik skapar Södra Hamnplans 
förutsättningar.

På Södra Hamnplan är det brukskajen som möter vattnet. 
Strandpromenaden skiftar karaktär från Badhuskajens 
parknära kajmiljö till den mer öppna och storskaliga miljön 
på Södra Hamnplan. Historiskt sett har denna plats en tydlig 
koppling till repslagarindustrin. Det finns flera karaktäristiska 
byggnader på platsen. Mest iögonfallande är Petersonska 
huset i gränsen till de äldre delarna av staden och nyare delar. 

Här finns också “Gröna huset”, som med sin höjd, färg och 
utformning bildar ett landmärke i området. Även Elis Smide, 
strax söder om Petersonska huset är en byggnad med stark 
industriell prägel som ger platsen identitet.

Södra Hamnplan är en knutpunkt för trafik. För att 
åstadkomma en trygg miljö som prioriterar gång- och 
cykeltrafik föreslås ytan utformas som ett låg- eller 
gångfartsområde där utformningen medför att fordonstrafiken 
rör sig långsamt. Det främjar tvärande rörelser av fotgängare 
över hamnplan och skapar säkrare miljö för alla. Som 
mitt- och mötespunkt på Södra Hamnplan finns plats för 
ett storskaligt konstverk som hamnar i blickfånget när man 
närmar sig platsen.

I anslutning till Socialförvaltningen finns behov av 
parkeringsplatser för både besökande bilar och cyklar. Entrén 
till förvaltningen behöver tillgänglighetsanpassas genom 
ramper, en anpassning som bidrar till att skapa en naturlig 
entréplats för byggnaden. I nära anslutning till denna och 
en förlängd gång- och cykelväg med koppling till Junogatan 
föreslås handikapparkering och cykelparkering. Även 
funktionen dagens lastzon fyller behövs fortsatt, den föreslås 
dock flyttas tvärs över gatan, till ytan framför Elis Smide.

Norr om Gröna Huset kopplas gång- och cykelvägen västerut 
ihop med GC-vägen längs sträcka S6.

För att ytterligare styra trafiken samt skapa en helt bilfri 
zon närmast vattnet placeras ett generöst trädäck parallellt 
med kajkanten. I trädäcket planteras skira träd som utan 
att skärma av kontakten med vattnet skapar ett bättre 

Figur 8.16. Vy över Södra Hamnplan med Petterssonska huset till höger och Gamla Badhuset i fonden
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S4

S4

mikroklimat och en bättre rumslighet på platsen. För att 
skapa bra växtförutsättningar görs växtbädden för träden 
sammanhängande, vilket är möjligt med ett trädäck som 
ytskikt.

Framför Petersonska huset föreslås en stor flerskiktad 
plantering. Dels för att ge skapa ett lugn framför byggnaden 
men även för att understödja stadsrummet Södra Hamnplan.

Norr om kajen finns befintliga flytbryggor. För att skapa en 
allmän tillgänglighet till dessa behövs stängbar öppning i 
skyddet och nya ramper till bryggan i dess östra avslut. Det 
finns även behov av en anslutning till flytbryggan öster om 
Gröna huset.

8.3.2 Förslag till lösning S4
Översvämningsskyddet placeras i vattenlinjen för att få så 
mycket plats för alla rörelser och funktioner som möjligt. 

Figur 8.19. Tekniska åtgärder, delsträcka S4.

Figur 8.20. Typsektion med förstärkningsåtgärd för delområde S4. (Bild: Sweco)

TR
YC

KA
VL

OPP
 4

00

TR
YC

KA
VL

OPP
 4

00
   

 
   

 

DV 1000
DV 1000

Flytbrygga i Flytbrygga i 
nytt lägenytt läge

0 50 m10
Allmänt 
Projektområdesgräns
Befintlig höjd
Föreslagen höjd

Översvämningsskydd
ÖS uppstickande ovan mark
Stängbar öppning i ÖS

Ledningar & genomföringar i ÖS
Befintlig spill-ledning genom ÖS
Föreslagen dagvattenledning
Fast installerad genomföring (lokal omläggning 
av ledning)
Tätning under Befintlig ledning
Kasun/brunn för avstängning av ledning
Befintlig ledning läggs om
Befintligdagvattenledning
Befintlig vattneledning
Befintlig spillvattenledning

Stängbara öppningar i ÖS
Föreslaget demonterbart skydd
Föreslagen fast port

Förstärkningåtgärder
Lättklinker / lättfyllning
Erosionsskydd
Påldäck
Grovt erosionsskydd/ sprängsten
Figur 1.1. Bankpålning

+ X.XX

+ X.XX



128

Översvämningsskyddet sticker upp 50 cm ovan markytan sett 
från insidan. Ett fallskydd är nödvändigt på grund av litet eller 
inget vattendjup på utsidan av översvämningsskyddet tillika 
kajen beroende på dygnsvariationerna vid medelvattenstånd. 
Översvämningsskyddet utförs som en pålad spont, typ A, 
skyddas med pågjutning och kläs in med liggande trä i grova 
dimensioner, på både insida och utsida. 

Stabiliteten i området säkerställs genom avlastning med 
bankpålning närmast kajen och i samband med det läggs 
den stora dagvattenledningen som mynnar i Bäveån på 
delsträckan om. Lättfyllning under torg- och trafikytorna 
innanför bankpålningen är en andra del av skredsäkringen 
vilket också utförs för att kompensera för sättningarna i 
området vid uppfyllnad. Strax öster om Socialförvaltningen 
passerar en spillvattenledning skyddet, vilket lokalt därför 
utförs som typ B med tätning vid sidan av, under ner till lera 
och ovan ledning mot spont.

Gång och körytor på Hamnplan får beläggning av granithällar 
och smågatsten för att hålla ihop karaktären längs 
industrikajerna på den södra sidan. Vegetationen utgörs av 
arter som skapar strandassociationer, ökar den biologiska 
mångfalden och har en lätt, skir karaktär. 

Stängbara öppningar i skyddet åstadkoms genom antingen 
permanent monterade slagportar eller demonterbara skydd 
som lyfts på plats vid högvattenhändelse. 

8.3.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
Släntstabiliteten för delsträckan S4 är i dag otillfredsställande 
och skredsäkringsåtgärder rekommenderas för gatumarken 
Asplundsgatan, Södra Hamnen och Kv Windingsborg. Om 
förstärkningsåtgärder utförs ger det bland annat möjlighet att 
genomföra detaljplanen för markområdet vid Badhuset. 

Vid delsträckan finns det befintliga byggnader. Petersonska 
huset och Elis Smide är grundlada med betongplatta och 
träpålar. Byggnaderna sätter sig och pålarna har troligen 
inte slagits ned till fasta jordlager under leran, vilket delvis 
påverkat valet förstärkningsåtgärder. Gröna huset är grundlagt 
med stödpålar av betong och sätter sig inte.  

Förstärkningsåtgärderna är omfattande beroende på att 
de geotekniska förhållandena är mycket ogynnsamma i 
kombination med att det finns krav på höga markbelastningar 
nära intill slänten mot Bäveån. Inom delsträckan har påträffats 
kvicklera, vilket kan ge konsekvenser vid ett eventuellt skred 
som kan få utbredning som påverkar stora områden. Det ställs 
därmed högre krav på säkerhetsfaktor, vilket också ger ökat 
förstärkningsbehov.  

Förstärkningsåtgärderna föreslås utföras med avschaktning 
kombinerat med bankpålar och bakomliggande 
lättklinkerfyllning, se Figur 8.20. Den yttre delen av 
slänten, i strandlinjen, avschaktas till nivå ca -0.4 och 
förses med erosionsskydd. Den förslagna avschaktningen 
och avlastningen med bankpålar utförs ned till nivå 
-0.7 och sträcker sig mellan ca 14 och ca 20 m bakom 
befintligt släntkrön. Lättklinkerfyllningen som ansluter till 
bankpålarna läggs med underkantsnivå på samma nivå ca -0.7. 
Lättklinkerfyllningens tjocklek kring ca 1.5 m, se sektion 21 i 
”Bilaga 8 - GEOSektioner”, kommer variera för att anpassas 
till höjdsättningen och sättningskrav inom området. 

För att utföra schakt- och pålningsarbetena kommer en 
spont krävas, vilken även kommer utgöra det framtida 
översvämningsskyddet. Översvämningsskyddet utförs med 
spetsbärande stödpålar för att säkra det mot sättningar. 

Förstärkningslösningarna har beräknats och redovisas i 
typsektion 12, se planläge i Figur 8.19 och ”Bilaga 7 - 
GEOplan”. Glidyteberäkningar och åtgärderna redovisas i 
sektion 21 i ”Bilaga 8 - GEOSektioner”. 

Sättningsmätningarna som utförts inom S4 visar en 
sättningshastighet på -4 till -5 mm/år. Den föreslagna 
lättklinkerfyllningen kommer minska pågående sättningar 
avsevärt, men inte stoppa den helt. Lättklinker är 
huvudalternativ för sättningsbegränsning eftersom KC-pelare 
inte bedöms kunna utföras med risk för att skada de befintliga 
byggnaderna eller för risk att utlös ett skred i arbetsskedet. 
I samband med projekteringen kommer kompletterande 
sättningsberäkningar behöva utföras för att bestämma 
lättklinkerfyllningens tjocklek.   

Figur 8.21. Vy mot väster från strandpromenaden närmast 
översvämningsskyddet 

Figur 8.22. Vy mot väster. Kajytorna möbleras med vegetation och 
trädäck och gatan föreslås omvandlas till ett lågfartsområde beläggning 
av smågatsten.



Fördjupad förstudie - 8. Lösningsförslag Södra sidan

129

Figur 8.23.  Platsen idag. Bildkälla: Uddevalla kommun

Hydraulik och erosion
Ett erosionsskydd som dimensioneras för förekommande 
vattenhastigheter placeras på botten. Det medför ingen 
förändring av åns tvärsnitt och orsakar därmed ingen 
påverkan på dämning i ån.

Hydrogeologi
Fyllning i området bedöms generellt vara så genomsläpplig att 
det är nödvändigt med ett översvämningsskydd som går ner 
till underliggande lera. 

Ledningsgravar som står i hydraulisk kontakt med Bäveån 
måste tätas för att inte utgöra inströmningsvägar av vatten 
från Bäveån vid högvatten.

Kompletterande dränering innanför översvämningsskyddet 
kommer att behövas på sikt för att hindra 
grundvattennivåerna att stiga till oönskade nivåer på grund av 
förväntad havsnivåhöjning.

Kajkonstruktion och översvämningsskydd
Vald metod är bankpålning med innanförliggande lättfyllning. 
Se Figur 8.20. För att kunna utföra bankpålarna som ligger 
under medelvattennivån, behöver en skyddsspont sättas för 
byggskedet i form av en konsolspont runt hela schaktgropen. 
Denna spont lämnas sedan kvar närmast ån och får då 
tjänstgöra som översvämningsskydd på denna delsträcka. För 
att klara beständighetskraven kringgjuts sponten med betong 
och byggs till nivå +2,3 och utgör därigenom ett permanent 
översvämningsskydd. 

Båtplatserna kommer att tillfälligt behöva flyttas på 
delsträckan under byggtiden och nya förankringar behövs vid 
återplacering av flytbryggorna. För att skapa tillgänglighet 
till flytbryggorna med båtplatser utanför kajen byggs en ramp 
i trä till en flytande ponton, varifrån man når de befintliga 
båtplatserna.

En spillvattenledning med diameter 400 mm korsar Bäveån 
från nordost. Spillvattenledningen bedöms inte kunna tas ur 
drift och kan därmed inte läggas om. Översvämningsskydd 
typ B är därför aktuell här. 

I östra delen av området avslutas åtgärden strax innan det 
förlängda kajdäcket i delområde S3.

Dagvatten- och skyfallshantering
Även en befintlig D1000-ledning mynnar inom delområdet. 
Dagvattenledningen behöver ersättas för att den är i 
höjdkonflikt med de föreslagna pålplattorna. Den nya 
ledningen föreslås förläggas strax ovan pålplattorna. 
Ledningen ligger relativt djupt och genomföringen i sponten 
kräver en tillfällig spont utanför kajsponten för att kunna 
utföras i torrhet.

Den nya ledningen behöver läggas i ett läge vid sidan av 
den befintliga så att den nya ledningen kan byggas i sin 
helhet innan den befintliga ledningen rivs. Därigenom blir 

driftavbrottet så kort som möjligt. Utöver ovan nämnda 
dagvattenutlopp finns inga andra frågeställningar relaterade 
till dagvatten längs denna sträcka. 

Tillgänglig flytbrygga
För att skapa tillgänglighet till flytbryggorna med båtplatser 
utanför kajen byggs en ramp i trä till en flytande ponton, 
varifrån man når de befintliga båtplatserna.

Markmiljö
Inom området finns idag lokaler för kontor och trafikytor. 
Även en brygga för fritidsbåtar är anlagd inom detta område. 
Föroreningsrisker bedöms främst vara kopplade till trafiken. 

På 1800-talet fanns här en repslagarbana i strandkanten. 
Förutom denna har det funnits båtuppställningsplats, 
industrispår och hamnverksamhet. Inom sträckans västra 
del ca 50 m från ån finns en mekanisk verkstad sedan 1950. 
Potentiella mark- och grundvattenföroreningar inom området 
är bl a. metaller, petroleumföroreningar, PAH, PCB, TBT, 
lösningsmedel och bekämpningsmedel (WSP, 2016b)

En hel del provtagning har utförts inom området samt i 
Bäveån och föroreningar som påvisats i mark är bl a. metaller, 
petroleumföroreningar, PAH, PCB och TBT. Påvisade 
föroreningar i sediment är främst PAH och TBT (Sweco, 
2019; Sweco, 2020c; Sigma Civil, 2017c; ÅF, 2017).
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8.3.4 Genomförande och påverkan
När det gäller skyfall så beräknas vatten ställa sig längs med 
Asplundsgatan och Junogatan, vilket möjligen kan påverka 
Petersonska huset. Det föreslås därför att en mer detaljerad 
studie med kontroll av detaljerade höjder och konstruktion av 
byggnaden genomförs för att bedöma behovet av ett eventuellt 
objektsskydd för denna byggnad.

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 
arbeten som planeras.

I byggskede måste grundvattensänkning begränsas när 
nödvändiga geotekniska åtgärder utförs (se ovan), på grund av 
närhet till en fastighet (Petersonska huset) som sannolikt kan 
vara känslig för sättningar. 

Flytbryggorna och därmed båtplatserna kommer inte att 
kunna ligga kvar under byggtiden. 

Sponten runt schaktgropen, utförandet av bankpålning och 
lättfyllnad kommer att innebära en mycket kraftig påverkan 
på området under byggtiden.

Figur 8.24. Beroenden sträcka S4
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8.4 Södra Hamnen, tillfälligt avslut ÖS, S5

Fram till Gröna huset finns tydliga planeringsförutsättningar 
och ett stort behov av att skydda befintlig stad på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Väster om Gröna huset är 
planeringsförutsättningarna på lång sikt oklara. Däremot 
är skredsäkerheten både för framtida och nuvarande 
markanvändning ej tillfredsställande och åtgärder behöver 
göras. 

Utmaningen på delsträckan är bland annat att bygga ett 
översvämningsskydd genom porten i Gata-Parks byggnad 
längs Junogatan.

8.4.1 Mål och funktion
Målet på delsträckan är att skapa ett tillfälligt avslut av 
översvämningsskyddet. Utöver skydd mot högvattenhändelser 
och skredsäkring är målet att nuvarande markanvändning 
fram till nordöstra infarten till Gata-Parkkontoret ska 
kunna pågå under tiden. Det innebär arbetsfordon och 
leveranser till och från Gata-Parkkontoret, några enstaka 
tunga fordon, personbilsparkering och GC-stråk. Ytorna 
återställs provisoriskt efter arbetena med skredsäkring 
och översvämningsskydd för att minimera kostnaderna. 
Området väster om infarten till Gata-Park skredsäkras för en 
markbelastning på 10 kPa och framkomlighet för GC-trafik 
säkerställs.

8.4.2 Förslag till lösning S5
Översvämningsskyddet föreslås på den här sträckan utföras 
tillfälligt i väntan på framtida exploatering och med den ett 

permanent översvämningsskydd. Lösningen dimensioneras 
för en skyddsfunktion i 20 år. För att klara pågående 
marksättningar sätts överkantshöjden med överhöjning 
på 10 cm över nödvändig skyddsnivå, vilket innebär 
+2,0. På så vis säkerställs en skyddsnivå på +1,9 under 
översvämningsskyddets planerade livslängd.

På den här delsträckan behöver två typer av 
översvämningsskydd användas. På delsträckan mellan vattnet 
och passagen under Gata-Parks byggnad, mellan byggnaden 
och Junogatan och mellan Junogatan och berg utgörs skyddet 
av typ D, spont av stål. Översvämningsskyddet utförs med 
överhöjning för att kompensera för sättningar under den tid 
som skyddet planeras vara i bruk. Skyddets överkant ligger 
i liv med omgivande mark på sträckan mellan vattnet och 
byggnaden. Längs byggnaden faller marken och skyddets 
visning ökar gradvis upp till ca 40 cm åt båda håll. 

Anpassning kommer att behöva göras med extra trappsteg 
över skyddet och ner på andra sidan för att tillgängliggöra den 
källartrapp från gården som finns strax öster om porten mot 
Junogatan. 

Genom porten ut till Junogatan kan spont sannolikt 
inte slås varför skyddet föreslås utföras som typ E, 
strömningsavskärande skärm med eventuell underliggande 
jordinjektering. Vid entrén till Gata-Parks kontor belägen i 
passagen kommer ett demonterbart skydd behöva sättas upp 
vid varning för högvatten. 

På sträckan över Junogatan placeras översvämningsskyddet, 
också här typ E, i liv med mark vilket med befintlig gata på 

Figur 8.25.  
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+ 1,3 innebär att ett demonterbart skydd behöver monteras 
upp vid varning för högvattenhändelse. Ledningar finns i 
Junogatan, dessa planeras inte läggas om.

8.4.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
Efter området S4 passerats utförs inte några 
förstärkningsåtgärder för delsträcka S5. Däremot föreslås 
förstärkningsåtgärder längs delsträcka S6 som behövs för 
att säkra delsträckan S5, se beskrivning under delsträcka S6 
nedan.  

Sättningar pågår med ca -5 mm/år för den temporära delen 
av översvämningsskyddet mellan Bäveån till bergpartiet vid 
Walkesborg. Några sättningsbegränsande åtgärder föreslås 
inte. Spontens överkant föreslås utföras med överhöjning 
som kompensera de pågående sättningarna under den tid 
som skyddet är verksamt. Lokalt vid översvämningsskyddets 
passage av Junogatan kan det av konstruktionsmässiga skäl 
dock övervägas att utföras sättningsfria. Detta behöver 
utredas vidare i projekteringen.

Översvämningsskydd och genomföringar i skyddet
Fyllning i området bedöms generellt vara så permeabel att 
det är nödvändigt med ett översvämningsskydd som går ner 
till underliggande lera. Även ledningsgravar längs Junogatan 
som passerar skyddet behöver tätas för att inte utgöra 
inströmningsvägar av vatten som svämmar över markytorna 
utanför. 

Översvämningsskyddet ska på en sträcka om ca 18 
meter byggas genom port i byggnad och det kan krävas 
jordinjektering under byggnaden för att förhindra att vatten 
trycks in via permeabla jordlager under byggnaden och 
den troliga spalt som kan finnas mellan betongplatta och 
underliggande jord. 

På platsen passerar en 450 mm tryckspillvattenledning mot 
avloppsreningsverket. Denna kommer vara mycket svår att 
ta ur drift, varför det rekommenderas att tätning med hjälp 
av jordinjektering utförs för denna ledning. Bredvid finns ett 
300 mm dagvattenutlopp och en 400 mm nödavloppsledning 
från pumpstationen på Junogatan. Dagvattenutloppet ligger 

Figur 8.26. Kajprincip S5 Repslagarebryggan
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utformning av översvämningsskyddet räcker det med 
en grundare ledning för att i så fall ta avvattning från 
rännstensbrunnar och hustak, men om översvämningsskyddet 
ska fortsätta västerut behöver en djupare avskärande 
ledning anläggas på samma sätt som i övriga delar av 
dagvattensystemet.

Även denna delsträcka är till viss del utsatt för vattensamling 
vid skyfall, men byggnaderna på Junogatan klarar sig från att 
drabbas av översvämning som orsakar skada.

Markmiljö
Sträckan utgörs idag av Gata-Parkkontoret (kontor och förråd) 
och trafikområde och är förenat med föroreningsrisker främst 
från trafiken. På östra sidan av planerad delsträcka finns en 
mekanisk verkstad sedan 1950.

Detta område utgjordes också av hamnverksamhet. Potentiella 
mark och grundvattenföroreningar inom området är bl a. 
metaller, petroleumföroreningar, PAH, föroreningar från ev. 
ytbehandling (WSP, 2016b).

djupt och är svårt att lägga om. Däremot föreslås att det högre 
liggande nödavloppet från spillvattenpumpstationen läggs om.

Dagvatten- och skyfallshantering
Den dagvattenledning som mynnar i området passerar in 
i området från en oskyddad del via Junogatan. Därefter 
passerar den ut via översvämningsskyddet enligt 
beskrivningen ovan. Detta innebär att dagvattenledningen 
i båda ändar har kontakt med en oskyddad del. Av denna 
anledning måste ledningen isoleras hydrauliskt från det 
invallade området, så att vatten från ledningen hindras från 
att stiga upp på marken och översvämma området. Det går 
inte heller att sätta en backvattenlucka i utloppet eftersom 
vatten kommer att fylla på från de övre delarna av Junogatan.

Inga dagvattenbrunnar kan således anslutas till nämnda 
dagvattenledning och det dagvatten som ska avvattnas från 
denna sträcka måste ledas österut, mot pumpstationen vid 
S3. Föreslagen utformning och höjdsättning av marken är 
anpasssad efter ett öppet dagvattensystem med avledning 
i uppsamlande ytvattenrännor. Även ett system med nya 
dagvattenledningar i mark är möjligt. Med föreslagen 

Figur 8.27. Placering översvämningskydd och 
tekniska åtgärder sträcka S5
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Petroleumföroreningar och metaller påträffades vid 
anläggande av en spillvattenledning söder om den mekaniska 
verkstaden och farligt avfall har schaktats bort (WSP, 2016b). 
Arbete i Junogatan för VA-schakt i delvis samma område 
påvisade metaller och PAH (ÅF, 2017). 

8.4.4 Genomförande och påverkan
I samband med projektering behöver provgropar utföras 
vid översvämningsskyddets passage av parkförvaltningens 
byggnad för att klarlägga grundläggningen och mest lämpligt 
utförande av översvämningsskyddet. 

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 
arbeten som planeras.

Figur 8.28. Beroenden sträcka S5

Avtal  
åtgärder  

ledningsägare

Pumpstation 
Södra sidan

Dagvatten- 
magasin  

Södra sidan
S4

Påverkar verk. 
Social- 

förvaltningen

Avstängd  
gata

Båtplatser  
avlägsnade

Påverkar verk.  
Elis smide

Ledningsom- 
läggningar

Avstängd park. 
Petterssonska  

huset

Påverkar verk.  
Gata & Park

Infart västra  
entré badhus  

avstängd

Påverkar  
verksamhet  
Gata & Park

Avstängd  
Junogatan

Avstängd  
södra anslut. 

parkering

S5

Förutsättning eller beslut som 
möjliggör byggnation på delsträckan
Angränsande projekt som kan 
påverka genomförandet
Påverkan under byggtiden / 
genomförandet

Okända 
faktorer



Fördjupad förstudie - 8. Lösningsförslag Södra sidan

135

S6
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8.5 Skredsäkring Gata Park, S6

8.5.1 Mål och funktion
Skredsäkring behöver utföras längs delsträcka S6. För att 
koppla samman Strandpromenaden mellan Södra Hamnplan 
och Anegrund utförs en GC-väg.

8.5.2 Förslag till lösning S6
Skredsäkringen föreslås utföras genom avschaktning och 
lättklinkerfyllning. 
Gata-Parkkontorets stängsel flyttas in ca 9 meter från Bäveån. 
Den utanförliggande GC-vägen av asfalt har en remsa med 
gräs längs dess norra kant innan slänten börjar.

8.5.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
Släntstabiliteten för delsträckan S6 och befintliga 
förhållanden är i dag otillfredsställande och 
förstärkningsåtgärder rekommenderas för gatumarken Södra 
Hamnen och markområdet som Parkförvaltningen använder 
inom Anegrund. 

Inom delsträckan S6 har likt delsträcka S4 påträffats 
kvicklera, vilket kan ge konsekvenser vid ett eventuellt skred 
som kan få utbredning som påverkar stora områden. För 
delsträckan ställs därmed högre krav på säkerhetsfaktor.  

Om delsträckan S6 lämnas utan förstärkningsåtgärder och 
ett skred utlöses bedöms detta kunna påverka västra delen 
av S4 och S5, varför en ”säkerhetszon” behöver skapas. 
För att S4 och S5 ska anses vara skredsäkrade behöver 

förstärkningsåtgärder alltså utföras inom del av S6. Med 
utgångpunkt från att kvicklera förekommer och att det finns 
pågående verksamheten i området rekommenderas att hela S6 
skredsäkras. 

Förstärkningsåtgärderna föreslås utföras med avschaktning 
kombinerat med lättklinkerfyllning. Den yttre delen av 
slänten avschaktas och förses med erosionsskydd. Den 
förslagna avschaktningen utförs till nivå -0.7 och sträcker sig 
ca 28 m bakom befintligt släntkrön. Lättklinkerfyllningen har 
en tjocklek av ca 1.2 m och bredd av ca 20 m. Markytan över 
lättfyllningen återställs i princip till nuvarande marknivåer. 

Den föreslagna lösningen kan skredsäkra befintlig verksamhet 
men även utgöra början på en förstärkningslösning likt den 
i delsträcka S4 som bedöms erfordras vid en exploatering av 
området Anegrund. Av denna anledning har avschaktningen 
gjorts till nivå -0.7, jämför Bankpåle-förstärkning för 
delsträcka S4. Lättklinkerfyllningen som föreslås i S6 kan i så 
fall återanvändas om en bankpåleförstärkning görs senare. 

Figur 8.29. Tekniska åtgärder, delsträcka S6.
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Förstärkningslösningen har beräknats i typsektion 10, 
se planläge i Figur 8.29 och ”Bilaga 7 - GEOplan”. 
Glidyteberäkningar och åtgärderna redovisas i sektion 22 
”Bilaga 8 - GEOSektioner”.

Sättningsmätningarna som utförts inom S6 visar 
sättningshastighet på mellan ca -2 och ca -5 mm/år. Den 
föreslagna lättklinkerfyllningen kommer minska pågående 
sättningar, men inte stoppa dem. Vid en exploatering bedöms 
inte lättklinker vara huvudalternativ för sättningsbegränsning 
utan sannolikt bör KC-pelare användas inom blivande gatu- 
och kvartersmark.   

Hydraulik och erosion
Ett erosionsskydd som dimensioneras för förekommande 
vattenhastigheter placeras på botten. Det medför ingen 
förändring av åns tvärsnitt och orsakar därmed ingen 
påverkan på dämning i ån.

Markmiljö
Sträckan utgörs idag av Gata-Parkkontoret och trafikområde 
och är förenat med föroreningsrisker främst från trafiken. 

Område berörs av tidigare repslagarbana, industrispår och 
hamnverksamhet. Västerut angränsar sträckan till Anegrund 
10 och tidigare industriell verksamhet. Potentiella mark- och 
grundvattenföroreningar inom området är bl a. metaller, 
petroleumföroreningar, PAH, PCB, TBT, lösningsmedel och 
bekämpningsmedel (WSP, 2016b)

Ett fåtal provpunkter har utförts inom området och 
föroreningar som påvisats i mark är bl a. metaller och PAH 
(Sweco, 2020e).

8.5.4 Genomförande och påverkan 

Påverkan på trafiken till och från Gata-Park under byggtiden.

Flytt av stängsel 8 meter innebär minskad yta för 
verksamheten på Gata-Parkkontoret.

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 
arbeten som planeras.

8.6 Skredsäkring Anegrund, S7

8.6.1 Mål och funktion
Skredsäkring.

8.6.2 Förslag till lösning S7
Tryckbank.

8.6.3 Tekniska aspekter av lösningen
Skredsäkring och sättningar
Släntstabiliteten för delsträckan S7 och befintliga förhållanden 
är i dag otillfredsställande och förstärkningsåtgärder 
tillsammans med vissa belastningsrestriktioner 
rekommenderas för den pågående verksamheten i anslutning 
till Junokajen. 

I samband med den geotekniska utredningen som utförts 
för området Anegrund (2018) redovisades ett antal 
förstärkningsåtgärder för skredsäkring för delsträckan 
S7 längs Bäveån. Förstärkningsåtgärderna var anpassade 
för en tänkt exploatering av området och omfattade 
flera olika åtgärder: tryckbankar, avschaktning, ny 
påldäckskaj, KC-pelare, mm. Den viktigaste delen av dessa 
skredsäkringsåtgärder bedöms vara tryckbankarna. 

Dessa tryckbankar skulle även kunna skredsäkra för befintliga 
förhållanden där verksamhet bedrivs med otillfredsställande 
släntstabilitet. Det bedöms att det kan finnas en viss 
samordningsvinst i att utföra förstärkningsåtgärder i 
delsträckan S7 samtidigt med delsträckan N7 där tryckbankar 
också föreslås. Det bedöms inte medföra ett hinder att utföra 
tryckbankar före en exploatering och översvämningsskydd  
utförs inom S7, utan tvärt om förbättrar det möjligheterna. 

De föreslagna tryckbankarna utförs till nivå -4 till -3 och 
sträcker sig mellan ca 18 och ca 30 m utanför befintlig 
kajlinje. De olika förstärkningslösningarna har beräknats i 
typsektioner 3 och 8, se planläge i Figur 8.30 och ”Bilaga 
7 - GEOplan”. Glidyteberäkningar och åtgärderna redovisas i 
sektion 23 och 24 i ”Bilaga 8 - GEOSektioner”. 

Sättningsmätningarna som utförts inom Anegrund visar 
sättningshastighet på mellan ca -3 och ca -20 mm/år. Inga 
förstärkningsåtgärder för sättningsbegränsning föreslås 
utföras i nuläget, men kommer krävas vid en exploatering.

Hydraulik och erosion
Ett erosionsskydd som dimensioneras för förekommande 
vattenhastigheter placeras på botten. Det medför ingen 
förändring av åns tvärsnitt och orsakar därmed ingen 
påverkan på dämning i ån.
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S7

S7

8.6.4 Genomförande och påverkan
Om släntstabiliteten för befintliga förhållanden ska kunna 
förbättras behöver de föreslagna tryckbankarna utföras. Även 
markbelastningen bakom kajerna behöver begränsas till 5 kPa 
vid den östra delen av Junokajen (Mattsson) och till 10 kPa 
vid den västra delen. 

Som underlag för projektering bör vissa kompletterande 
undersökningar utföras. Den befintliga lättklinkerfyllningens 
tjocklek vid kajdelen vid Mattson företagen bör undersökas 
med provgropar för att verifiera att antagna förutsättningar i 
beräkningsunderlaget stämmer. 

Inför kommande detaljprojektering behöver kompletterande 
provtagning avseende markmiljö utföras anpassad till de 
arbeten som planeras. Inför rivning och borttransport kan 
provtagning av material (trä, betong) bli aktuellt.

Spillvatten- och vattenledning som korsar Bäveån finns 
inom arbetsområdet något som kan påverka metod för 
genomförande.

Markmiljö
Idag utgörs området av industriområde, båtverksamhet och en 
småbåtshamn.

I området har det tidigare funnits industrier och 
hamnverksamhet sedan 1920-30 talet då marken fylldes ut. 
På fastigheten Anegrund 10 har flera olika verksamheter 
bedrivits, bla snickerier, impregneringsanläggning och 
mekaniska verkstäder. Längre västerut fanns båtverksamhet, 
upplag och ett varv, samt senare en svetsskola. Potentiella 
mark- och grundvattenföroreningar inom området är bland 
annat metaller, petroleumföroreningar, PAH, PCB, TBT, 
klorfenoler, lösningsmedel och bekämpningsmedel (WSP, 
2016b)

En hel del provtagning har utförts främst inom Anegrund 10 
och någon enstaka provpunkt i sediment. Föroreningar som 
påvisats i mark är bl a. metaller, petroleumföroreningar, PAH 
och TBT. Påvisade föroreningar i sediment är främst PAH och 
TBT (Sweco, 2019, Sweco, 2020e; WSP, 2016b).

Figur 8.30. Tekniska åtgärder, delsträcka S7 Bankpålning Erosionsskydd Tryckbank 0 50 m10
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Figur 9.1. Figuren visar gällande detaljplaner (2020) 
(rött) samt läget för översvämningsskydd.
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9. GENOMFÖRANDE
9.1 Detaljplaner
Föreslagen lösning för skredsäkring, översvämningsskydd 
och åtgärder som följer med skyddet är inte till fullo i 
överensstämmelse med markanvändningen i några av de 
gällande detaljplanerna för området. 

Nya detaljplaner behöver utarbetas för att ge möjlighet till 
omvandling av området. Att planerad vattenverksamhet inte 
är i strid med gällande planer är en processförutsättning för 
prövning enligt miljöbalken.

Nedan listas de detaljplaner som troligen behöver förändras 
på grund av föreslagna åtgärder, se Figur 9.1 för detaljplans 
belägenhet:

1. Dp227 och Dp113. Översvämningsskyddet passerar över 
”prickmark”, dvs mark som inte får bebyggas. Detta blir 
en tolkningsfråga för kommunen. Översvämningsskyddet 
kan eventuellt ses som en mindre avvikelse då det inte är en 
byggnad och dess höjd är relativt låg. Om inte måste ytor för 
prickmark ses över. 

2. Dp255. Föreslagen ny pumpstation/hamnbyggnad 
kräver justering av detaljplan. Verksamhet som kiosk och 
hamnkontor kan inrymmas i nuvarande användning ”PARK” 
men en teknisk byggnad som pumpstation kräver troligen en 
översyn av detaljplan. 

3. Dp1063 och/eller Dp34. Vilken detaljplan som påverkas 
beror på placering av pumphus, alternativ A eller C. 
Markanvändningen måste ses över för att kunna inrymma 
pumphus och teknisk anläggning inklusive underjordiskt 
dagvattenmagasin. 

4. Dp1063. Strandlinjen flyttas norr ut i samband med 
skredsäkringsåtgärder vilket inte är i överensstämmelse med 
nuvarande markanvändning (öppen vattenyta/GC-väg).

5. Dp1120, Dp146, Dp1047, Dp255, Dp 301, Dp274, Dp1011, 
Dp1063, Dp34 och Dp6. Simuleringar visar att skyfallsleder 
är nödvändiga för att avleda vatten vid skyfallshändelser och 
dessa behöver sedan vara skyddade i detaljplan. 

6. Dp1011. Föreslagen skyfallsled och hamnbassäng är inte 
förenligt med angiven markanvändning.  
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9.2 Miljöprövning

Miljöjuridiska förutsättningar
Planerat översvämningsskydd och andra åtgärder som 
planeras i vattenområdet är vattenverksamheter. För 
vattenverksamheter krävs normalt tillstånd enligt 11 kap 
9 § miljöbalken (MB). Sådana tillstånd söks hos mark- 
och miljödomstolen. Tillståndsansökningar som gäller 
vattenverksamheter i Uddevalla kommun hanteras av Mark- 
och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Arbeten får enligt 11 kap 16 § MB utföras utan föregående 
tillstånd, om det till följd av en skada eller för att förebygga 
en skada är nödvändigt att tillståndspliktiga ändrings- eller 
lagningsarbeten utförs genast. Ansökan om godkännande av 
arbetena skall dock göras snarast möjligt. Det krävs normalt 
ett underlag som visar varför arbetena måste utföras genast 
och bedömningen bör förankras med tillsynsmyndigheten 
för vattenverksamheter, som är länsstyrelsen. I Uddevalla har 
rivningen av den konstruktions- och stabilitetsmässigt mycket 
osäkra Ångbåtskajen hanterats som en åtgärd enligt 11 kap 16 
§ MB.

För vissa mindre vattenverksamheter, exempelvis grävning, 
schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande 
åtgärd i ett vattendrag (jämför Bäveån), om den bottenyta som 
verksamheten omfattar uppgår till högst 500 kvadratmeter, 
krävs bara en anmälan om vattenverksamhet enligt 19 § 
i Förordningen om vattenverksamhet. En sådan anmälan 
skickas till länsstyrelsen som beslutar i ärendet. Normalt 
godkänns anmälningarna i ett beslut som innefattar särskilda 
villkor om försiktighetsmått för miljön.

Enligt 28 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet är det 
förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en 
avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada 
i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad 
eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken, om 
åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller 
exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms 
som ringa. I och i anslutning till området för planerat 
översvämningsskydd finns förorenad mark och sediment. 
Planerade schaktningar och andra åtgärder som kan riskera 
att sprida eller exponera föroreningarna kräver normalt en 
anmälan till Uddevalla kommuns miljötillsynsenhet. För 
en vattenverksamhet som kräver tillstånd så kan frågan om 
förorenade sediment hanteras av mark- och miljödomstolen 
och vattenverksamheten behöver då inte, med anledning 
av de förorenade sedimenten anmälas till kommunens 
miljötillsyn. Oavsett så ska mål med åtgärderna i förhållande 
till förorenad mark och sediment formuleras och det ska 

redovisas hur föroreningarna ska hanteras, exempelvis vart 
överskottsmassor avses transporteras.

I området för planerat översvämningsskydd finns åtminstone 
ett par trädalléer. Dessa är biotopskyddade enligt 7 kap 11 § 
MB. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. 
Att avverka trädalléer är en sådan åtgärd som kan skada 
naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från 
förbudet ges i det enskilda fallet. Länsstyrelsen handlägger 
ansökan om dispenser från biotopskyddsbestämmelserna.

Eftersom ansökan om tillstånd till vattenverksamhet 
är den miljöjuridiska process som bedöms komma att 
uppta mest tid för Uddevalla kommun inför byggandet 
av översvämningsskydden så följer nedan en kortfattad 
beskrivning av tillståndsprocessen.

Tillståndsprocessen avseende vattenverksamheterna
Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Tillståndsprocessen inleds med samråd.

Samråd kan ske genom undersökningssamråd och 
avgränsningssamråd enligt nedan beskrivningar. Ett 
samrådsunderlag tas fram och samrådet kungörs i ortstidning. 
I vissa fall hålls särskilda samrådsmöten medan vissa samråd 
(t.ex. vid vissa okontroversiella vattenverksamheter) endast är 
skriftliga.

Den som avser ansöka om tillstånd till vattenverksamhet 
ska enligt 6 kap 23 § MB undersöka om verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
I bedömningen av betydande påverkan ska det beaktas 
samverkan mellan projektets och platsens egenskaper samt 
den betydelse denna samverkan har för berörda delar av 
miljön. Exempelvis är det större risk att stora muddringar 
av förorenade sediment, eller muddringar i ett marint 
naturreservat bedöms vara betydande miljöpåverkan jämfört 
med kajreparationer i ett redan starkt exploaterat område. 

Undersökningen ska innebära att den som avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden 

1. tar fram ett samrådsunderlag, och 

2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan och i 
fråga om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning (undersökningssamråd) med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.
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En sådan undersökning behöver dock exempelvis inte göras 
om den som avser att bedriva verksamheten eller vidta 
åtgärden anser att en betydande miljöpåverkan kan antas. 

Råder osäkerhet kring betydande miljöpåverkan så får 
undersökningssamrådet genomföras så att det också uppfyller 
kraven på det avgränsningssamråd som ska göras inom ramen 
för en specifik miljöbedömning.

Länsstyrelsen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut 
avgöra om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller 
emot att verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

Om vattenverksamheten inte bedöms utgöra betydande 
miljöpåverkan räcker det att det till ansökan bifogas en 
s.k. ”liten miljökonsekvensbeskrivning” som inte är 
lika omfattande som en miljökonsekvensbeskrivning. 
Bland annat behövs ingen alternativbeskrivning och 
lokaliseringsutredning.

Om vattenverksamheten bedöms utgöra betydande 
miljöpåverkan krävs en s.k. ”specifik miljöbedömning”. 

Den specifika miljöbedömningen ska innebära att

1. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden

 a) samråder om hur en miljökonsekvensbeskrivning   
 ska avgränsas (avgränsningssamråd),

 b) tar fram en miljökonsekvensbeskrivning, och

 c) ger in miljökonsekvensbeskrivningen till den som   
 prövar tillståndsfrågan, och

2. den som prövar tillståndsfrågan 

 a) ger tillfälle till synpunkter på     
 miljökonsekvensbeskrivningen, och

 b) slutför miljöbedömningen.

Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt med de 
övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet 
som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.

Den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden 
ska se till att de som ingår i samrådskretsen enligt första 
stycket men som inte tidigare har fått ett samrådsunderlag kan 
ta del av ett samrådsunderlag. 

Figur 9.2 på nästa sida redogör för samrådsprocessen.

Efter att samråd skett sammanställs en s.k. 
samrådsredogörelse där alla yttranden bifogas. Ofta 
redogörs för hur de olika synpunkterna kommer att 
beaktas. Det är lämpligt men inte nödvändigt. En 
bedömning görs av på vilket sätt synpunkterna arbetas 
in i ansökan med miljökonsekvensbeskrivning eller 
liten miljökonsekvensbeskrivning. Om det gäller 
undersökningssamråd så inskickas samrådsredogörelsen 
till Länsstyrelsen inför beslut om betydande miljöpåverkan. 
Om avgränsningssamråd sker direkt så räcker det att 
samrådsredogörelsen bifogas ansökan till domstolen.

Normalt så tar samrådsprocessen upp emot ca ett år.

Ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen
En ansökan om tillstånd till domstolen innefattar alltid 
åtminstone följande delar:

- Förteckning med berörda fastighetsägare

- Bevis att sökanden har s.k. rådighet över berört 
vattenområde

- Ansökningsskrivelse med juridiska hänvisningar

- Teknisk beskrivning med tillhörande ritningar

- Miljökonsekvensbeskrivning eller liten 
miljökonsekvensbeskrivning med samrådsredogörelse

Ofta innefattar också ansökan ett antal sakfråge-PM, 
exempelvis geotekniskt PM, som visar att vattenverksamheten 
är geotekniskt säker. 

Efter att ansökan är inskickad till mark- och miljödomstolen 
så bedömer domstolen (ofta efter att ha hört länsstyrelsen) om 
ansökan behöver kompletteras i någon del. Efter eventuella 
kompletteringar så kungörs ansökan i ortstidning och 
möjlighet att inkomma med yttrande ges till berörda sakägare, 
intressenter och myndigheter. Ibland sker skriftväxlingar så 
att sökanden får bemöta yttranden.

Efter eventuella skriftväxlingar och domstolens 
utredning så kallar ofta domstolen till en s.k. muntlig 
förhandling på platsen för planerad vattenverksamhet. 
Sökanden redogör då normalt för teknisk beskrivning och 
miljökonsekvensbeskrivning och vilka skäl som bedöms 
finnas för att tillstånd ska ges. Berörda sakägare, intressenter 
och myndigheter får då också framföra synpunkter. 
Domstolen för protokoll och meddelar när dom kan förväntas, 
oftast inom några månader efter förhandling.

Mark- och miljödomstolens dom med tillstånd innefattar 
normalt krav på att vattenverksamheten ska vara genomförd 
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inom fem år från att domen vunnit laga kraft. Vid vissa 
specifika, särskilt omfattande vattenverksamheter, 
kan genomförandetiden beslutas till 10 år. Exempelvis 
så är genomförandetiden för exploatering av den s.k. 
Masthuggskajen i Göteborg 10 år (jfr dom 2019-08-14 i 
Mål nr 2574-17). Planerat översvämningsskydd i Uddevalla 
är av en sådan karaktär att domstolen bör kunna besluta 
om 10 års genomförandetid. Om tillståndshavaren visar 
att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga 
olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller, kan 
tillståndsmyndigheten, med stöd av 24 kap 2 § MB, förlänga 
tiden med högst tio år.

Normalt finns i domen också villkor om försiktighetsmått 
och att ett kontrollprogram för miljöpåverkan ska tas 
fram av sökanden och godkännas av tillsynsmyndigheten 
(länsstyrelsen).

Från att ansökan inskickats till domstolen så tar det normalt 
1-2 år innan dom faller.

Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till Mark- 
och miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen 
och har då inte vunnit laga kraft förrän överklagan hanterats 
av dessa domstolar och dom fallit.

Figur 9.2. Samrådsprocessen. Bildkälla: Naturvårdsverket
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9.3 Underlag utbyggnadsordning

Projektet ”Kajpromenad med översvämningsskydd i 
Uddevalla” omfattar ett stort geografiskt område. Varje 
delsträcka har sina specifika utmaningar och inte sällan 
finns samband mellan projektets föreslagna lösningar som 
kommer att styra byggordningen. Olika delsträckor har 
även olika akuta behov av åtgärd. Längs vissa kajsträckor 
är marken lägre och översvämmas regelbundet, medan 
vissa kajer är avstängda på grund av dålig stabilitet. Det 
finns även kajsträckor som är kritiska för en fungerande 
skyfallshantering som kan behöva prioriteras. Det går 
alltså att argumentera för olika turordning för byggnation 
av skyddet. Vid planering av byggordning krävs även 
medvetenhet om påverkan på framkomlighet och näraliggande 
verksamheter i anslutning till byggplatserna. 

Detta kapitel ska ses som en vägledning till kommande beslut 
och prioritering gällande byggordning. 

Ambitionen med modellen i Figur 9.3 och Figur 9.4 är att 
på ett översiktligt vis ge en bild av de beroenden som finns 
mellan de olika kajsträckorna och vilken påverkan som sker i 
samband med byggnation.

9.3.1 Beroenden Bäveåns södra sida
På södra sidan är dagvattenhanteringen en styrande parameter 
för byggordningen. När översvämningsskyddet byggs längs 
en kajsträcka så innebär det att dagvatten i många fall behöver 

ledas alternativ väg. I redovisat förslag kommer den slutliga 
lösningen att vara beroende av en pumpstation vid sträcka 
S3 på södra sidan. Dagvatten från stora delar av södra sidan 
kommer därför att ledas till dennas sträcka. Från öster genom 
en ny avskärande ledning beskriven i kapitel 4.5.2 Placering 
av pumpstationer och avskärande ledningar och 5.1.3 
Tekniska aspekter av lösningen Skredsäkring och sättningar, 
Dagvatten- och skyfallshantering.

Enligt detta resonemang bör S3 vara första sträckan på 
södra sidan, alternativt att pumpstationen byggs i samband 
med S4. Om byggnation sker i annan ordning så behöver 
dagvattenfrågan hanteras genom annan temporär åtgärd. 

Andra projekt inom området som exempelvis ledningsägaren 
Västvattens planer på omläggning av vattenledning bör 
utvärderas för möjlig samordning med byggnation av 
översvämningsskydd och andra ledningsomläggningar.

Sträcka S1 i Årummet har även ett beroende till pågående 
projekt Årummet och beslut om bevarande och stabilisering 
av befintlig kajmur.

Påverkan i samband med byggnation kommer att bli 
omfattande. Inte minst för de näraliggande verksamheter 
som bedrivs på södra sidan. Näraliggande gator och 
parkeringsplatser kommer även att ha begränsad 
framkomlighet eller vara helt avstängda under hela eller delar 
av byggtiden för respektive sträcka.
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9.3.2 Beroenden Bäveåns norra sida
Även på den norra sidan är hanteringen av dagvatten en 
styrande parameter för val av byggordning. På samma sätt 
som på södra sidan så föreslås dagvatten från öster ledas mot 
väster till pumpstation i anslutning till översvämningsskydd i 
höjd med Riverside. Enligt samma resonemang som för södra 
sidan behöver således de avskärande ledningarna vara på 
plats innan översvämningsskyddet byggs och därmed hindrar 
utloppen i ån. Undantaget är sträcka N4 som kan byggas 
oberoende dessa ledningar.

Sträcka N1 i Årummet påverkas på samma vis som 
motsvarande södra kaj av utfallet i projekt Årummet. 

Påverkan i samband med byggnation kommer att bli 
omfattande. Arbetet med anläggning av avskärande ledningar 
och ledningsomläggningar kommer att innebära stora 
områden. 

Även på norra sidan kommer verksamheterna att påverkas 
i stor omfattning. Näraliggande gator och parkeringsplatser 
kommer att ha begränsad framkomlighet eller vara helt 
avstängda under hela eller delar av byggtiden för respektive 
sträcka.

Extra uppmärksamhet bör påverkan på Kampenhofs 
Regionbussterminal få. Dels kommer framkomligheten på 
bussgatan att störas vid byggnation av främst sträcka N2.2 
och N3. Dels är den föreslagna skyfallsleden vid Musieparken 
i konflikt med infarten till bussterminalen, något som behöver 
utredas vidare. 

Frågan om skyfallsled handlar om att möjliggöra exploatering 
bakom översvämningsskyddet på norra sidan. Beslut gällande 
skyfallsled krävs för att gå vidare med planeringen av 
översvämningsskyddet. 
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Figur 9.4. Beroenden norra sidan
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9.3.3 Inflödesväg och skadefrekvens

I Figur 9.5 redovisas var inflöde av vatten sker vid medelhög- 
och högvattenhändelser samt vilka översvämningskydd/
delsträckor som stoppar respektive inflödesväg. I figuren 
konstateras att norra sidan drabbas oftare av översvämningar 
orsakade av högvattenhändelser (ligger lägre) och 
verksamheter störs i högre grad än den södra. Se även 3.5.2 
Vattennivåer. 

9.3.4 Måluppfyllellse och beroenden
En enklare analys av delsträckorna har gjorts avseende: 

• vilken del man får störst behållning av att starta med (ut-
värdering är gjord avseende markstabilitet, stadsmiljö och 
översvämningsproblematik)

• var åtgärder behöver göras inom ÖS-projektet för att inte 
försämra skadesituationen vid en 100-årshändelse avseen-
de skyfall 

• var det råder oklara planeringsförutsättningar

Se tabellsammanställning i Figur 9.6 på nästa sida.

Figur 9.5. Inflöde av medelhög- och högvatten, flödesväg och konse-
kvenser för markanvändning och verksamheter vid kritiska vattennivåer. 
Ovanstående avser nuläge. Även föreslagen placering översvämnings-
skydd/delsträckor syns i figuren.
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Figur 9.6. Analys av dagens situation när det gäller markstabilitet, stadsmiljö och översvämningsproblematik. Till höger i tabellen 
utvärderas dagens skyfallsproblem, vilken omfattning av åtgärder som behöver vidtas för att inte förvärra situationen när ÖS byggs 
samt hur kända eller okända randvillkoren är. *Se Figur 9.5 för information om konsekvenser för markanvändning och verksamheter 
vid kritiska vattennivåer, samt Figur 3.12 för befintliga markhöjder. 
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9.4 Kostnadsbedömning

Föreslagna åtgärder och lösningar inom projekt Kajpromenad 
med översvämningsskydd har fortlöpande kostnadsbedömts 
utifrån den kunskapsnivå som tillförskansats under den 
fördjupade förstudien. 

Projektet arbetar fortsatt med kostnadsuppskattning i ett 
levande dokument som följer den numrerade uppdelning av 
översvämningsskydd som används i rapporten.

Uppskattningen omfattar bygg- och projekteringskostnader, 
inklusive byggherrekostnader, för markförstärkningsarbeten, 
skredsäkringsåtgärder, omläggning av VA-ledningar, 
kajkonstruktioner, skyfallsåtgärder, översvämningsskydd 
och gestaltning i anslutning till översvämningsskyddet och 
strandpromenaden. Kostnadsuppskattningen omfattar inte 
andra kostnader för skyfallshantering än de som har direkt 
koppling till översvämningsskyddet och inte heller hantering 
av förorenade massor.

Kostnaden för etablering av översvämningsskydd och 
byggnation av nya kajer kommer att vara betydande. Det 
som i stor utsträckning driver kostnaderna i förslaget är det 
nödvändiga behovet av omfattande markförstärkningsarbeten 
och skredsäkringsåtgärder som i hög utsträckning behöver 
åtgärdas oberoende av översvämningsskyddet.

Etablering av en tätskärm som översvämningsskydd skapar på 
flera ställen behov av omläggning av VA-ledningar. Vissa av 

dessa arbeten är omfattande och inte i omedelbar geografisk 
närhet till själva skyddet.

Det är viktigt att notera att området och föreslagna 
konstruktioner inte är projekterade i detalj. Det innebär 
att det fortfarande finns osäkerheter i den upprättade 
kostnadsuppskattningen. Det tillsammans med rådande 
markförhållanden med otillfredsställande slänstabiliteten och 
hög skredrisk gör att det fortsatt finns en osäkerhet i kalkylen 
som därför inkluderar en osäkerhetsmarginal på 30%.

Den låga stabiliteten får även återverkning på genomförandet 
i produktionsskedet. En påbörjad projektering av 
översvämningsskydd längs sträckan S4 visade att 
arbetsutförandet kompliceras av den otillfredsställande 
slänstabiliteten. Exempelvis kommer flera arbetsmoment att 
behöva utföras från pråm vilket ökar kostnaderna.

I samband med Förstudie 2016 presenterades en 
kostnadsuppskattning för byggnation av översvämningsskydd 
med strandpromenad utifrån dåvarande kunskapsnivå 
och lösningsförslag. Den fördjupade förstudien har givit 
större kunskap om området, vilket ökat tillförlitligheten 
i genomförda uppskattningar. Skillnader från 
kostnadsbedömningen i Förstudie 2016 är bland annat den 
utredning kring hantering av skyfallsvatten på många sätt 
har påverkat förslaget. Inte heller kostnader för skredsäkring 
fanns inkluderade i den tidigare kostnadsbedömningen i 
samma omfattning som bedöms nödvändiga. 

Figur 9.7. Projektområde och föreslaget läge översvämningsskydd
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ORDLISTA
Akvifer Geologisk bildning som är så genomsläpplig att grundvatten 

kan utvinnas ur den i använbar mängd.

Avvattning Uppsamlande av vatten från markytor, bebyggelse eller 
infrastruktur. Detta kan göras genom exempelvis brunnar, 
hängrännor och stuprör, höjdsättning av markytan eller diken 
som vatten kan ledas till.

Avledning Bortledning av vatten som avvattnats. Bortledning kan ske via 
rör eller öppna system i form av diken.

Axonometri/Axo                             En visualisering av tredimensionella föremål i två dimensioner, 
där de tre koordinataxlarna avbildas i samma skala och 
vinklarna mellan axlarna är 120°. Resultatet är en bild sett 
snett från ovan där avbildade föremål inte ändras i storlek 
beroende på deras placering i bilden. 

Bakåtförankring Lastupptagande stag som förankras i jorden. Används ofta i 
kombination med spont.

Bankpålning Grupp av pålar med en liten, ca 2x 2m, lastupptagande platta  
för varje påle.

Blågröna lösningar Åtgärder för att hantera dagvatten i urban, hårdgjord miljö. 
där tekniska och naturliga system och lösningar samverkar i 
syfte att fördröja, behandla, filtrera, rena och dunsta vatten. 
Blågrön lösningar kan utgöras av blandningar av betong- och 
stenkonstruktioner samt grön- och växtytor.

Erosion Erosion avser i detta sammanhang transport av jordmaterial 
på grund av mekanisk påverkan från vattenströmmar och 
vågor.

Fyllning Avser tillfört material som oftast läggs på naturligt avsatt jord.

Glidyta Beskriver geometeriskt formen på en ”utglidande jordvolym” 
vid släntstabilitetsberäkningar.

Grundvattenmagasin Grundvattenförande geologisk bildning som är så 
avgränsad att den kan betraktas som en hydraulisk enhet. 
Grundvattenmagasin kan vara öppet, läckande eller slutet.

Gruskappa Grus och sand som avsatts  längs bergsidorna  på 
uppstickande bergpartier, genom att jorgmaterial som avsatts 
under inlandsisens tillbakadragande svallats att havsvågorna 
och på så sätt spolats ner till lägre nivåer och överlagrar 
tidigare sediment.

Hydraulik Vetenskapen som behandlar vätskors mekaniska egenskaper.

Hydrogeologi Hydrogeologin är den del av geologin som studerar 
grundvattnet, dess förekomst, egenskaper och rörelse.

Kajkonstruktion Vattennära infrastruktur anpassad för båttrafik.

Kalk-cementpelare / 
KC-pelare

Kalkcementpelare är en grundläggningsmetod som reducerar 
sättningar och ökar stabiliteten hos marken. Metoden används 
exempelvis för markförstärkning av lerjordar under vägar 
och järnvägar. Ett blandningsverktyg matas ner i marken och 
när verktyget dras upp matas bindemedel (bl.a. cement) ut 
under rotation. Efter härdning skapas en kvarvarande pelare. 
Pelarna anläggs i mönster som raster eller skivor.

Kallmur Staplad mur som ofta byggs upp av natursten, utan murbruk i 
fogarna.

kPa eller kN/m2 Enhet för tryck eller last per ytenhet.

Lättfyllning Utfyllnadsmaterial som till exempel cellplast (Frigolit) eller 
lättklinker (Leca) och som har lägre volymvikt än naturlig jord 
eller bergkrossmaterial.

Lättklinker Lättfyllningsmaterial som utgörs av expanderad bränd lera. 
Allmänt kallat Lecakulor.

Mäktighet Synonym för tjocklek, används till exempel för beskrivning av 
jordlagerförhållanen
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Permeabel Genomsläpplig. Inom hydrogeologin avses vanligen 
vattengenomsläpplighet. Mer vetenskapligt avser 
permeabiliet ett porsystems genomsläpplighet. För att 
bestämma genomsläpplighet för en gas eller vätska krävs 
kännedom om dess densitet och dynamiska viskositet vid en 
viss temperatur. Hydraulisk konduktivitet benäms vanligen 
genomsläpplighet om hänsyn tagits till densitet och viskositet 
vid aktuell teperatur, men benäms ibland (formelt felaktigt) 
som permeabiltet.

Pollare Förtöjningsanordning för fartyg.

Port I rapporten avser port oftast en öppning i 
översvämningsskyddet.

Projektområdesgräns Gräns som definierar det område inom vilket den fördjupade 
förstudien föreslår åtgärder och lösningar.

Påldäck Lastupptagande konstruktion i form av en platta grundlagd 
på pålar.

Ras Ras uppkommer i slänter som utgörs av grövre jordmaterial: 
block, sten, grus och sand. Vid raset överskrids jordens 
hållfasthet som leder till förlorad jämvikt och efterföljande 
materialtförflyttning. Ras kan även uppkomma i bergväggar 
och staplade murar. 

Recipient Recipient (”mottagare”) kallas det vattendrag, som avlopps- 
eller dagvatten leds till, utan eller efter eventuell rening.

Redundans Redundans byggs ofta in i system som måste ha hög 
tillförlitlighet. I datorsystem kan två datorer arbeta parallellt 
med samma uppgifter och spegla varandra, så att om en av 
dem havererar så tar den andra över.

RH 2000 Rikets höjdsystem (RH) eller Höjdsystemet för Sverige, består 
huvudsakligen av fyra avvägningar, som genomfördes under 
åren 1857-1885, 1886-1905, 1951-1967 och 1979-2003. Dessa 
kallas RH 1860, RH 00, RH 70 och RH 2000.

RH 70 Se RH 2000.

Rustbädd Äldre typ av grundläggningskonstruktion av tätt liggande 
horisontella trästockar som underlag för murverk, vägbankar 
eller liknande.

Skred Skred uppkommer i slänter som utgörs finkorniga jordarter 
som lera och silt då jordens hållfasthet överskrids och en 
sammanhängande jordmassa förflyttar sig (glider).  

Skyfall En nederbördshändelse där regnet är så intensivt att vattnet 
inte kan ledas bort med befintliga dagvattenledningar utan 
avrinner på ytan på marken.

Skyfallsled En flödesväg som vatten rinner längs vid en skyfallshändelse. 
Dessa ska i huvudsak följa naturliga lågpunkter, men kan 
också vara flödesvägar som skapas av aktiva förändringar 
av höjderna. En skyfallsled ska vara skyddad i den fortsatta 
samhällsplaneringen.

Skyfallskanal Markförlagd kanalliknande infrastruktur avsedd för vatten från 
skyfall.

Spont Skärmliknande konstruktion som kan installeras i jord.

Stabilitet Släntstabilitet avser en naturlig eller anlagd slänts jämvikt 
(stabilitet), dvs. dess förmåga att motstå ras eller skred. 
Släntstabiliteten uttrycks vanligen i form av en säkerhetsfaktor 
för olika glidytor som utbildas vid brott.

Stråk Ett oftast långsträckt område eller en serie platser som 
människor (eller djur) vistas på eller eller rör sig längs och som 
bidrar till att knyta ihop delar av till exempel staden. Såsom 
gångstråk, cykelstråk, rekreationsstråk (viltstråk).


