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Förord 
 
Detta arbete är ett examensarbete på 20 poäng och är den 
avslutande delen i programmet Fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola. 
 
Under fem veckor sommaren 2005 hade jag praktik vid Miljö 
och Stadsbyggnad i Uddevalla kommun. Under denna tid 
passerade jag, till och från praktikarbetet, de inre delarna av 
hamnområdet i stort sett varje dag. Jag inspirerades genast att 
göra en förändring av området och skapa mer attraktiva miljöer. 
 
Jag vill ge mitt tack för den hjälp jag har fått från människorna 
på Miljö- och Stadsbyggnad. Jag vill tacka dem för de 
dokument samt kartor jag har fått, dessa har varit en 
förutsättning för mitt arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jag vill även tacka Lasercad i Stockholm för studentversionen i 
ArchiCAD, och Arkitektkopia i Linköping/Norrköping som har 
hjälpt mig med utskrifter. 
 
Slutligen vill jag även tacka de som har gett mig kritik och tips, 
främst mina handledare Anders Törnqvist och Anette 
Andersson samt mina två opponenter Sara Louise Bergkvist 
och David Sundström. 
 
 
Jenny Åberg 
Karlskrona/Linköping, hösten 2006 
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SAMMANFATTNING 
 
Kommunen har som mål i samhällsbyggandet att förnya och 
förtäta det bebyggda stadsområdet. De vill fortsätta med 
stadsbyggandet bland annat längs med Bäveån till Inre 
Hamnområdet.1 
Kommunen vill även ha en blandad bebyggelse med bostäder, 
verksamheter och service. Att förnya och förtäta i befintliga 
områden, i det här fallet Inre hamnområdet, leder därför till 
korta avstånd för de boende till arbete och service.  
 
I och med en utbyggnad av Inre Hamnområdet kommer 
centrum att utökas mot sydväst och därmed få större 
vattenkontakt. 
En förnyelse ska stärka samt komplettera stadens centrum och 
attraktivitet. 
 
Inre Hamnområdet utgör med andra ord ett högintressant 
område med ett centralt läge med möjligheter till bra 
kommunikationsmöjligheter, service och attraktivt boende. 
Idag finns det stora delar i området som inte används eller som 
används på fel sätt. Inre hamnområdet bör därmed prioriteras 
och tas i anspråk snarast. 
 
 
 

                                                 
1 Uddevalla kommun (2000). Centrala Uddevalla- Fördjupning av 
kommunen översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2000-01-11, 
s. 32.  

 
 
 
Uddevallas karaktäristiska rutnätsplan följs delvis upp med 
gator som leder ner till Bäveån. Den mindre stadens kvaliteter i 
form av ibland slutna kvarter, ibland delvis slumpmässiga 
avbrott mellan fastigheterna nyttjas i planen. 
Som buffert mellan bostäder och yttre hamnen avsätts ett 
kvarter för park, kontor och framförliggande torg. 
Det kommer i området totalt finnas plats för ca 934 lägenheter i 
olika storlekar, varav det på den norra sidan kommer att finnas 
plats för ca 220 och på den södra sidan för ca 714. 
 
Vid en exploatering i hamnområdet skall berörda yrkesgrupper 
ta hänsyn till olika risker vid samhällsbyggandet, till exempel 
översvämning och skredrisk. Det ska även finnas lösningar för 
teknisk försörjning och bullerproblem. 
Exploateringen ska vara planerad med hänsyn tagen till 
kulturmiljön, naturmiljö, riksintressen och hållbar 
samhällsbyggnad. 
 
Arbetets uppbyggnad utgår från en av Boverkets minneslistor 
för programinnehåll till ett större bostadsområde,2 i mitt fall 
Inre hamnområdet i Uddevalla. 
 
Kartor/planer och illustrationer i dokumentet är gjorda av Jenny 
Åberg. 
 
 

                                                 
2 Boverket (2002). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, s. 161 
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METOD 
Jag vill i detta centrala område: 
• analysera bebyggelseförutsättningar enligt Lynchmetoden 
 
Via studier vill jag: 
• inventera bl.a. 

- planförhållanden 
- nuläget 
- områdets förutsättningar 

• tillämpa influenser från likartade lösningar i andra svenska 
städer t.ex. Kalmar, Helsingborg, Lidingö, Stockholm, 
Göteborg 

• föreslå markanvändning 
• redovisa infrastruktur  
• gestalta bebyggelsen 

- ge förslag på byggnadstyper 
- utforma privat och offentlig miljö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag har delat upp mitt examensarbete i två delar: 
 
Del 1: Program Dispositionsplan för Inre      
           Hamnområdet i Uddevalla 
 
Del 2: Gestaltningsprogram 
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1.0  INLEDNING 
 
1.1 PLANERINGENS SYFTE 
 
Inre Hamnområdet ligger i exakt anslutning till Uddevallas 
västra delar av centrum.  
Exploatering i Inre Hamnområdet kompletterar miljön i 
centrala Uddevalla.  
Syftet med förändring av hamnområdet är bland annat att skapa 
en bättre användning av området då det inbjuder till ett 
attraktivt centralt boende nära vattnet.  
Förändringen i hamnområdet leder även till att området kan 
integreras med centrala delarna. Centrum har ett stort utbud av 
affärer, restauranger, caféer och dylikt. Centrums serviceutbud 
får möjligheter att utökas mot sydväst och de centrala delarna 
får ett välbehövligt lyft. 
Inre Hamnområdet fungerar även som en entré till staden när 
turister kommer med båt. Mina visioner är därför även att 
området anpassas för dem som kommer till Uddevalla med båt. 
Jag vill att stadens centrum med service och bostäder ska få en 
bättre vattenkontakt. Förnyelsen ska glädja flertalet av stadens 
invånare och besökare. 
En förnyelse ska stärka samt komplettera stadens centrum och 
attraktivitet bland annat som bostadsort. 
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1.2 BAKGRUND 
 
Inre Hamnområdet idag 
Området delas i två delar av Bäveån, som skapar en södra del 
och en norra del. Hela området har ytor som är outnyttjade och 
numera med till synes felplacerade verksamheter. 
Vistas vi i området i dagsläget upplevs att miljöerna bristfälliga 
och otrygga. Kort sagt är området inte anpassat för vare sig 
uddevallabor eller besökande. 
 
Inre hamnen utgör i huvudsak ett industriområde med viss 
offentlig service. Verksamheterna i området behöver i sig inte 
ha tillgång till kajplatser och därför inte ligga nära Bäveån.  
I norra hamnområdets sydvästra del finns det stora ytor med 
containrar och baracker. Ytorna upplevs ha funktionen som ett 
tillfälligt förvaringsutrymme. Ingen har strukturerat 
användningen av marken och vissa ytor ligger orörda. 
Det södra hamnområdet har olika verksamheter och tråkiga 
utemiljöer. 
 
Kommunens planer för inre hamnområdet 
Kommunen har först och främst utbyggnadsplaner i den norra 
delen av hamnområdet.3 
Kommunen har haft planer på att kanske i den östra delen lägga 
en tunnel för biltrafik mellan Asplundsgatan (den södra sidan) 
och Museigatan (den norra sidan) av hamnen i Bäveån4.  

                                                 
3 Uddevalla kommun, Centrala Uddevalla- Fördjupning av kommunens 
översiktsplan. Antagen 2000-11-01, s. 30.   

 
 
Trafiken som passerar Västerlångbron har minskat på tio år, 
detta troligtvis för att Sunningebron över Byfjorden numera 
finns och att genomfartstrafik inte pågår lika mycket som det 
gjorde för tio år sedan.  
 
Vatten 
Inre Hamnområdet har alltid haft problem med översvämningar 
och risken finns fortfarande kvar på framför allt Bastionsgatan 
men även Badhusgatan samt delar av Jungfrugatan. 
Översvämningarna sker på grund av att dagvattensystemet inte 
kan ta emot all regnvatten vilket har gjort att vattnet istället gått 
via avlopp bakvägen upp på marken. Detta sker i samverkan 
med högvatten exempelvis vid stormar. 
När gatorna blir översvämmade leder den till stora problem och 
att biltrafiken måste stängas av. Detta är ett mycket stort hinder 
för Bationgatan, eftersom den är en viktig genomfartsväg i det 
norra hamnområdet.  
Översvämningsproblemen kan lösas genom höjning av 
marknivån. Att åtgärda översvämningarna är ett 
kostnadsproblem. Kajerna byggs upp till en höjd av 1,8 m lika 
som vid nya gästhamnen. Byggnadernas entréplan får en 
plushöjd av bjälklaget på minst 2,4 m.  
 
 
 
 

                                                                                                        
4 Uddevalla kommun, Centrala Uddevalla- Fördjupning av kommunens 
översiktsplan. Antagen 2000-11-01, s. 79.   
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1.3 PLANOMRÅDET 
 
I den södra delen av Inre Hamnen ligger kvarteret Anegrund 
och det omges av gatorna; Södra Hamngatan i norr, Junogatan i 
öster samt i väster och i syd Repslagaregatan. 
 
Vid gamla badhuset mot Göteborgsvägen finns det en större 
park, Teaterplantaget benämnd park. På andra sidan intill 
idrottshallen, nya badhuset finns även en zon som är obebyggd. 
De senare ingår inte i planområdet även om det kommenteras i 
texten. 
 
I den norra delen av Inre Hamnen mellan hotell Riverside i 
öster till hamnområdet i väster ligger ett obebyggt kvarter. Till 
detta kvarter går endast en gata, Bastiongatan, som fungerar 
som en genomfartsgata för all trafik i den norra delen av 
hamnområdet. 
Bohusläns museum liksom den öppna gröna platsen intill bron 
mot centrum ingår inte i planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Östra delarna. 
 

 Mittersta delarna. 
 

 Västra delarna.   
5 
Utsikt från Skansberget 
 

                                                 
5 Inre Hamnområdet, 2006, Jenny Åberg 
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1.4 ANALYS 
 
När jag analyserade Inre Hamnområdet använde jag mig av 
Lynchmetoden. Det vill säga jag sökte efter de fem elementen: 
landmärken, knutpunkter, stråk, barriärer samt de enhetliga 
karaktärerna. Jag ville med denna metod få en uppfattning om 
Inre Hamnområdet och hur området kan förstärkas.  
 

• LANDMÄRKEN 
I hela området finns det fem landmärken som kännetecknar 
området. Dessa är väl synbara och är mer eller mindre 
kända för allmänheten. 
Norra delen av Inre Hamnområdet: 
- Bohusläns museum, ett turistmål. 
- Skansberget, berg med grönska som i norr tangerar 

området. 
- Yttre hamnområdet med sina silors. 
Södra delen av Inre Hamnområdet: 
- Teaterplantaget, parkmiljö. 
- Gamla badhuset, den arkitektoniska stilen. 
- Rybergska huset, den arkitektoniska stilen samt dess 

funktion (ett av de få bostadshusen i området). 
- Lövåsberget, berg med grönska intill vatten gränsar till 

industriområde. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
l 

                                                 
6 Rybergska huset, Uddevalla, 2006, Jenny Åberg 
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• KNUTPUNKTER 
För alla som kommer till staden med båt så fungerar 
Bäveåns kajkanter som knutpunkter i hela Inre 
Hamnområdet. Det finns egentligen annars bara en 
knutpunkt och det är det näraliggande området där 
Kampenhofs busstation ligger.  
Norra delen…: 
- Kampenhof Busstation  
Platsen är en stor träffpunkt för alla som kommer till 
Uddevalla med buss. Platsen är en utgångspunkt för alla 
lokalbussar samt alla regionalbussar. Centrums gågator 
mynnar mot busstation. 
- Järnväg 
Inte långt ifrån den norra delen av Inre Hamnområdet ligger 
Uddevallas järnvägsstation. 
Södra delen…: 
- Båtturer/badbåtar men även reguljära turer går från 

kajen vid badhuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
7 
 

 
8 
 

                                                 
7 Kampenhof Busstation, Uddevalla, 2005, Jenny Åberg 
8 Båtturer vid kajen, 2006, Jenny Åberg 



Program Dispositionsplan för Inre Hamnområdet i Uddevalla Jenny Åberg                                             
Examensarbete 20 p                                                                                                                                     Fysisk Planering 01                                           
2005ht- 2006ht                                                                                                                                             Blekinge Tekniska Högskola  
___________________________________________________________________________________________________________ 
  

 ____________________________________________________________________________________________________________
 

13 

 
 
 

• STRÅK 
Det finns inga konkret tydliga stråk för fotgängare och 
cyklister i hamnområdet. Det är därför lätt att få känslan att 
det enbart bara finns stråk för bilar i Inre Hamnområdet. 
Stadens huvudstråk för gågator mynnar ut i området. Det är 
vid Kampenhof upplevelsen kommer att stadens huvudgata 
för fotgängare börjar för att sedan fortsätta österut. Nu kan 
den förlängas västerut efter Bäveån. 
Norra delen…: 
- Bastiongatan 
Södra delen…: 
- Junogatan 
- Repslagaregatan 
- Södra Hamnen 
- Den nya Strandpromenaden går från Skalbankarna via 

Inre Hamnområdet och Skeppsviken ner till 
Gustavsberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• ENHETLIG KARAKTÄR 
Västerlånggatan som ligger öster om Inre Hamnområdet 
upplevs som en avgränsning för hela området. Denna gata 
avgränsar idag området från Uddevallas centrala delar. En 
förbättring av hamnområdets funktion kommer därför leda 
till att Västerlånggatan inte upplevs som en avgränsning för 
Uddevalla centrum. 
 
Inre hamnområdet: 
- Har delvis ödsliga industri- samt verksamhetstomter på 

båda sidorna av Bäveån. 
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• BARRIÄRER 
Hela Inre hamnområdet: 
- Bäveån 
Ån delar området i två delar och en expansion i området 
kräver en ny förbindelse mellan dem. 
En annan synpunkt som måste tas hänsyn till är att området 
ibland svämmar över. Det beror på samverkan mellan 
dagvattensystem och högvatten vid stormar 
Norra delen…: 
- Bastionsgatan  

Gatan har tung genomfartstrafik vilket leder till buller. 
Södra delen…: 
- Lövåsberget, en biotopö,  
Berget ligger i östra delen, stupar brant ned i vattnet och 
kan upplevas som ett hinder då människor vill gå längs med 
vattnet.  
- Mobil Oil 
Dess verksamheter med lagring av olja i berget kan kräva 
ett visst skyddsavstånd till bostäder. Tung biltrafik och 
miljöfarlig verksamhet understryket det. Företaget bör 
därför på sikt försvinna från området för att en ny 
bebyggelse i hamnområdet och Skeppsviken ska bli säkrare 
i framtiden. Det måste finnas en möjlighet att hitta en bättre 
lösning för lagring av olja i ett annat läge. 
Dagens trafikmängd kommer inte att vara ett hinder för en 
utbyggnation av bostäder i det södra området. 
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2.0 INVENTERING 
 
ANALYS I ANDRA STÄDER 
 
I mitt arbete har jag studerat exploateringar som har skett i 
hamnområden i andra städer. Målet var att få en uppfattning om 
hur områdena är planerade. Jag ville även få en uppfattning om 
områdena har trygga och trevliga miljöer med en bebyggelse 
som har en blandning av bostäder och verksamheter.  
Av studierna ville jag bli inspirerad och därefter bygga vidare 
på Inre hamnområdets förutsättningar. 
 
Några exempel: 
 
KALMAR 
Varvsholmen i Kalmar har en planlösning med en blandning på 
byggnadstyper (flervåningshus, radhus, flytande hus). Området 
erbjuder lugna bostadskvarter men serviceutbud och andra 
typer av verksamheter saknas i området. Dock finns en 
restaurang i kontorshuset men bristen på service i området kan 
leda till få besökare och brist på liv och rörelse. 
 
LIDINGÖ/ GÅSHAGA 
Gåshaga har en planlösning med en blandning på 
bebyggelsetyper (flervåningshus, radhus, parhus) och har korta 
avstånd till varje hus. Mellan höghusen finns det mysiga gårdar 
och under dem finns garage. Gatorna i hela området har låg 
hastighet och är anpassat för bostäder. Längsmed gatorna är 
träd planterade och mellan dem finns fickparkeringar. 
 

 
Det är dock brist på olika former av service i området. Det 
finns ingen affär eller kiosk men däremot en restaurang. 
 
Det finns ingen annan service längsmed strandpromenaden, 
vilket kan leda till att besökare upplever marken som privat. 
Bristen på service i området skapar även en ödslig känsla och 
området kan därmed upplevas folktomt större delen av dygnet. 
 
HAMMARBY SJÖSTAD 
Hammarby Sjöstad är storskaligt och dess planlösning passar 
inte i sin helhet i städer som är i Uddevallas storlek. Hammarby 
Sjöstad har på grund av spårvägen samt de breda gatorna stora 
avstånd mellan varje kvarter. Stadsdelens gator är mer 
anpassade för den trafikmängd som finns där. Däremot är 
exempelvis miljöerna längs med exempelvis Sickla Kaj mycket 
väl tänkbara i mindre områden så som Inre Hamnområdet i 
Uddevalla. Längs med Sickla Kaj upplevs det inte som om den 
offentliga marken är privat och det har skapats trevliga miljöer i 
stadskaraktär med olika serviceutbud. Bebyggelsen har till 
skillnad med Gåshaga en blandning av bostäder, service och 
verksamheter. 
 
MALMÖ   LANDSKRONA  
HELSINGBORG  GÖTEBORG 
STOCKHOLM  VÄSTERÅS 
NORRTÄLJE  SUNDSVALL 
ÖRNSKÖLDSVIK   LULEÅ 
TORONTO   MONTRÉAL 
OTTAWA    QUÉBEC 
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3.0 HISTORIA 
- mer eller mindre viktiga tidpunkter och händelser som har 
påverkat Uddevallas framväxt 
 
Inlandsisen 
Allt eftersom inlandsisen smälte växte landytor fram. Mellan 
dessa utvecklades i sin tur djupa och breda sund som hade en 
blandning av söt- och saltvatten. Denna blandning av vatten 
resulterade till ett rikt djurliv. Detta går att se spår av i de östra 
delarna av Uddevalla, där det finns nämligen världens största 
skalbankar. Dessa skalbankar bildades för 10 000 år sedan och 
var då botten i sunden men blev så småningom när vattnet 
försvann omvandlade till dalsänkor i landskapet. 
 
Landhöjning 
Delar av centrala Uddevalla har tidigare legat under vattenytan 
men det har skett en landhöjning med cirka en meter sedan 
1500-talet. Det har medfört att stora ytor av västra centrala 
Uddevalla, däribland Inre hamnområdet, tidigare har legat för 
lågt för att det skulle vara möjligt med bebyggelse. Trots att det 
har skett en landhöjning har det även ibland varit 
översvämningar i hamnområdet. Det beror bland annat på för 
lågt lagda ledningssystem i samverkan med högvatten, det vill 
säga stigande havsyta vid stormar. 
 
Marknadsplats 
Det finns teorier om att Uddevallas plats skulle ha kommit efter 
en marknadsplats vid Kasenabben och sakkunniga antar även  
 
 

 
att namnet Uddevalla kommer från den udde där en 
marknadsplats kanske fanns på. I de västra delarna av  
Uddevalla ligger berget Kasen samt Kasebukten och i detta 
område byggdes senare Uddevallavarvet. 
 
Forskare är dock ej ense om marknadsplatsen och Uddevalla 
har med varandra att göra. Det kan exempelvis vara så att 
Uddevalla låg vid Kasenabben men sedan flyttades längre 
österut eller att staden först på slutet av 1400-talet växte fram 
vid Bäveåns mynning. Det finns nämligen skriftligt material 
som visar att marknadsplatsen låg på en annan plats än där 
Uddevalla låg på 1500-talet.  
 
Stadsprivilegier 
Det var under medeltiden som Uddevalla växte fram och staden 
fick sina stadsprivilegier år 1498. 
I Uddevalla, närmare bestämt i de norra delarna av Inre 
hamnområdet, finns det vid Skansberget en borg från 
medeltiden. 
Uddevalla hade nämligen ett skyddat läge mellan bergen och 
kunde därför under medeltiden erbjuda sin befolkning bra 
försvarsmöjligheter. 
 
Strategisk plats  
Uddevalla började växa genom att platsen låg strategiskt som 
en viktig kommunikationspunkt. Staden låg mer eller mindre i 
korsningen för det nord- sydgående vägstråket samt 
vattenstråket som börjar vid Vänern och som sedan fortsätter 
västerut till Byfjorden ut till havet.  
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Uddevalla som sjöfartsstad 
Vid Bäveåns åmynning växte en omlastnings- och 
utskeppningsplats fram för jordbruksprodukterna från inlandet 
och i Uddevalla hamnade även utländska hamnkontor. Den fria 
sjöfarten gjorde att Uddevalla som sjöfartsstad kunde växa och 
tillsammans med gränshandel gav det staden resurser. 
 
Freden i Roskilde 1658 
Uddevalla kommun ligger på västkusten i Bohuslän. I och med 
freden i Roskilde 1658 efter dansksvenska kriget blev bland 
annat Bohuslän svenskt. Bohuslän var tidigare en del av det 
dansknorska väldet. 
 
Stora bränder 
Uddevalla har drabbats av stora bränder som i sin tur har lett till 
att gatunätet förändrats. Gatunätsplanen som kom till efter den 
stora branden 1806 karakteriserar fortfarande Uddevallas 
centrum. Vid den tiden bestämdes en rutnätsplan, där 
utgångspunkten var från det äldre torget, varifrån regelbundna  
gator med kvarter sedan lades ut. Dessa regelbundna gator  
sträckte sig till omgivande vattendrag och berg.  
I och med den nya rutnätsplanen drogs bebyggelsen tillbaka 
från Bäveån och intill ån lades istället två hamngator.  
 
 
 
 
 

 
 
Muddrings- och pålningsarbeten. 
Landhöjningen skapade gynnsammare förutsättningar för vägar  
och bebyggelse men gjorde det svårare för sjöfartens  
hamnförhållanden. Detta gjorde att Bäveåns mynning under 
1500-talet var för grund för stora skepp och därför låg hamnen 
lite utanför stadskärnan vid Skeppsholmen. Under 1800-talet 
flyttades hamnen in från Skeppsholmen till Bäveåns mynning  
tack vare att det genomfördes muddrings- och pålningsarbeten. 
Arbetena resulterade i att nya land- och kajstråk bildades i Inre 
hamnen 
 

 
9 
                                                 
9 Olsson, Hugo (1983), Uddevalla Förr – en bildbok. Uddevalla: Bohus läns 
museum förlag, s. 101. 
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Näringslivsverksamheten 
Näringslivsverksamheten i hela kommunen har under olika 
århundraden har handlat mycket om jordbruk. Staden  
Uddevalla har däremot haft en mer inriktning mot handel och 
hantverk. 
 
Sillperiod 
Kommunen hade under 1700-talet en sillperiod. Det byggde 
bland annat ett sillsalteri på Bassholmen, som sedan byggdes 
om till båtvarv under 1850-talet. 
Sillindustrin såg till att staden blev attraktiv och det finns 
befolkningssiffror som visar att Uddevalla hade vissa guldår 
över 4000 invånare under 1700-talets andra hälft. Den goda 
tiden försvann dock i början av 1800- talet då sillen hade tagit 
slut och när den stora stadsbranden inträffade. 
 
Timmerhantering 
I Bäveån är det något högre upp många forsar vilka gav 
möjligheter för kvarnar att fungera.  
Bäveån och skogarna runt omkring gav Uddevalla bra 
förutsättningar för timmerhantering. Tyvärr resulterade  
timmerhanteringen i Uddevalla att det blev kalhuggning och 
därför skedde timmerhantering allt längre från staden.   
De började då istället transportera timmer till staden, där timret 
sedan användes vid exempelvis skeppsbyggeri och i sågverk för 
att sedan transporteras vidare med fartyg. 
 
 
 

 
 
Industrin i Uddevalla 
Industrin i Uddevalla tog fart under 1800-talet och det var 
främst små företag i exempelvis sockerbruket. 1856 startade 
dock Kamphofs bomullsspinneri, som då låg i dagen norra del 
av Inre hamnområdet. Denna fabrik samt Cösters snickerifabrik 
och Tändsticksfabriken var då på den tiden ryggraden i stadens 
industrinäring. Ingen av dessa verksamheter finns dock kvar 
idag. 
 
Varv vid Kasenabben 
Det har funnits ett stort intresse av skeppsbyggeri i staden. På 
1940-talet byggdes ett varv vid Kasenabben.  
Det blev stora framgångar för företaget och det fick många 
beställningar. 1963 övertog staten verksamheten och genom 
varvets expansion ledde det till en stor bostadsbebyggelse i 
kommunen. Under 1980-talet kom varvskraschen och företaget 
lades ner.  
Varvets lokaler finns fortfarande kvar men i dem finns andra 
företag, däribland Volvo- Autonova. Uddevalla har numera 
stadshuset i den byggnad som varvet tidigare hade som kontor. 
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4.0  PLANFÖRHÅLLANDEN 
 
4.1 ÖVERSIKTSPLAN/ FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
Kommunen vill ta tillvara på ytorna i Uddevallas centrum.10  
Näringslivet och den kommersiella servicen i Uddevalla vill att 
centrumet i staden utvecklas och blir mer attraktivt för alla. 
Många butiker flyttat ut till handelsområdet i Torp men 
kommunen vill att centrum ska fortsätta leva. 
 
I dokumentet Centrala Uddevalla- Fördjupning av översiktsplan 
(antagen 2000) står det skrivit att Bäveån och Byfjorden ska 
kännas som magneter i staden11 och att en ny byggnation i Inre 
Hamnområdet kan skapa ett attraktivare centrum med vattnet 
som en lockpunkt. 
 
Vid nya byggnationer ska hänsyn tas till äldre byggnader samt 
planera så att den värdefulla naturen inte försvinner eller 
skadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Uddevalla kommun, Centrala Uddevalla- Fördjupning av kommunens 
översiktsplan. Antagen 2000-11-01, s. 54.   
11 Uddevalla kommun (2000). Centrala Uddevalla- Fördjupning av 
översiktsplan. Antagen  2000-01-11, s. 20. 

 
 
 
4.2 DETALJPLANER 
Det finns i dagsläget inaktuella detaljplaner som gäller båda 
sidorna av Bäveån. Dessa planer bör ersättas så att det blir 
möjligt att skapa en attraktiv del av stadens centrum med en 
blandning på bostäder och olika varianter av verksamheter. 
 
Kvarteret Anegrund ligger på den södra sidan av inre 
hamnområdet och har detaljplaner som är fastställda 1955 samt 
1981.12 Planerna redovisar bland annat industrilokaler. 
 
Den delen av hamnen som är norr om Bäveån, det vill säga den 
norra delen av Inre hamnområdet har detaljplaner som är 
mycket föråldrade. Detaljplanerna är bortåt hundra år gamla 
och är mer eller mindre betydelselösa för nästkommande 
planer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Detaljplan nr  113 och detaljplan 271 
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5.0 NULÄGESBESKRIVNING AV  
INRE HAMNOMRÅDET 
 
5.1 Markanvändning 
 
Både norra och södra sidan av Inre Hamnområdet är idag 
verksamhetsområden i första hand. 
 
5.2 Service 
 
Kommersiell service 
I den norra delen av Inre Hamnområdet finns Bohusläns 
museum med uppskattad restaurang. 
Söder om södra sidan finns handel med ICA, Flüggers färg och 
bilhandel. 
 
Social service 
Socialtjänsten i Uddevalla finns på olika platser och en av dess 
verksamheter finns i ett höghus på den södra sidan av inre 
hamnen. 
 
Offentlig service 
Vid Skansberget på andra sidan av Bastiongatan finns 
Uddevallas räddningstjänst och Reningsverk beläget. 
 
 
 
 
 

 
 
Arbetsplatser 
Det finns i området ett flertal arbetsplatser som är olika stora 
samt med ett varierande antal anställda. I angränsande kvarter 
finns olika slags kontor och handel.                                         
 
Till de större företagen på den södra sidan finns bland annat 
Uddevalla kommun gatu- och parkförvaltning, Uddevalla 
renhållning, Mattson samt socialförvaltningen. På den södra 
sidan i Lövåsberget samt väster om berget finns Mobil Oil.  
 
På den norra sidan av Inre hamnen finns även 
Bohuslänsmuseum, Riverside hotell och Uddevalla 
Hamnterminal. Längs med Bastiongatan finns mindre privata 
företag. 
 
 
Teknisk försörjning 
Via de ledningar som finns i gatumarken vid Inre hamnens 
kvarter i dagsläget ska anslutning till VA-, el-, och värmenät 
ske. Det kan dock krävas en förstärkning av näten i hela Inre 
Hamnområdet.  
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Lek, rekreation 
En sliten skateboardramp finns på den norra sidan av Inre 
Hamnområdet. Vid Bohusläns museum finns en parkyta. På 
den södra sidan finns parken Teaterplantaget vid badhuset. 
Den södra sidan kan förutom simhall, erbjuda en idrottshall och 
en bowlinghall. På den södra sidan finns även Uddevallas 
Roddklubb samt Uddevallas sjöscouter. 
Lövåsberget är ett uppskattat grönområde samt även 
Skansberget med dess utsiktsplats. 
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6.0  OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
6.1 Landskapsanalys 
 
Topografi  
Inre Hamnområdet delas i två delar av Bäveån, en nordlig- och 
en sydlig del. Större delen av den obebyggda marken i Inre 
Hamnområdet är antingen gräsyta eller asfalterad. Det finns 
inga kraftiga lutningar och marken upplevs vara förhållandevis 
platt. 
Delar av centrala Uddevalla har tidigare legat under vattenytan 
men det har skett en landhöjning med cirka en meter sedan 
1500-talet13. 
 
Vegetation 
Inre hamnområdet har lite grönska och där det finns är det vid 
de olika bergen. 
Skansberget har gamla försvarsanläggningar och finns i den 
norra delen av Inre hamnområdet. Berget är en kulturpark med 
bland annat en näckrosdamm och erbjuder en bra utsikt över 
staden. Vid berget finns det norra områdets största mängd av 
grönska.  
 
 
 
 
 

                                                 
13 Uddevalla kommun (2002). Kulturmiljövårds program.  
Antagen 2002-05-29, s. 23 

 
Lövåsberget och Ormberget är belägna i den södra delen av 
Inre hamnen. Bergen har en växtlighet med en blandning på  
ekar samt tallar. Walkesborgsparken ligger i kvarteret med 
samma namn och är en planterad park14. 
Vid dessa tre platser finns det mest växtlighet på den södra 
sidan. 
 
Viktigt att veta är att Lövåsberget är en biotopö och skall därför 
inte bebyggas. Med det menas en naturpark som inte är 
planterad. Ett sådant område är med andra ord återstoden från 
skogslandskapet. En biotopö har även en yta på minst 3-5 ha.15 
  
I dagsläget är det mer eller mindre brist på grönska bland husen 
i Inre hamnområdet. Lite grönska har därmed bidragit till att 
miljöerna i området idag upplevs som väldigt ödsliga, stela och 
tråkiga. 
 
Lokalklimat 
Vid exploatering av inre hamnområdet måste hänsyn tas till att 
det ibland inträffar översvämningar i dagvattensystemet och 
västliga vindar. 
 
 
 
                                                 
14 Uddevalla kommun (1996). Stadsnatur och parker- Delrapport till staden  
Uddevalla. Fördjupning av kommunens översiktsplan.  
Antagen av kommunfullmäktige 1996-10-08, s. 66. 
15 Uddevalla kommun (1996). Stadsnatur och parker- Delrapport till staden  
Uddevalla. Fördjupning av kommunens översiktsplan.  
Antagen av kommunfullmäktige 1996-10-08, s. 39 
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6.2 Fornlämningar 
Utgrävningar i området finns inte dokumenterade.  
 
6.3 Geologi  
Inre hamnområdet ligger på utfyllningsmark. En ny bebyggelse 
kräver för sin grundläggning en fördjupad grundundersökning. 
Denna skall klargöra vilka åtgärder som skall vidtagas för att 
säkerställa stabiliteten mot Bäveån såväl på kort som lång sikt. 
Risker och konsekvenser av ibland för högt vattenstånd (vilket 
bland annat kan leda till översvämning) måste klargöras i 
särskild utredning. Markens plushöjder måste höjas liksom 
byggnadernas entréplan. 
Båda sidorna har gamla industritomter där det kan finnas 
föroreningar i marken, vilket måste beaktas. 
 
6.4 Markägoförhållanden 
Inre hamnområdet ägs i huvudsak av kommunen. En större 
privat fastighetsägare på den södra sidan är företaget Mattson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.5 Befolkning 
Inre Hamnområdet är idag till större delen ett industriområde 
och har därför ett fåtal invånare. I hamnområdet finns det i 
dagsläget endast två hus med bostäder.     
 
De boende bor i lägenheter i Rybergska huset som finns på den 
södra sidan av Bäveån. 
Riversidehuset är ett hotell med restaurang, bar och konferens. 
Detta hus ligger på den norra sidan av Bäveån. 
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6.6 Kulturmiljö 
Under medeltiden växte Uddevalla fram och staden fick sina 
stadsprivilegier år 1498. Staden har drabbats av stora bränder 
som i sin tur har lett till att gatunätet förändrats. Gatunätsplanen 
som kom efter den stora branden 1806 karakteriserar 
fortfarande Uddevallas centrum. 
Det kan vid kulturmiljösynpunkt vara viktigt att se historien i 
övriga stadsbilden. De centrala delarna av Uddevalla är en 
rutnätsstad med gator som leder ned till Bäveån.  
Inre hamnområdet upplevs i övrigt som ett övergivet område.  
 
I hamnområdet fanns tidigare Uddevallas järnvägsstation och 
industriell verksamhet. 
 
En vidare exploatering kan i viss mån påverka den värdefulla 
kulturmiljö som går att återfinnas på södra sidan kring gamla 
badhuset och Rybergska huset. 
Hänsyn skall tas till dessa två hus vid exploateringens 
genomförande, placering och utseende. 
 
På den norra sidan kan det behövas ta hänsyn till Bohusläns 
museum vid en exploatering. Riversidehuset är i grannhuset till 
museet.  
 
Förändring i hamnen leder till att dess miljö kan förbättras och 
att området får en mer tydlig stadslik kajmiljö med promenader 
längs med vattnet.  
 
 

 
 
6.7 Trafikbuller 
Kommunen har i den norra delen av hamnområdet efter 
Bastiongatan gjort beräkningar på att det passerar i genomsnitt 
5 200 fordon per dygn16. Det finns inga beräkningar för hur 
många fordon som passerar i den södra delen av Inre 
hamnområdet men troligtvis så är antalet fordon lägre eftersom 
det har färre antal verksamheter som kräver transporter.  
Det finns idag i Inre hamnområdet inte några bullerberäkningar 
gjorda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Mail från kommunen, 2005-10-25. 
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7.0  BEBYGGELSEFÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
       ANALYS 
 
7.1 Områdesbeskrivning 
Inre hamnen utgör i huvudsak ett industriområde med viss 
offentlig service. Verksamheterna i området behöver i sig inte 
ha tillgång till kajplatser och därför inte ligga nära Bäveån. Inre 
hamnområdet har ett centralt geografiskt läge i Uddevalla stad. 
Centrumet har ett stort utbud av affärer, restauranger, caféer 
och dylikt. 
 
I norra hamnområdets sydvästra del finns det stora ytor med 
containrar och baracker. Ytorna upplevs ha funktionen som ett 
tillfälligt förvaringsutrymme. Ingen har strukturerat 
användningen av marken och vissa ytor ligger orörda. 
 
Det södra hamnområdet har verksamheter och tråkiga 
utemiljöer. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Containrar i den norra delen av inre Hamnområdet. 
 

 
17 
På andra sidan av Bäveån finns det södra området  
och dess verksamheter. 
 
 
 
 

                                                 
17 Inre Hamnområdet, Uddevalla, 2006, Jenny Åberg 
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7.2 Trafik 
 
Trafiken i hamnområdet är till mesta dels transporter av varor 
samt folk som åker till och från arbetet. 
 
GC-trafiken  
Gång och cykeltrafiken i inre hamnområdet är idag mycket 
liten. Det finns inga tydliga stråk som används. De gångvägar 
som finns är mycket slitna och ger upphov till en otrygg känsla. 
 
Kommun har numera en strandpromenad går i de norra delarna 
av den södra delen av inre hamnområdet. Strandpromenaden 
invigdes augusti 2006 och kommer att integreras i 
planförslaget. 
 
Kollektivtrafiken  
I de östra delarna av norra delen av inre hamnområdet finns 
busstationen Kampenhof. Härifrån går bussar som trafikerar i 
lokaltrafik, länstrafik och till större städer. 
 
Från hamnområdet går det skärgårdsbåtar till andra samhällen 
som ligger längs med västkusten. Sommartid går det även s.k. 
”badbåtar” till de olika badplatserna i kommunen. Påstigning - 
och avstigningsplatsen för dessa båtar ligger utanför Bohuslän 
museum nära busstationen Kampenhof, samt vid badhuset på 
den södra sidan. 
 

 
 
 
 
Parkeringsplatserna  
Intill busstationen och Bohusläns Museum, det vill säga i den 
norra delen av Inre hamnområdet, finns ett stort utbud av  
offentliga parkeringsplatser som kan användas dygnet runt.  
 
I den södra delen av Inre Hamnområdet finns det ett fåtal 
parkeringsplatser som är tillgängliga för allmänheten vid 
tillfälliga besök. Dessa ligger i närheten av Rybergska huset, 
badhuset, idrottshall och bowlinghallen. 
 
7.3 Tillgänglighet 
I hamnområdet finns nu inga stora nivåskillnader men marken 
är bitvis ojämn och gropig, vilket kan ställa till svårigheter för 
olika funktionshindrade. I framtiden finns det goda 
förutsättningar för att området ska kunna bli anpassat för 
funktionshindrade. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


